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ONSOZ 

Birinci baskisi 1984 yilinda yapilan ve uzun siiredir mevcudu kal-
mayan "Toksikoloji" ders kitabi yeniden basima hazirlanmi§tir. Yeniden 
hazirlanan bu kitapta da konular ba§hca (3) boliimde toplanmi§tir. Birin-
ci baskinin yapildigi yildan itibaren ge?en (11) yil sure i?inde bilimde 
olan hizli geli§meler toksikoloji konulannda da olmu§tur. Bu nedenle bu 
kitap birinci baskinin aynisi olarak degil, fakat gerek konulann i9erigi 
ve diizenlenmesi, gerekse yeni konular ilavesi a9isindan, gozden ge9iril-
mi§ ve geni§letilmi§ olarak, yayina hazirlanmi§tir. Bazi konular ise ay-
nen degi§tirilmeden alinmi§tir. "Toksikoloji" latabi oncelikle Eczacilik 
ogrencileri i9in hazirlanmi§tir. Bununla beraber, birinci baskisinda oldu-
gu gibi bu kitabin da toksikoloji ile ilgili turn diger fakiilte ogrencileri ve 
meslek sahipleri i9in yararli olacagi inancindayim. 

Kitabin hazirlanmasi sirasinda §ekillerin 9iziminde biiyiik emekleri 
ge9en Uzm. Ecz. Yal9in Duydu ve teknisyen Mustafa Altunay'a; baski 
sirasinda kitabin tashihinde titiz 9ali§malan ile yardim eden Uzm. Kim. 
Rukiye Kahraman ve Ecz. Deniz Sever'e; kitabin genel diizen, kaynak-
lar ve indeks hazirlanmasinda yardim eden Uzm. Ecz. Berran Yiicesoy 
ve Uzm. Kim. Nuray Tumtiirk'e, daktilosunu yapan Melahat Mete'ye; 

Kitabin baskisini biiyiik titizlikle yapan Ankara Universitesi Basi-
mevi mensuplanna ve Ilhami Ozdemir'e te§ekkiirii bir bor9 bilirim. 

Prof. Dr. Nevin V U R A L 
Aralik, 1995 
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TOKSiKOLOjiDE GENEL KAVRAM 
VE PRENSiPLER 

aQ 
Boliim 

1. TOKSiKOLOJI VE ZEHIRLER HAKKINDA GENEL 
BILGI 

1.1. Toksikolojinin Tanimi ve Kapsami 

Sozciik anlami ile toksikoloji "zehir bilimi" demektir. Zehir ise 
"canli organizmada zararli etki gosteren herhangi bir madde" olarak 
tammlanabilir. Ancak bugiin bu tanimlar "modern toksikoloji"nin sini-
nni ve igerigini belirlemede yetersiz goriilmektedir. Zehirlerin kay-
naklan, fiziksel, kimyasal ve biyolojik ozellikleri, canli organizmada 
ugradigi degi§im ve etki mekanizmalan, toksik dozlari, zehirlenmele-
rin tedavileri, zehirlerin izolasyonu, nitel ve nicel analizleri, toksik 
maddelerin giivenceli kullanimi i§in risk analizleri ve standardizas-
yonlannin yapilmasi "modern toksikoloji "nin ugra§ alam i?ine gir-
mektedir. 

Insan ve hayvan organizmalan yabanci bir§ok kimyasal maddele-
re maruz kalmaktadirlar. i§te toksikoloji ba§lica, organizmanin normal 
metabolizmasi i?in gerekli olmayan bu "yabanci lamyasal maddeler: 
ksenobiyotikler" ile ilgilenir. Ancak canli organizma i§in endojen olan 
maddeler (hormonlar, bazi aminoasitler gibi veya viicut i§in gerekli 
ekzojen kaynakli maddeler de: vitaminler, yemek tuzu gibi) yiiksek 
dozlarda toksik etki gosterirler ve bu nedenle toksikolojinin ara§tirma 
alamna girerler. 

Endiistri devriminin ardindan, I. Diinya Sava§i ve ozellikle EL 
Diinya sava§indan sonra-sentetik kimyasal maddelerin sayisi ve iireti-
minde biiyiik bir geli§me olmu§tur. Bugiin 5.000.000 (milyon) kimya-
sal madde bilinmektedir. Tip, tarim, endiistri ve ev gereksiniminde 
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kullanilanlarin sayisi 70 000'e ula§mi§tir. Son 50-100 yil iginde tip, 
endiistriyel, tarimsal ve ev gereksinimleri i?in kullanilan kimyasal 
maddelerin sayi ve miktar olarak hizla artmasi, niikleer enerjinin kul-
lanilmasi ile ortaya bir9ok "toksikolojik olaylar" 9ikmi§tir. Bu zararli 
etkiler yalnizca insanlan degil, tiim biyoekosistemi (diger canlilar, flo-
ra ve fauna) ilgilendirmektedir. Bu kimyasal maddelerin hava, su, top-
rak, besin, ila? ve diger §evrede tanimlanmalan, analizleri, ugradiklan 
degi§im ve davram§larimn ara§tirilmasi i?in gereken metodoloji kimya 
ile ilgili iken, canli organizmadaki zararli etkileri, molekiiler diizeyde 
etki mekanizmalan, ve metabolizmalarinin ara§tinlmasi fizyoloji, far-
makoloji ve biyokimya ile ilgilidir. Kullanimlari sonucu meydana ge-
lebilecek zehirlenmelerin tedavisi, yeni antidotlarin geli§tirilmesi kli-
nik toksikologlarin ara§tirma alanina girmektedir. Diger taraftan bu 
kimyasal maddelerin giivenli kullanimlarinin saglanmasi i9in fayda/ 
zarar (risk) analizlerinin, gereken standardizasyon ve diizenlemenin 
yapilmasi halk sagligi a?isindan onem ta§imakta olup, konu yasal ku-
rumlari da ilgilendirmektedir. 

Yukanda kisaca agiklamaga 9ali§tigimiz gibi toksikoloji multidi-
sipliner bir bilim dali olup, kimya, fizik, matematik, biyoloji, farmako-
loji, fizyoloji, patoloji, biyokimya, immunoloji ve halk sagligi gibi bir-
50k bilim dallari ile yakindan ilgilidir. 

Ge?mi§te yalniz ilag toksisitesi ve bilinen birkag zehirden bahse-
den bir bilgi olarak farmakoloji dersleri i?inde anlatilan toksikoloji, 
buglinkli geli§me devresi i9inde ayn bir bilim dali haline gelmi§tir. 
"Ila? bilimi" olarak tanimlanan farmakoloji ila§lann fiziksel, kimya-
sal, biyokimyasal ozellikleri ve terapotik etkilerinden bahseder. ilerde 
a5iklanacagi gibi belirli ko§ullarda her madde zehir ozelligi ta§ir ve 
ila?la zehir arasinda ancak kantitatif bir fark vardir. Terapotik ila9lar 
ksenobiyotiklerin olduk9a kiiglik bir bolumiinii olu§turmaktadir. So-
nu9 olarak "ksenobiyotiklerin olumsuz (advers) etkilerini ara§tiran bi-
lim" olarak ta tanimlanan toksikoloji, bugiin ayn bir bilim disiplini 
olarak kendi i9inde de bir9ok dallara aynlmi§tir. 

1.2. Toksikolojinln Tarih^esi 

Toksikolojinin ve toksikologun ara§tirma alanlanni daha iyi anla-
mak i9in, bugiin ayn bir disiplin olan modern toksikolojinin geli§imi-
ne kisaca goz atmak yerinde olacaktir. 

Eski gag: Toksikolojinin konusu olan "zehir" (agi) kavrami 90k 
eski bir ge9mi§e sahiptir. Arkeolojik ara§tirmalar ilk 9ag insaninin 9e-
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§itli bitkisel, hayvansal ve mineral kaynakli zehirleri bildiklerini gos-
termektedir. Ornegin bazi yerliler du§manlanna kar§i kendilerini korumak 
i§in zehirli glikozitleri igeren Strophantus hispidus ve Strophan-tus 
kombe tohumlannin ekstrelerini ok zehiri olarak kullanirlardi. Tarihin 
her doneminde zehir, insanlann kendilerini korumak ve dii§manlanm yok 
etmek i§in ba§vurduklan bir sava§ araci olmu§tur. 

Misir papiruslari toksikoloji hakkinda en eski yazili kaynaklan 
olu§turmaktadrr. Ebers papiriisii (M.O. 1552) hekimlikle ilgili en eski 
yazili kaynak olarak 875 regete igermekte ve bir?ok zehirlerden bah-
setmektedir. Buglin dahi ila? olarak kullamlan hint yagi (degam otu, 
Ricinus communis) Ebers papirusunda yer almi§tir. Aynca bu papirus-ta 
baldiran (Conium maculatum), akonit (Aconitum napellus), bella-
donna ve opium alkaloidleri, kur§un, antimon ve bakir gibi toksik mad-
delerin elde edili§ine rastlanmaktadir. Bocek ve yilan zehirleri "venom-
lar" da eski gaglardan beri bilinmekteydi. 

Grekler (Eski Yunanhlar) devrinde rasyonel tip ba§lami§tir. He-
kimligin babasi olarak bilinen Hippocrates (M.O. 460-315) birgok 
hastaliklann tedavisini ve zehirleri tip alani i§ine katmi§tir. Aynca 
kur§unun mineral yataklardan gikanlmasi sirasinda maruz kalinmasi 
sonucu i§9ilerde goriilen mesleksel kur§un zehirlenmesini de bildiren 
Hippocrates ile endiistriyel hijyen ve toksikolojinin temeli atilmi§tir. 
Yunanhlar ilk gaglarda Arsenigi (kirmizi zirnik: As2S5 ve san zirnik: 
AS2S3 §eklinde), antimon, civa, altin, bakir ve kur§unu taniyorlar ve 
kismen de ozelliklerini biliyorlardi. Zehirlenmelerde kusmayi sagla-
mak ve absorbsiyonu onlemek igin sicak yagi "antidot" olarak oneri-
yorlardi. Bitkisel kaynakli zehirlerden baldiran resmi devlet zehiri 
"state poison" olarak kabul edilmi§ti ve suglulan oldiirmek igin kulla-
niliyordu. Socrates de (M.O. 470-399) "baldiranla oliim" cezasina 
garptinlmi§tir. 

Eski §ag tarihinde zehirle intihar olaylanna da rastlanmaktadir. 
Kaleminde saklanmi§ zehirle hayatina son veren Demosthenes (M.O. 
385-322) zehirli yilan ile intihar eden Kleopatra (M.O. 69-30) bu olaylann 
sadece ikisidir. 

Eski Yunan mitolojisi ve literaturiinde birgok zehirlerin kullaml-
malarina yer veren eserleri bulmak mumkiindiir. Aynca zehirlenmelerin 
rasyonel tedavisi konusuna da bu donemde ba§lanmi§tir. Aristo'nun 
ogrencisi Theophrastus (M.O. 307-256) eski §agin en tamnmi§ 
botanik?isi olup, "De Historia Plantarum" isimli kitabinda birgok ze-



hirli bitkilerin tarihini yazmi§tir. Eski Yunan §airlerinden Nicander 
(M.O. 185-135) "Alexipharmaca" ve "Theriaca" isimli iki §iir yazmi§-
tir. Bunlardan birincisinde bir^ok zehirlerin ozelliklerinden, ikincisin-
de ise antidotlardan bahsetmektedir. Boylece "theriac" deyimi "anti-
dot" anlamina gelmi§tir. Bu §iirlerin 90gunlugu fantastik i9erikte 
olmakla beraber, onemli bir kisminda deneyime ve gozlemlere daya-
nan dogru bilgilere rastlanmaktadir. imparator Neron'un doktoru olan 
Dioscorides (M.S. 40) "De Universa Medica" isimli kitabinda zehirleri 
ve antidotlan incelemi§, ilk defa, bugiin i^in de ge9erli olan hayvansal, 
bitkisel ve mineral kaynakli olmak iizere zehirleri siniflandirmi§tir. 

Pontus krali Mithridates (M.O. 132-163) mahkumlar iizerinde 
yaptigi deneylere dayanarak "her tiirlii venom ve zehirli maddeye" 
kar§i kullanilan 54 drogdan (bazi kaynaklara gore 36) olu§an ila9 for-
miiliinti vermi§tir. Bu antidot uzun sure, kodekslerde "Mithridates An-
tidotes" ismi ile yer almi§tir. ilk defa ve deneysel olarak ayni zehirin 
gittik9e artan dozuna kar§i insanlann bagi§ikhk kazanabilecegini gos-
teren bir ara§tincidir. Kendisi de zehirlenmeden korktugu i9in, diizenli 
olarak, kendi hazirladigi antidotu kullaniyordu. Du§manlar tarafindan 
esir ahndiginda kendisini zehirle oldiirme giri§imi, kazandigi bagi§ik-
hk nedeniyle sonu9 vermemi§tir. Bu nedenle askerlerine kendisini ki-
li9la oldiirmelerini emretmi§tir. 

Eski 9agda, Romalilar ise zehiri politik ama9larla kullaniyorlardi. 
Imparatorun sarayinda devamli resmi bir zehirleyici (offical poisoner) 
bulunuyordu. Bu donemde kadin zehirleyiciler goriilmektedir. Orne-
gin Locusta, katillikten dolayi oliime mahkum oldugu halde hiinerli ve 
zalim bir zehirleyici oldugu i9in hayati bagi§lanmi§tir. Devlet zehirle-
yicisi olarak, Agripinna tarafindan imparator Cladius'un zehirlemesi 
i9in gorevlendirilmi§tir. imparator Neron'a, rakibi Brittanicus'u uzak-
la§tirmak i9in yardim etmi§tir. Eski Roma'da zehirlerin kadinlar tara-
findan bu §ekilde kullanilmasina kar§i, ilk yasa olan "Lex Cornelia" 
(M.O. 82) Sulla tarafindan yayinlanmi§tir. Bitkisel kaynakli zehirler 
daha 90k kullanilmasina ragmen, Roma'lilar sulfur filizlerinin (ozellik-
le arsenik siilfiirler) ve karbonmonoksitin de zehirleyici ozelligini bili-
yorlardi. Bu devirde ya§ayan Roma'li mimar, miihendis ve yazar Vitri-
vius Pollio (M.O. 70-16) kur§un kaplamali sarni9 ve borulardan i9me 
suyuna kur§un ge9mesi nedeni ile zehirlenmeleri gozledigini bildir-
mi§tir. 

Eski 9agda Araplar, Yunan eserlerini Arap9aya 9evirmi§ler, kendi 
sistemlerinde tipta geli§me gostermi§lerdir. Ilk kez "ilag", "alkali", 
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"§urup" gibi deyimleri kullanmi§lar, kafuru, misk otu, safran, nafta gi-
bi ila?lan tibba katmi§lardir. 

Dogunun en biiyiik hekimi olarak kabul edilen Tiirk Bilgini Ibn-i 
Sina (Arap9a'da Abu Ali al-Hiiseyin ibn Abdallah ibn Sina, Bati'da 
Avicenna olarak anilmakta olup M.S. 980-1037 yillan arasinda ya§a-
mi§tir) yazdigi "Kitap al Kanun Fit Tibb" isimli iinlii kitabinm ikinci 
ve dorduncii cildinde ila§lar ve zehirlerin antidotlarina da yer vermi§, 
As203'in ozelliklerinden bahsetmi§tir. Ani oliimii ise 90k miktarda 
opium i?eren bir ilaci almasina baglanmaktadir. 

Ortagag ve Ronesans: Ronesans oncesi IX-XV. yiizyillar arasim 
kapsayan orta9ag doneminde ise "zehirleme olaylan" tarn bir sanat ha-
line gelmi§tir. Zehirleyici aileler arasinda XV. yiizyilda ya§ami§ olan 
Borgia'lar en iyi ornektir. Ispanyol asilli ve Italya'ya go9etmi§ bu aile-
nin bir9ok zehirleme olaylannda rol aldiklari bir ger9ektir. Ornegin 
Borgia Pope, Alexander VI, kardinallerinin bir kismini ve daha sonra 
da kendini zehirleyerek oldiirmekten sorumlu tutulmu§tur. Ancak son-
ralan, gerek bu ki§inin gerekse o zaman zehirlenme sonucu olarak ka-
bul edilen bazi oliim olaylan, yaz aylannda Roma'da binlerce ki§inin 
oliimiine neden olan malarya gibi bula§ici hastaliklara baglanmi§tir. 
Borgia'lar, muhtemelen zehiri kullanmada 'Machieavel Diplomasi 
Okulu"nun yoneticilerinden daha ileri gitmemi§lerdir. Bu devirde ze-
hir Italya'nin sosyal ve politik hayatinin en onemli silahi idi. 

X V . yiizyil ba§larinda Venedik'te "Council of Ten" yonetimi poli-
tik ama9li zehirlenmelere fiyat bi9iyordu. Bu deger, kurbaninin asaleti 
ve olaym gii9liigune gore saptaniyordu. Zehirleme araci olarak en 90k 
arsenik, sublime ve muhtemelen de akonit (Aconitum napellus) kulla-
niliyordu. 

Orta9agda genel antidot olarak "unicorn" boynuzu ve ke9i mide-
sinde ula§an ta§ "bezoar" kullanilirdi. Semptomatik toksikolojide az 
bir ilerleme olmakla beraber, 90gu zaman zehirlenmenin tanimlanma-
smda kullanilan yontemler yeterli ve giivenli degildi. Bu nedenle in-
feksiyon hastahklarinin semptomlan ile zehirlenme belirtileri kan§tin-
hyordu. Ayrica zehirleme araci olarak kullanilan yiyecek i9indeki 
zehirin te§his edilerek zehirleyici aleyhinde bir delil olarak kullanil-
masi tehlikesi de azdi. 

Zehirlenmelerle ilgili yazili bir eser olarak bu donemde, bir dok-
tor ve yazar olan Moses ben Maimon'un (veya Maimonides, M.S. 
1135-1204) "Zehirler ve Antidotlari" (Poisons and Their Antidots, 
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1198) isimli eserine rastlanmaktadir. Bu eserde bocek ve hay van sok-
malanna kar§i, yarali yerin iistten bandaja ahnmasi, toksinlere kar§i 
absorbsiyonu azaltmak i9in siit, tereyag, krema gibi yagh maddeler 
onerilmi§tir. 

Ronesans ise orta§agdan farkli bir ozellik ta§imaktadir. Zehir ve 
zehirlenmeler bu devirde de bir sanat ye ciiriirn olarak devam etmi§tir. 
Italya'dan ba§ka Fransa, Hollanda ve ingiltere'ye de bu olaylar yayil-
mi§tir. 

XVII. yiizyilin ilk yansinda Sicilya, zehirleyicilerin ticaret merke-
zi olmu§tur. Toffano isimli bir kadxn zehirleyici "Agua Toffano" adini 
verdigi arsenik i§eren kozmetigini serbest9e satiyordu. Kullanilmasi 
ile ilgili prospektiisii de beraberinde verirken, giiven duydugu ki§ilere 
bu kozmetigin oral yolla zehirli oldugunu da a9ikliyordu. Bu §ekilde 
yiizlerce ki§inin oliimune sebep oldugu rivayet edilen Toffano kendin-
den §iiphe edilmemesi i9in sik sik yer degi§tirmi§tir. Daha sonralan 
yakalanmi§ ve oliime mahkum olmu§tur. Toffano'yu taklit eden bir9ok 
ya§li kadin zehirleyiciler bir sure daha onun sanatini devam ettirmi§-
lerdir. 

XVI. yiizyil sonlanna dogru, kriminal zehirlenme olaylan Ital-
ya'dan Fransa'ya ge9mi§ ve zehir toplumun her sinifi tarafindan dii§-
mandan ve istemedikleri ki§ilerden kurtulmalan i9in kullanilan onemli 
bir ara9 olmu§tu. Catherine de Medici, Italya'daki zehirleme yontemle-
rini Fransa'ya aktaran onemli bir isimdir. XIV. Louis zamaninda, ze-
hirleme olaylan her tiirlii halk tabakasi arasmda goriilmekle beraber, 
asiller arasindaki onemi daha ba§ka idi. Bu nedenle XTV. Louis'in kur-
dugu adalet komisyonu, yargilanmalan sonucu SU9IU bulunan zehirle-
yicileri oliime mahkum ediyordu. 

Kriminal zehirlemeler XVIII. ve XIX. yiizyillarda da diinyanm 
bir9ok yerlerinde devam etmi§tir. Zamanimizda zehirleme ve zehirlen-
me olaylan ise kriminal olaylar yaninda ba§ka boyutlar kazanarak 
onemini korumaktadir. 

Ronesans devri bilginlerinden olan Paracelsus (M.S. 1493-1541), 
bilim ve felsefe arasinda yer alan bir ekoliin temsilcisiydi. O zamanki 
bir9ok gorii§leri bugiinkii "toksikoloji disiplininin konulanna girmek-
tedir. "Biitiin maddeler zehirdir, zehir olmayan hi9bir madde yoktur. 
Zehirle devayi (ilacx) birbirinden ayiran onun dozudur" §eklindeki go-
rii§ii ile ilk kez biyolojik etkide doz-cevap ili§kisinin onemini vurgula-
mi§tir. Aynca "toksikan" veya "toksik madde" kavraminda kimyasal 
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bir yapimin gerekliligini de belirten Paracelsus, kimyasal maddenin 
biyolojik etkilerinin deneysel ara§tinlmalara dayandinlmasim, kimya-
sal maddenin "terapotik" ve "toksik" ozelliklerinin farklandinlmasi 
gerektigi gibi toksikolojide onemli olan prensipleri one siirmii§tur. 

Modern Toksikoloji 

XIX. yiizyildan once, zehirlerin organlarda tanimlanmasi igin uy-
gulanan hi?bir bilimsel yontem yoktu. Ancak X V i n . yiizyil sonlannda 
ve XIX. yiizyil ba§larinda kimya, fizyoloji, patoloji ve klinik tipta ge-
li§meler ba§lami§tir. Diger taraftan kriminal zehirlenmeler yaninda, 
endiistriyel zehirlenmeler de dikkati gekmigtir. Gerek zehirlenmelerde 
ve gerekse endiistriyel maruz kalmalarda, organlarda olu§an degi§me-
lerle toksik maddeler arasinda ili§ki kurulmasi ve zehirlerin kimyasal 
yontemlerle kesin tanimlanmasi bu bilimlerdeki geli§me ile beraber 
ba§lami§tir. 

Modern Toksikolojinin kurucusu olarak taninan, Ispanyol asilli 
Mattieu Joseph Bonaventura Orfila (1787-1853), Paris'te tip tahsili 
yaptiktan sonra kimya ve fizyoloji iizerinde derinle§mi§ti. Zehirlerin 
kimyasal ve biyolojik ozellikleri arasinda ilk ili§ki kuran ki§idir. Bul-
gulanni, binlerce kopek iizerinde zehirlerin etkisini ara§tirmaya da-
yandirmi§tir. Toksikolojiye en onemli katkisi ise, zehirlerin gastroin-
testinal sistemden absorbe olduktan sonra bir5ok organlarda 
toplandigini ortaya 5ikarmasi olmu§tur. Bu zamana kadar zehirler yal-
mzca mide igeriginde araniyordu. Orfila 1814'te, "Traite de toxicolo-
gic" isimli 2 kitaptan olu§an bir eser yaymlami§tir. Kendisi bir goz-
lemci oldugundan toksik maddelerin te§hisleri i§in birgok yontemler 
geli§tirmi§tir. Orfila daha sonra yazdigi adli tip ile ilgili kitabi "Legons 
de medecine Legale" ile kimya ve adli tip olaylan arasindaki ili§kiye 
dikkati 9ekmi§tir. Oliimle sonu§lanan bir zehirlenme olayinda kimya-
sal analizin yasal bir delil olarak gerektigini belirtmi§ ve zehirlerin 
aranmasi i?in bir§ok yontemler geli§tirmi§tir. Bu §ekilde Orfila mo-
dern toksikolojinin ugra§ alanlanndan olan "analitik toksikoloji" ve 
"forensik toksikoloji"nin temelini atmi§tir. 

Orfila ile birlikte birgok zehirlerin tanimi i?in kullanilan analitik 
yontemlerin geli§tirilmesi de onem kazanmi§tir. Bu ama?la kullanilan 
kalitatif testier arasinda arsenik i§in Marsch deneyi (1834), arsenik ve 
civa i?in Reinsch deneyi (1841), zehirlerin sistematik tanimlan igin 
Fresenius ve von Babo teknikleri (1844), alkaloidlerin organik madde-
den ekstraksiyonu ve aynlmalan i?in Stas-Otto yontemleri (1850-
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1851), fosforun fosforesans ozelligine dayanarak tanimlanmasi (Mits-
cherlich, 1855) sayilabilir. 

Orfila ara§tirma ve kitaplari ile tiim Avrupa'da toksikoloji ve adli 
tipta onder olmu§tur. Sir Robert Christison (1797-1882) Isko^ya'da 
(Edinburgh) adli tipta tahsil yaptiktan sonra Orfila'nin yaninda Paris'te 
toksikoloji 5ali§mi§tir. "A Treatise on Poisons" isimli me§hur kitabi 
Avrupa'da oldugu gibi Amerika'da da basilmi§tir. Bundan sonra mo-
dern toksikoloji ile ilgili yaymlarin hizla arttigini goriiyoruz. Toksiko-
loji ile ilgili ilk ders kitaplari Ingiltere, Fransa ve Almanya'da yayin-
lanmi§tir. 

Zamanimizda Toksikoloji 

XX. yiizyilda toksikoloji hizla bir geli§me gostermi§tir. Bir?ok 
toksik ve terapotik maddelerin etki mekanizmalan ara§tinlirken diger 
taraftan "antidot" kavrami ve tedavisi ortaya 5ikmi§tir. Carl Voegtlin 
ve arkada§lan tarafindan (1923) dimerkaprol (BAL)'un organik arse-
nikli bile§iklerin iizerindeki etki mekanizmalannin ara§tirmalan, Ru-
dolf Peters ve arkada§lari tarafindan (1945) BAL'in arsenikli harp gaz-
lanna kar§i antidot olarak geli§tirilmesi ornek verilebilir. 

Ozellikle I. Diinya Sava§ini takip eden yillardan sonra toksikoloji-
nin alanini geni§leten bilimsel olaylara tanik oluyoruz. Organik halo-
jenli bile§iklerin 1920'li yillardan sonra insektisit olarak kullanimlan, 
1930'h yillarda farmasotik endiistrideki biiyiik atilim, 1940-1946 ara-
sinda organik fosfat esterlerinin sava§ gazi, insektisit olarak iiretimleri, 
radyoaktif elementlerin kullanimi toksikolojik ara§tirmalan hizlandir-
mi§tir. Akut ve kronik toksisite, norotoksisite, selektif toksisite, radyo-
aktivitenin internal etkileri gibi toksik etki mekanizmalarinin ara§tir-
malari ba§lami§tir. 

1940'li yillardan itibaren toksik etkilerin molekiiler diizeyde ara§-
tirilmalari ve kimyasal karsinojenezisin mekanizmalarinin aydinlatil-
masinda biiyiik geli§meler kaydedilmi§tir. Bu ara§tirmalar; karsinoje-
neziste aktif ara metabolitlerin onemini ve endoplazmik retikulumda 
kan§ik fonksiyonlu oksidazlarin ke§fine yol a?mi§tir. Arkadan sitok-
rom P-450 proteinlerinin bulunu§u ile ksenobiyotiklerin biyotransfor-
masyon ve detoksikasyon mekanizmalan 9ali§malari onem kazanmi§-
tir. Ila? ve kimyasal maddelerin kan ve idrarda incelenmeleri, kan 
diizeyi ile biyolojik etki (doz-cevap) ili§kisinin ara§tirilmasini sagla-
mi§tir. 
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1960 yihndan itibaren enstrumental analizin toksikolojiye girmesi 
ile doku ve diger biyolojik materyalde "bilyonda bir kisim" (ppb: parts 
per billion) diizeyde (yani 10"9 gram; nanogram) maddenin analizi 
miimkiin olmu§tur. Zamanimizda bu analiz duyarligi "katrilyonda bir 
kisim" ( 1 0 1 5 gram) diizeyine kadar inebilmektedir. Boylece geli§tiri-
len aletlerle son derece duyarli analizlerin yapilabilmesi, toksikologa 
ozellikle 5evre kirleticileri ve risk analizi ara§tirmalarinda onemli bir 
?igir a5mi§tir. 

Bu hizli geli§meler toksikolojinin kompleks bir bilim olmasina, 
bir§ok bilim dallan ile ili§kili olmasma ve 50k sayida bilimsel periyo-
dik dergilerin, diger yayinlarin ve Ulusal ve Uluslararasi toksikoloji 
bilim derneklerinin yaygmla§masina yol a§mi§tir. Bu geli§me zamani-
mizda da ayni hizla devam etmektedir. Bu hizli gel 15me toksikolojinin 
ayn bir bilim disiplini haline gelmesi di§inda, kendi i§inde de alt bo-
liimlere aynlmasini zorunlu kilmi§tir. Toksikoloji dalinda, Orfila'dan 
sonra yayinlanan bir?ok ders kitabi niteliginde kitaplar "textbooks" ve 
monograflar yayinlanmi§tir. Kitabimizda, yararlandigimiz bu yayinla-
rin isimleri kaynaklar kisminda verilmi§tir. 

1.3. Toksikolojinin Boliimleri 

Toksikoloji henliz geli§me siireci i9inde olan bir bilim oldugu igin 
alt boliimleri de gerek sayica ve gerekse kapsam a<jisindan degi§me 
gostermektedir. 

Loomis, (1974) toksikolojiyi gevre toksikolojisi, ekonomik toksi-
koloji ve forensik toksikoloji olmak iizere ba§lica 3 temel sinifi ayir-
makta ise de gerek kapsam bakimindan ve gerekse i§erik olarak bu si-
niflandirma bugiin uygulamada biiyiik degi§iklik gostermektedir. 
Hodgson, (1987) toksikolojinin ugra§ alanlanni 5 ana grupta topla-
makta ve herbirisini de tekrar alt siniflara ayirmaktadir. 

Bu ana boliimler toksik maddelerin: 1) Toksik etki mekanizma-
lari; 2) Toksikan (toksik madde) ve toksisitenin ol^iilmesi; 3) Uygula-
mali toksikoloji; 4) Kimyasal maddelerin kullanilmalarina gore sinif-
landirarak incelenmeleri; 5)Toksik maddelerin yasal duzenlenmelerini 
i9ermektedir. Bu boliimler i9ine giren toksikolojinin onemli dallan 
a§agida ozetlenmi§tir. 

gevre toksikolojisi, biyolojik sistemlerin kazaen, daha ozel olarak 
da insanin 9evresini kirleten kimyasal maddelere maruz kalmasi ile 
olu§an toksikolojik olaylan ara§tu-an bir bilimdir. Endustriyel toksiko-
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loji ise, meslekleri ve ugra§lan nedeni ile insanlann toksik maddelere 
maruz kalmasini konu almaktadir. insan aktivitesi sonucu 9evreyi kir-
leten kimyasal maddelere maruz kalma, endiistride hijyenik onlemle-
rin ahnmasi ile kismen sinirlanduilmi§tir. 

XVIII. yiizyildan itibaren kimya endiistrisi 1951'de "American 
Chemical Society", 1970'de "International Union of Pure and Applied 
Chemistry" tarafindan benimsenen "daha iyi ya§am i?in kimya" sloga-
nini ger9ekle§tirmek i9in adeta son derece hizli bir geli§im gostermek-
tedir. Boylece de kimya endiistrisi, 9agda§ uygarligin merkezi duru-
muna gelmi§tir. Bugiin bilinen 5 milyon iistiinde kimyasal maddenin, 
niifus arti§i ile beraber sayilan ve tiiketimi de artmaktadir. Ila9, farma-
sotik preparatlar, tarimda kullanilan giibre ve pestisitler, besin endiist-
risinde kullanilan katki maddeleri, besin kaplari ve ambalaj maddeleri, 
9e§itli ama9larla iiretilen plastik maddeler, sava§ araci olarak kullani-
lan organik maddeler, organik metal bile§ikleri, niikleer kimya endiist-
risine dayanan kimyasal maddelerin sentezi ve iiretimi sirasinda 9ali-
§anlar 90k 9e§itli kimyasal maddelere maruz kalmaktadirlar. i§te 
endiistriyel toksikoloji, endiistri i§9ilerinin bu toksik maddelerle gii-
venli ko§ullarda 9ali§masini saglamayi ama9 edinmi§tir. Bunun i9in de 
endiistride kullanilan her tiirlii kimyasal maddelerin akut toksisiteleri, 
kronik toksisiteleri ve ozel toksik etkilerini saptayarak, kimyasal mad-
deleri zararlihk (toksisite) derecesine gore degerlendirir. Uzun siire 
maruz kalmada zararsiz olabilecek en yiiksek konsantrasyonu (MAK) 
veya e§it limit degeri (TLV) saptar. Bu 9ah§malar sonucu boylece "en-
diistriyel hijyen standartlan" geli§tirilmi§ olur. 

Qe§itli ama9larla kullanilan bu kimyasal maddeler bir taraftan 
mesleksel olarak fabrikalarda 9ali§anlar i9in zararli olabilirken, diger 
taraftan gerek endiistri atiklan ve gerekse endiistri di§mda kullammlan 
sonucu havayi, suyu, topragi, besinlerimizi kirleterek turn canlilar "bi-
yoekosistem" ve cansizlar i9in zararli olmaktadirlar. Evlerde kullani-
lan temizlik maddeleri, tanmda kullanilan giibre ve ila9lar ba§hca su 
ve topragi kirletirken; endiistri ve konut bacalanndan, egzos borulann-
dan 9ikan yanma iiriinleri de havayi kirletmektedirler. i§te gevre toksi-
kolojisi, 9evrede bulunan bu kirleticilerin toksisitelerini, toksik etkile-
§imlerini inceleyerek; hava, su, toprak ve besinlerdeki M A K veya 
T L V degerlerini belirleyerek halk sagligini korumaya yardimci olmaQc-
tadir. (Jevre toksikolojisi, canli organizmalar ile 9evresi arasindaki 
ili§kileri inceleyen ekoloji'nin (9evrebilim) bir dali olarak dii§uniilebi-
lir. Boylece de boyutlan a9isindan 90k geni§ oldugu kolayca anla§ila-
bilir. 
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Forensik toksikoloji ise, Orfila ile ba§lami§ olup toksikolojinin en 
eski dallanndandir. Kimyasal maddelerin insanlar iizerindeki zararli 
etkilerinin te§his ve tedavileri ile ugra§ir, zehirlenmeleri adli tip a£i-
sindan inceler. Zehirlenmenin, hukuksal a§idan degerlendirilmesinde, 
maruz kalinan kimyasal maddenin "neden-etki" ili§kisinin saptanmasi 
onemlidir. Bu ise biyolojik materyalden (kan, idrar, doku ve organlar) 
alinan ornekteki toksik maddenin miktanni saptamak, bulunan mikta-
nn ise "doz-etki" a?isindan yorumunu yapmaktir. Bu nedenle forensik 
toksikolojinin, analitik toksikoloji ile 50k yakin ili§kisi vardir. Foren-
sik toksikoloji gerek kazaen ve gerekse kasitli zehirlenmeleri igermek-
tedir. Boylece de kimyasal maddelerle zehirlenme sonucu olu§an oliim 
olaylanni, zehirlenmelerde etken olan kimyasal maddelerin istatistik-
sel degerlendirilmesindeki en onemli dokiimani olu§turur. 

Analitik toksikoloji (kimyasal toksikoloji de denir), zehirlerin bi-
yolojik materyalden izolasyonlan, tanimlan, nitel ve nicel analizleri 
i§in gerekli yontemleri ara§tirir, geli§tirir. Genel olarak toksik madde-
ler analizinin yapildigi biyolojik ortam i§inde 50k az miktarda oldugu 
igin kullanilan mikro yontemlerin duyarli, giivenilir ve tekrarlanabilir 
olmasi gerekir. Bunun i9in de analitik toksikologun analitik kimya 
yontemlerini 90k iyi bilmesi ve kullanmasi gerekir. Analitik toksikolo-
jinin geli§tirdigi yontemler, toksikolojinin diger dallan tarafindan kul-
lanilir. 

Klinik toksikoloji insan zehirlenmelerinin tani ve tedavisi ile ugra-
§ir. Veteriner toksikoloji hayvan zehirlenmelerinin tani ve tedavisi ile 
ilgilenir. En onemli konusu et, balik, siit ve diger besin maddelerinde 
bulunabilen toksinlerin insanlara ge9i§ini ara§tirmaktadir. 

Son yillarda besin ve beslenmenin toksikolojik onemi nedeni ile 
"beslenme toksikolojisi" ve "besin toksikolojisi" dallan da ortaya 91k-
mi§tir. Bu iki dal birbiri ile ilgili olmasina ragmen sinonim degildir. 
Beslenme toksikolojisi diyetteki toksikanlarla ilgilenip bunlann bes-
lenme ile ilgisini ve toksik etki mekanizmalanni ara§tinr (Hathcock, 
J.N., 1982). Besin toksikolojisi ise besinlerdeki toksikanlarla ilgilenir. 
Beslenme toksikolojisi, toksikolojinin bir dali olarak diyetin bir toksi-
kan olabilecegi durumu, diger toksik maddelerin besin ve beslenme 
metabolizmasina olabilecek toksik maddelerin besin ve beslenme me-
tabolizmasina olabilecek toksik etkilerini ara§tinr. Ornegin A ve D vi-
taminleri a§in miktarlarda alindiginda insan saghgina onemli derecede 
zarar verir. Daha ileride goriilecegi gibi beslenme §ekli, alinan besinle-
rin cinsi ve alinma zamamna bagli olarak ksenobiyotiklerin toksisisite-
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si degi§ir. Besinlerde bulunabilecek toksik maddeler (siyanojenetik 
glikozitler gibi dogal kaynaklilar; aflatoksinler gibi mantar metabolit-
leri; pestisit kalintilan gibi amagsiz besin katki maddeleri) ise daha 
50k besin toksikolojisini ilgilendirir. 

Ekonomik toksikoloji, kimyasal maddelerin biyolojik dokulardaki 
segici etkilerinden yararlanarak ilaglarin, besin katki maddelerinin ve 
pestisitlerin geli§tirilmesini konu almi§tir. Birgok dogal ve sentetik 
kimyasal maddeler, insanlara zararli olmadan hastalik etkenleri olan 
mikroorganizmalara (bakteri, viriis ve parazitler) selektif (segici) ola-
rak toksik etki gostererek oldiiriirler. Diger taraftan tarimda kullanilan 
kimyasal maddeler (pestisitler) besin olarak kullandigimiz bitkilere za-
rar veren yabanci otlan, mikroorganizmalan (bakteri, kiif gibi), bocek-
leri, kemiricileri yok ederler. 

Besinlerimizi korumak igin kullanilan koruyucu maddelerin de 
aym §ekilde yabanci organizmalan yok ederken diger taraftan onu kul-
lanan canliya zarar vermemesi istenir. i§te burada "belirli bir tiir, do-
ku, organ veya hiicreye" toksik olma ozelligi olan segici toksisite deyi-
mi ortaya gikmaktadir. Daha ilerde geni§ olarak inceleyecegimiz 
selektif (segici) toksisite, ekonomik zehirler olarak da isimlendirilen 
pestisitler, ilaglar ve besin katki maddelerinin geli§tirilmesinde kulla-
nilmaktadir. Boylece ekonomik toksikoloji, bir biyolojik sisteme (hiic-
re, doku, organ veya tiir olabilir) zararli iken digerine yararli olan kim-
yasal maddeleri konu almi§tir. Bu maddelerin her iki sistemde de 
toksik etki mekanizmalanni, zararli etkilerinin hangi ko§ullarda ortaya 
giktigini ve segici etkinin diizenli olmasi igin gerekli kimyasal ve bi-
yolojik faktorleri ara§tmr. 

Son yillarda toksikoloji iginde biyokimyasal toksikoloji bir alt dal 
olarak ortaya gikmi§tir. Turn toksikoloji boliimlerinin temelini olu§tu-
ran biyokimyasal toksikoloji, toksik maddelerin canli organizma ile 
molekiiler diizeyde etkile§mesini inceler. Organizmadaki toksik olay-
larin etki mekanizmalannin agiklanmasi, ekonomik zehirlerin geli§ti-
rilmesi, zehirlenmelerin tedavisinde kullanilan antidotlann geli§tiril-
mesi ve toksik maddelerin biyolojik izlenmeleri igin gereklidir. I§te 
biyokimyasal toksikoloji ksenobiyotiklerin organizmada ugradiklan 
degi§imleri (absorbsiyon, dagilim, metabolizma ve atihmi), aktif ara 
metabolitlerini ve endojen makromolekiillerle etkile§melerini molekii-
ler diizeyde inceler. 
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Kimyasal maddelerin canlilar iizerinde neden oldugu tepkilerin 
ara§tirilmasi ise davrani§ toksikolojisi adi altinda yeni bir bilim dalinin 
ortaya 9ikmasma neden olmu§tur. 

Toksikoloji ve Yasa 

Zamammizda toksikolojide ilgin9 bir geli§me de hukuksal toksi-
koloji kavramimn ortaya 9ikmasi ile olmu§tur. Toksikoloji ayn bir di-
siplin haline geldigi zaman, §imdi oldugu gibi sayisiz kanun adamlan-
ni ve politikacilan da gerek ulusal diizeyde ve gerekse uluslararasi 
diizeyde ilgilendirecegi §uphesiz akla gelmemi§ti. Kimyasal maddele-
rin gittik9e artan miktarda iiretilmesi ve kullamlmasi sonucu ortaya 91-
kan 'toksikolojik olaylar" kar§ismda toplum ve 9evreyi ureticilere kar-
§1 yasal koruma zorunlugu ortaya 9ikmi§tir. Bu toksikolojik 
olaylardan, vinil kloriiriin (polivinilkloriiriin monomeri) i§9ilerde kan-
sere neden olabilecegi, asbestin sadece i§gilere degil aile bireylerine 
de zararli olabilecegi, florlu hidrokarbonlu aerosollerin atmosferdeki 
ozon tabakasi dengesini bozarak a9hga yol a9abilecegi, denizlerin pet-
rol atiklan ve diger kimyasal maddelerle kirlenerek deniz canhlanna 
zararli olmalan ancak birka9 tanesidir. I§te hukuksal toksikoloji §ek-
linde geli§en bilim dali, topluma, canlilara ve tiim 9evreye zarar veren 
kimyasal maddelerin zararli etkilerini onlemek i9in yasal hiikumlerin 
ve onlemlerin getirilmesi ile ilgilenir. Bu konu ise iireticileri ve tiiketi-
cileri ekonomik ve saghk a9isindan ilgilendirdigi kadar, hukuksal a9i-
dan hukiimetleri, yerel yonetimleri de ilgilendirmektedir. Boylece su 
ve hava temizligini saglayan yasalar; besin katki maddeleri tiiziigu; 
denizlerin korunmasi gibi 90k 9e§itli yasal hiikiimlerin hazirlanmasm-
da, asil konusu olan toksikologun da gorev almasi zorunlugu ortaya 
9ikmaktadir. Yasal hiikiimler diizenlenirken, toksikologun o kimyasal 
madde ile ilgili tiim toksikolojik bilgiyi vermesi ve kullamlmasi ile or-
taya 9ikabilecek riskleri ortaya koyarak, en yetkili ki§i olarak gorii§le-
rini ileri siirmesi gerekmektedir. 

Toksikolojinin yeni bir dali da, toksik maddelerin insan sagligi ve 
9evre iizerindeki etkisini en alt diizeye indirmek igin gerekli yasal dii-
zenlemelerin yapilmasini i9ermektedir. Daha once hukuksal toksikolo-
ji olarak ta bilinen bu dal bugiin diizenleyici regulatory toksikoloji 
olarak daha iyi ifade edilmektedir. Ba§lica konusunu, kimyasal mad-
delerin risk analizlerini yaparak, bu maddelerin giivenli kullanimlanni 
saglayan yasa, tiiziik ve yonetmelikleri diizenlemek olu§turmaktadir. 
Ila9, pestisit, besin katki maddeleri,niikleer ve kimyasal silahlar gibi 
9e§itli ama9larla iiretilen bu kimyasal maddelerin iiretim, etiketleme, 
ta§ima, kullanim ve 9evredeki kullanma ko§ullarini diizenleyen ulusal 
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diizeydeki yasalar yaninda, Uluslararasi antla§malar bulunmaktadir. 
£evre ile ilgili Ulusal diizeydeki yasa, tiiziik ve yonetmeliklere ornek 
olarak: 

1) Umumi Hifzisihha Kanunu (Kanun No: 1593, 24.4.1930 tarih-
li): Halkin saghgina zarar veren hastalik ve diger etkenlerle miicadele 
etmek ve halk sagligini korumak amaci ile kurulmu§tur. Bu kanun §er-
5evesinde: 

Gida Maddelerinin ve Umumi Sagligi ilgilendiren E§ya ve Leva-
zimin Hususi Vasiflanm gosteren Tiiziik (3/15481 Karar sayisi, 1952)", 

2) Radyasyon Sagligi ve Giivenligi Tiiziigii (karar sayisi 6/10062, 
19 Haziran 1968 tarihli Resmi Gazete ve buna ek yonetmelikler: Rad-
yasyon Giivenligi Yonetmeligi (6 Eyliil 1991 giin ve 20983 say ill Res-
mi Gazete); 

3) Cevre Kanunu (Kanun No: 2872, 9.8.1983 tarihli) ve bu kanu-
na dayanan 5e§itli tiiziik ve yonetmelikler vardir. Ornegin: 

Hava Kalitesinin Korunmasi Yonetmeligi (2 Kasim 1986 giin ve 
19269 sayili Resmi Gazetede yayinlanmi§tir); 

Giiriiltii Kontrol Yonetmeligi (11 Aralik 1986 giin ve 19308 sayili 
Resmi Gazetede yayinlanmi§tir); 

Su Kirliligi Kontrol Yonetmeligi (4 Eyliil 1988 gun ve 19919 sa-
yili Resmi Gazetede yayinlanmi§tir); 

Zararli Kimyasal Madde ve Uriinlerinin Kontrolii Yonetmeligi 
(11 Temmuz 1993 giin ve 21634 sayili Resmi Gazetede yaymlanmi§-
tir); 

4) Kiyi Kanunu (Kanun No: 3621, 1990) 

Ulusal diizeydeki yasa hukuksal diizenlemelerden sadece birka? 
tanesidir. 

Tiirkiye'nin de dahil oldugu Uluslararasi antla§malara ise: 

1) I§gilerin iyonize Edici Radyasyonlara Kar§i Korunmasi Hak-
kinda Sozle§me, Cenevre 1960; 

14 



2) Bakteriyolojik (Biyolojik) ve Toksik Silahlann Geli§tirilmesi, 
Uretimi ve Depolanmasimn Yasalla§masi ve Tahribi Hakkinda Sozle§-
me (Londra, Moskova, Washington P.C., 1972); 

3) Akdenizin Acil Durumlarda Petrol ve Diger Zararli Maddelerle 
Kar§ila§tirilmasina Kar§i Miicadele I§birligi Hakkinda Protokol, (Bar-
selona, 1976); 

4) Tehlikeli Atiklann Sinirlar Otesi Ta§iniminin ve imhasinin 
Kontrolu Sozle§mesi (Basel, 1989); 

5) Ozon Tabakasinin Korunmasi Hakkinda Viyana Sozle§mesi ve 
Ozon Tabakasini Tiiketen Maddelere tli§kin Montreal Protokolu 
(UNEP, 1987); gibi sozle§me ve protokoller ornek verilebilir 
(T.B.M.M. S. Sayisi: 549). 

1.4. Zehir 

Toksikolojinin konusu olan zehir, toksikan veya toksik madde 
kavrami da toksikolojinin tarihi ile birlikte geli§mi§tir. £ok genel ola-
rak, zehirin "biyolojik bir sistemin fonksiyonlanni bozarak zararli olan 
veya oliime yol a§an herhangi bir etken olarak" tanimlanmasi yeterli 
degildir. Her§eyden once kimyasal bir maddenin toksik (zehirli) olma-
si, organizmaya giren miktanna yani dozuna baglidir. Daha X V . yiiz-
yilda Isvigre'li bir doktor ve kimyaci olan ve "Iatrokimyanin babasi" 
olarak bilinen Phillippus Aureolus Theophrastus Paracelsus (1493-
1541): "Her madde zehirdir, zehir olmayan hi9bir §ey yoktur. Ancak 
zehirle devayi (ilaci) ayiran onun dogru dozudur" §eklinde bunun one-
mini a9iklami§tir. 

Kimyasal maddelerin, canli organizmada zararli etkilerini gostere-
rek oliime neden olan miktarlan "letal dozlari" 90k geni§ bir sinir i^i-
ne yayilmi§tir. Ornegin, organik fosforlu bir insektisit olan malationun 
insanlar i§in oldiiriicii dozu (MLD: Minimal letal dozu) 60 gram (g) 
iken, ayni siniftan olan metil paration i9in bu deger 100 miligram 
(mg)'dir. Bu farklihk ayn sinif kimyasal maddeler i§in daha da geni§ 
bir spektrum gosterir ve gram ile mikrogram (pig) diizeyi arasinda de-
gi§ir. Etil alkoliin deney hayvanlannda LDS0 degeri 10.000 mg/kg 
iken, bir 9evre kirleticisi olan dioksin (TCDD)'nin LD^ degeri 0.001 
mg/kg dir. Endustride ve pratik ama9la zehirler, hayvanlardaki LDS0 

(kimyasal maddenin deney hayvanlannin %50'sini oldiiren dozu, ve 
toksisitelerine gore siniflandmlabilir (Tablo 1). 

A y n c a bu tabloda, insan i§in muhtemel oliim dozu da verilmi§tir. 
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Tablo 1: Toksik Maddelerin Letal Dozlanna Gore Sinirlandinlmalari. 

Toksisite derecesi 
I>etal doz 

Toksisite derecesi Hayvanlarda 
LD^ (kg ba§ina) Yeti§kin insanda (70 kg) 

1. Hemen hemen toksik degil > 1 5 g 5 su bardagi dolusu 

2. Az toksik 5-15 g 2.5-5 su bardagi dolusu 

3. Orta derecede toksik 0.5-5 g 2 gorba ka§igi dolusu 2 su bardagi 

4. f o k toksik 50-500 mg 2 gay ka§igi dolusu 2 gorba ka§igi 

5. §iddetli toksik 5-50 mg 7 damla- 1 gay ka§igi 

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

NOT: (1 su bardagi: 200 ml, 1 gorba ka§igi: 15 ml, 1 gay ka§igi: 5 ml kabul edilmijtir). 

Bu siniflandirma kalitatif olmakla beraber, kimyasal bir maddenin 
toksisite derecesi hakkinda pratik bir bilgi vermesi agisindan onemli-
dir (Dubois, KP, GeilUng, E.M.K; 1958). 

Ancak LDM her zaman igin bir kimyasal maddenin turn toksisite 
veya zararhhk spektrumunu yansitmayabilir. Toksisitesi dii§iik olan 
bazi kimyasal maddeler, akut toksisite gostermedikleri dozda karsino-
jenik veya teratojenik olabilir (Talidomit gibi). 

Kimyasal bir maddenin toksik dozu, ilag ile zehir kavramini fark-
landirmada da onemlidir. Fizyolojik bozukluklari diizeltmek, yani has-
tahklari tedavi igin kullanilan ilag ancak belirli bir dozda (tedavi dozu: 
dosis therapeutica) verildigi zaman beklenen biyolojik etkiyi gosterir. 
Ancak bu dozun iisttine gikildiginda, ilacin toksik etkisi (toksik dozda) 
ve oldiiriicii etkisi (letal dozda) goriiliir. Ilaglarin giivenli bir §ekilde 
kullanilmasinda bu iki doz arasindaki ili§kinin onemine ilerde degini-
lecektir. Her ilag, belirli ko§ullarda -toksik etki- gosterdigi halde, her 
kimyasal (toksik) maddenin ilag olamayacagi durumu da ilag ile zehir 
arasindaki nitel farki gosterir. 

Kimyasal maddenin toksik etki gostermesinde doz onemlidir. An-
cak yeterli bir faktor degildir, toksik etkinin goriilmesinde, kimyasal 
maddenin organizmaya giri§ yolu (oral, inhalasyon, deri yolu gibi)da 
ayni derecede onemlidir. Ornegin doz bakimindan ayni olan C O ve 
HCN gazlarindan, C O yalniz solunum yolu ile asfeksiyan (bogucu) et-
kisini gosterir. HCN ise solunum yolu di§inda deri ile de absorbe ola-
rak toksik etkisini gosterir. Ayrica toksik maddenin temasta oldugu bi-
yolojik sistem (hiicre, doku, organ ve tiir diizeyinde) de onemlidir. 
Insanlarda radyum izotopunun (226Ra) kemikte segici olarak sarkomla-
ra neden olmasi, CO'in tiim canhlar arasinda sadece hemoproteinleri 
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olmayan boceklere toksik olmamasi gibi. Lewin (1854-1927) zehirleri 
"di§ardan alindigi zaman, belirli ko§ullarda insanlarda zararli etkileri 
ile hastaliga veya oliime neden olan kimyasal maddelerdir" §eklinde 
tanimlayarak, kimyasal maddelerin ancak belirli ko§ullarda toksik etki 
gosterecegini belirtmi§tir. 

Zehirlerin Simflandinlmasi 

Toksik maddeler, toksikoloji ile ugra§an ki§inin ilgi alanina daya-
narak 9e§itli §ekillerde siniflandinlabilir. 

Tarihsel geli§im iginde zehirler once dogal kaynaklardan elde 
edilmelerine gore siniflandinlmi§lardir. Ornegin Dioscorides (M.S. 
50) zehirleri, kaynaklarina gore hayvansal, bitkisel ve mineral zehirler 
§eklinde ayirmi§tir. Hayvansal kaynakh zehirler yilan, akrep, oriim-
cek, deniz hayvanlarinin venom ve toksinlerini i<jerir. Ozellikle deniz 
hayvanlarinin toksinlerinin baliklarda birikerek (Ornegin Ciguatera 
toksini gibi) besin zinciri ile insana ula§masi zamanimizda ilgi 9ek-
mektedir. Bitkisel kaynakh zehirler ise ilk siniflandirmada daha 90k 
tedavide kullanilan yiiksek bitkileri i9eriyordu. Modern siniflandirma-
da ise daha a§agi sinif bitkisel kaynakh ve toksinlere (mikotoksinler, 
antibiyotikler, mantarlar gibi) onem verilmektedir. Zehirlerin kaynak-
larina dayanarak yapilan ilk siniflandirmaya bugiin yapay kaynakh 
(sentetik) zehirlerin de dahil edilmesi biiyiik onem ta§imaktadir. Harp 
gazlari, bir9ok pestisitler, plastik maddeler ve radyoizotoplar ve rad-
yasyonlarin 90gu laboratuvarlarda insanlar tarafindan hazirlanmakta-
dir. 

Toksik maddeler fiziksel §ekillerine gore gaz (H2S, fosgen, klor 
gibi), buhar (benzen buhari, CS2 buhan), aerosol (inseksitisit aerosolii 
gibi), kati tanecikler (kirli havada bulunan asbest tozlan, katran tane-
cikleri gibi) §eklinde siniflandinlabilir. A y n c a kullanma ve etiketleri-
ne gore (patlayicilar, pestisitler, 9oziiciiler, besin katki maddeleri, 
plastikler, ila9lar, kozmetikler gibi) veya kimyasal yapilarina gore 
(alifatik hidrokarbonlar, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, organik 
metal bile§ikleri, metaller, ametaller ve anorganik bile§ikler gibi) ayn-
labilir. Zehirlerin kimyasal yapilan ile "toksik etki-biyolojik aktivite-
leri" arasinda yakin bir ili§ki vardir. Belirli fonksiyonel gruplar (orne-
gin aromatik primer aminlerin methemoglobinemi yapmasi, organik 
fosfor esterlerinden okso bile§iklerinin asetikolin esteraz inhibitorii ol-
malan gibi) belirli toksik etki gosterirler. A y n c a kimyasal yapidaki 
izomerizm (optik9e aktiflik, yapisal izomerizm gibi) biyolojik aktivi-
tede rol oynar. Bu nedenle zehirlerin kimyasal siniflandinlmalan tok-

17 



sikologu yakindan ilgilendirir. Kimyasal yapxmn bilinmesi, toksisite-
nin biyolojik testlerden once degerlendirilmesini saglar. 

Bunun di§mda zehirler fizyolojik etkilerine gore de simflandirila-
bilir. Bu siniflandirmada, zehirin etkiledigi doku veya organlar (kara-
ciger zehirleri, kemik iligi zehirleri, bobrek zehirleri); olu§an fizyolo-
jik degi§iklikler (konviilzan zehirler, merkezi sinir sistemi 
depresanlari, asfeksi yapanlar) veya hiicresel diizeyde ozel toksik 
olaylar (teratojen, kanserojen, mutajen zehirler gibi); biyokimyasal et-
ki mekanizmalan (methemoglobinemi olu§turanlar, porfirinojenik ze-
hirler, asetilkolin esteraz inhibitorleri gibi) goz online alinarak yapil-
maktadir. 

Analitik toksikoloji a§isindan zehirler, izolasyonlan, nitel ve nicel 
analizleri goz oniine alinarak siniflandinhr (Kaye, S., 1961). 

Biyolojik materyalden izolasyonlanna gore zehirler, ugucu zehir-
ler (fosfor, fenol, benzen, nikotin gibi su buhan distilasyonu ile ayn-
lanlar), ugucu olmayan zehirler (sivi-sivi ekstraksiyonu, iyon-
degi§tirici re^nelerle ekstraksiyon gibi yontemlerle aynlan organik ve 
anorganik yapidaki zehirler), metalik zehirler (biyolojik materyalin yi-
kilanmasi ile aynlanlar) ve toksik anyonlar (diyaliz yontemi ile ayn-
lanlar) §eklinde siniflandinlabilir. Ancak bu siniflandirma analitik 
kimyadaki geli§melere bagli olarak degi§meler gostermektedir (Mof-
fat, A.C., 1986). 

Zehirlerin toksik dozlanna gore de (50k toksik, orta derecede tok-
sik veya az toksik gibi) siniflandinldigindan daha once bahsedilmi§ti. 

Yukanda goriildiigii gibi zehirlerin tek bir a§idan siniflandinlmasi 
o zehir i5in yeterli bilgi veremez. Kimyasal ve biyolojik ozellikleri ve 
maruz kalma §ekli goz oniine alinarak, bir zehirin toksikolojik etkisi 
hakkinda fikir edinilebilir. Toksisiteye etki eden faktorlerin incelen-
mesinde goriilecegi gibi, kimyasal maddelerin toksisitesi, bulunu§ §ek-
li (tanecik biiyukliigii, formiilasyon §ekli, ta§iyici madde i5erip i§er-
medigi gibi), organizmaya giri§ yolu, maruz kalma siiresi gibi 
etkenlerle onemli derecede degi§ir. Bu nedenle zehirlerin kontrolii ve 
ilgili yasal hiikumlerin saptanmasinda tiim bu ozellikler goz oniinde 
bulundurulmalidir. 

1.5. Zehirlenme 

Buraya kadar zehir hakkinda genel bilgi verilmi§tir. Toksik bir 
madde, canli organizma ile etkile§erek zararli etkisini gosterir. Bu 
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olay "zehirlenme" olarak tanimlaiur. Zehirlenme olayi sonucunda, bi-
yolojik sistemde, zehirlenme semptomlan (konviilziyon, tremor, bu-
lanti, ?e§itli agnlar), molekiiler ve makro molekiiler diizeyde bozuk-
luklar (methemoglobinemi, losemi, karaciger dejenerasyonu gibi) 
ortaya §ikar. 

Zehirlenme olayinin ve toksik etkinin ortaya §ikmasi igin, kimya-
sal madde ve biyotransformasyonu sonucu olu§an metabolitinin orga-
nizmaya belirli giri§ yollarindan absorbe olmasi, etki yerinde belirli 
bir konsantrasyonda yeterli siirede bulunmasi gerekir. A y n c a toksik 
maddeye maruz kalma §ekli de onemlidir. 

Maruz Kalma (Exposure) 

Zehirlenme olayinda canli organizma toksik maddeyi igeren or-
tam i§inde olmalidir. Bu §ekilde kimyasal temasta olmak "maruz kal-
ma: exposure" olarak tanimlanmaktadir. Maddeler boylece giri§ yolla-
rindan membranlan ge^erek absorbe olmaktadir. Kimyasal maddelerin 
toksik etkileri (zehirlenmeler), maruz kalma siiresi ve sikligma bagli 
olarak akut, subakut, subkronik veya kronik tipte olabilirler. 

Akut zehirlenme, kimyasal maddenin toksik dozuna bir kere veya 
kisa zaman (24 saat) i5inde birgok kere maruz kalma sonucu goriiliir. 
"Akut maruz kalma" ile olu§an zehirlenme belirtileri, uzun siireli dii-
§iik miktarda kimyasal maddeye maruz kalma ile olu§an "kronik zehir-
lenme" belirtilerinden olduk^a farklidir. Ornegin akut benzen zehirlen-
mesinde ba§hca etki, merkezi sinir sisteminin (MSS) depresyonu ile 
ilgili iken, kronik benzen zehirlenmesinde hematolojik bozukluklar 
(anemi, trombositopeni gibi) daha belirgindir. Akut maruz kalma so-
nucu zehirlenme belirtileri hemen goriiliir, zehirlenen kimsenin dime-
si veya oliimden kurtulmasi i?in gegen kritik zamcm da kisadir. Bazen 
kisa zaman i?inde toksik dozda organizmaya giren toksik maddenin 
"akut" etkileri, uzun bir siire sonra ortaya §ikabilir. Ornegin akut rad-
yasyona maruz kalma sonucu olarak kil dokiilmesi, kanserojenik etki-
lerin ortaya 5ikmasi yillar sonra goriilebilir. Bu §ekilde sonradan gorii-
len etkiye "gecikmi§ akut toksisite veya gecikmi§ akut etki" denir. 

Toksik maddenin tekrarlanmi§ dozlanna maruz kalma subakut, 
subkronik veya kronik tipte olabilir. Kisa siirede sik ara ile (1 ay veya 
daha az) maruz kalmada toksik miktarda kimyasal maddenin organiz-
maya girmesi ile subakut maruz kalma sonucu subakut zehirlenme go-
riiliir. Pestisitlerin ozellikle organik fosfat esteri yapisindaki inseksiti-
sitlerin tanmda uygulanmasi sirasinda bu tip zehirlenme olaylanna 
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rastlanir. Subakut zehirlenme belirtileri akut zehirlenme belirtilerine 
90k benzer. Subkronik maruz kalma siiresi (1-3 ay arasi) subakut ile 
kronik siire arasindadir. Zehirlenme belirtileri ve toksik etki §ekli kro-
nik zehirlenmeye daha yakindir. 

Uzun siire (3 aydan fazla) akut toksik dozun altinda maruz kalma 
sonucu olu§an kronik zehirlenme ktimiilatif zehirlerle goriiliir. Genel 
olarak bir zehirin organizmadan atdim hizi, absorbsiyon hizina gore 
daha yava§ ise, bu toksik madde organizmada birikebilir yani "kiimii-
latif ozellik" gosterir. Kronik zehirlenme endustride kimyasal madde -
lere maruz kalan i§giler i§in onemlidir. Kronik zehirlenme sonucu bir-
90k meslek hastahklari (benzolizm, silikozis, plumbizm) 
olu§maktadir. A y n c a 9evre kirleticilerine (hava, su, besin maddelerin-
deki) maruz kalma sonucu DDT, klorobifeniller, kur§un, civa ve kad-
miyum gibi kiimiilatif zehirlerle goriilen kronik zehirlenmeler ise epi-
demiyoloji ve halk saghgi i^in onemlidir. Kronik maruz kalma 
sonucu, belirtiler uzun zaman sonra goriilmekle beraber bazen her ma-
ruz kalmadan sonra akut zehirlenme belirtileri de goriilebilir. 

Zehirlenmeye etki eden faktorler arasinda kimyasal maddeye ma-
ruz kalma siiresi, sikligi ve atilim hizi biiyiik onem ta§imaktadir. Iler-
de ilgili yerlerde bu konu daha geni§ i§lenecektir. 

2. ZEHIRLERIN GIRI§ YOLLARI, ABSORBSIYON, 
DAGILIM VE ATILIMLARI 

Bir kimyasal maddenin toksik etkisini gostermesi igin, belirli giri§ 
yollanndan absorbe olmasi ve etki yerine belirli konsantrasyonda ula§-
masi gerekir (doz-cevap ili§kisi). Ancak bir ksenobiyotigin (kimyasal 
madde, toksikan ve ksenobiyotik e§ anlamli kullanilmaktadir) etki ye-
rindeki konsantrasyonunu etkileyen faktorler, o maddenin organizma-
daki ugradigi degi§me (disposition) modeline baghdir. Bu degi§meler: 

1. Giri§ yollan ve absorbsiyon; 

2. Dagilim; 

3. Biyotransformasyon; 

4. Atilim olarak siniflandinlabilir. 
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Daha ilerde goriilecegi gibi "toksik etki" dinamik bir olaydir. 
Kimyasal bir madde toksik etkisini metabolize olup, dagildiktan sonra 
gosterebilecegi gibi, bu etkiyi daha gabuk olarak absorbsiyondan son-
ra etki yerine ula§arak hemen gosterebilir. Kimyasal maddenin absorb-
siyon, metabolizma, dagilim ve atilim hizlanmn ve aralanndaki ili§ki-
nin kantititatif degerlendirilmesi toksikokinetik olarak tanimlanir. 
Boylece olu§turulan matematik modellerle toksikanin viicuttaki yiikii 
ve yanlanma siiresi, §e§itli akut ve kronik toksisitesi hakkinda bilgi 
edinilir. 

2.1. Giri§ Yollan ve Absorbsiyon 

Zehirler canli organizmaya ba§lica deri, akcigerler, gastrointesti-
nal sistem ve enjeksiyon yollan ile girerler. Bu yollardan giren toksik 
maddelerin sistemik etkilerini gostermesi igin bir§ok biyolojik memb-
ranlan ge5erek dola§im sistemine ve oradan da etki yerlerine ta§mma-
lan gerekmektedir. Bu nedenle giri§ yollanna bagli olarak ayni mad-
denin toksisitesi de farklilik gostermektedir (§ekil 1). 

Deri, akcigerler ve sindirim yolu yiiksek organizmalar i?in ?evre-
de bulunan kimyasal maddeler i?in bir engel kabul edilebilir. Toksik 
etkinin goriilmesi i?in ksenobiyotiklerin bu engelleri ge^ebilmesi gere-
kir. Ancak tahri§ edici ve kostik maddeler oral yolla girerken mide 
mukozasinda, cilt ile temas eden yakici asit ve kaleviler temasta oldu-
gu cilt iizerinde, irritan maddeler solunum yolu iizerindeki mukozalar-
da "lokal" etki gosterebilirler. "Sistemik etki" ise ancak zehirin ab-
sorbsiyonu ve etki yerine ula§masi sonucunda goriiliir. Bazi maddeler 
hem lokal ve hem de sistemik etki gosterirler. Ornegin fenoller temas-
ta oldugu mukozalan tahri§ ettikleri gibi absorbsiyonlan sonucu siste-
mik etkilerini bobrekler iizerinde gosterirler. 

Absorbsiyon: Biyolojik sistemle ayni ortamda bulunan zehir "sis-
temik etkisini gosterebilmesi i?in, belli giri§ yollanndan bir§ok biyolo-
jik membranlan gcgerek etki yerine gelebilmelidir. l§te, toksik madde-
lerin, biyolojik membranlan gegerek kan dola§imina girmesi 
"absorbsiyon" olarak tanimlanir. 

Ksenobiyotiklerin organizmadaki biyolojik etkileri sadece madde-
nin toksik ozellikleri ile ilgili degildir. Sayisiz faktorler toksik etkinin 
§iddeti, cevabin siiresi iizerinde etkilidir. Giri§ yollanna gore zehirin 
absorbsiyonu degi§ik dokulardan olmaktadir. Ornegin gastrointestinal 
absorbsiyonda kimyasal madde intestinal liimenden epitel hiicrelerine 
geger. Intraselliiler (hiicre i§i) ta§inma ile basement membranini ve la-
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mina propria'yi gegerek kan ve lenf kapilerlerine girer. Buradan da et-
ki yerine ta§inir. Etki yerinde toksik madde kapilerden once etkile§im 
alamna (interstisyel alan) birakilir. £e§itli membranlan gegerek etki 
yen olan spesifik bir reseptor, enzim veya sinir membram ile reaksiyo-
na girer. Sonu?ta beklenen toksik etki olu§ur. Biyolojik etkinin §iddeti 
ve niteligi her§eyden once etki yerindeki miktan ile ili§kilidir (doz-
cevap ili§kisi). Ancak absorbsiyon hizi ve miktan, organizmadaki da-
gilimi, metabolizma (biyotransformasyon hizi) ve atilim hizma da 
baghdir. 

Membranlar 

Toksik maddenin ozelligine gore deri, oral veya solunum yolu ile 
organizmaya girerken kar§ila§tigi membranlarda toksik etki (lokal et-
ki) ba§lar. Bu membranlar, deri hiicrelerinde oldugu gibi birgok hiicre-
lerden olu§an kalin bir tabakayi; akciger ve gastrointestinal yolda go-
riildiigu gibi ince bir hiicre tabakasini; veya canli ve cansiz 
protoplazmayi igerir. Genel olarak bir hiicre membraninin kalinligi 
70-90 A° (Angstrom: 1CH cm) arasinda degi§ir. Membranlann yapisi-
mn, protein tabakasi ile siki sikiya baglanmi§ bimolekiir lipid tabaka-
lanndan olu§tugu gosterilmi§tir. Bu lipid tabakalan birbirinin ayni go-
riintiisii olacak §ekilde yerle§mi§lerdir. Biyolojik membranlardaki 
lipidlerin ba§licasi fosfolipidler ve kolesteroldiir, daha az miktarda da 
sfingolipidler vardir. Fosfolipidlerin ba§licalan fosfatidilkolin, fosfati-
dil serin ve fosfatidiletanoldiir. Fosfolipidlerin yag asiti hidrokarbon 
zinciri, membramn polar bolgesini olu§turur. Membran statik (durgun) 
degildir. Membranlann akici karakterleri igerdikleri yag asitlerinin ya-
pisina ve doymami§lik oramna gore degi§ir. Daha 50k doymami§ yag 
asiti i?eren membranlar daha akicidir ve aktif transportun daha kolay 
olmasini saglar. Hiicre fonksiyonunda birgok fizyolojik rolii olan pro-
teinler, lipid tabakalan arasinda yerle§mi§tir. Bazi membranlann (eu-
karyotik) aynca glikoproteinler glikolipidlerden olu§mu§ bir di§ taba-
kasi (glikokaliks) vardir. 

Membranlann yiizeylerinde bir?ok gozenekler oldugu kabul edil-
mektedir. Bu gozenekler (yakla§ik 4 A° gapinda) su ve molekiil agirli-
gi 100 dalton ve altinda olan molekiillerin ge^mesine uygundur. Bob-
rekte oldugu gibi bazi ozel membranlann gozenek biiyiikliikleri 45 
A°'a kadar gikabilir. Bu durumda molekiil agirligi 50.000 dalton iis-
tiinde maddeler de membranlan gegebilir. 

Membranlann amphipathic yapisi iyonize ve 50k polar maddele-
rin ge§mesi i§in biiyiik bir engel olu§turur. Ancak membranlann, yapi-
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lanndaki lipidlerin cinsine, yiizey geni§ligine, proteinlerin §ekil ve bii-
yiikliiklerine veya baglann fiziksel §ekillerine bagli olarak farkli per-
meabilite gosterirler (amfipatik yapi: Bir molekiiliin bir kisminin hid-
rofilik, diger kisminin alifatik hidrokarbon zinciri gibi hidrofobik 
olmasi). 

Membranlardan ge§i§te toksikanin iyonla§ma derecesi ve dagilim 
katsayisi onemli rol oynar. 

Membranlardan Ge î§i Etkileyen Faktorler 

iyonla§ma: Membranlann bir bile§igin iyonlanmami§ §ekli igin 
daha ge?irgen oldugu ilk once alkaloidlerle gosterilmi§tir. Striknin, 
nikotin gibi alkaloid yapismdaki bazik maddeler, dogrudan kuvvetli 
asit ozellikte olan gastrointestinal alana (mideye) verildiginde absorb-
siyonun §ok yava§ oldugu ve toksik etkilerin olu§madigi gozlenmi§tir. 
Mide i5erigi bazikle§tirildiginde bu alkaloidlerin hizla absorbe olarak 
toksik olduklan g6rUlmu§tiir. 

Kimyasal bir maddenin bir 9oziicu i9indeki iyonla§mi§ (iyonize) 
§ekli ile iyonla§manu§ (noniyonize) §eklinin miktarlan, pK, degeri ile 
(maddenin asit disosiasyon sabitinin negatif logaritmasi) bulundugu 
ortanun pH'sina baglidir. Henderson-Hasselbach e§itligine gore iyon-
la§ma derecesi bulunabilir. Henderson-Hasselbach e§itligi: 

. . , . . . [iyonlasmamis madde 1 
Asitler 15m: l o g — = pKa - pH 

[Iyonla§mi§ madde ] 

„ , . . . [Iyonlasmis madde 1 
Bazlar 15m: l o g - ^ — — = pKa - pH 

[iyonla§mami§ madde ] 

Kimyasal maddenin bulundugu ?6zeltinin pH'si, ^oziinmli? mad-
denin pKj'sina e§it oldugunda iyonla§mi§ madde konsantrasyonu, 
iyonla§mami§ madde konsantrasyonuna e§ittir. Zayif bir elektrolit ya-
pismda olan toksik bir maddenin iyonla§mami§ §ekli lipidde foziiniir 
(hidrofob ozellik) ve hiicre membramndan difiize olabilir. Bu nedenle 
zayif asit maddeler asit ortamda, zayif bazik maddeler bazik ortamda 
kolayca difiizyona ugrayabilirler. 

Salisilik asit, asetil salisilik asit, benzoik asit gibi zayif asitlerin 
(pKa'lari 3-4.2 arasinda degi§ir) kuvvetli asit ortamda (pH 1-3 arasin-
da) iyonla§mami§ §ekillerinin orani %90 iken, pH 7'de bu deger %0.1 
civanna dii§er, yani hemen hemen tamamen iyonla§irlar. Tersine ani-
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lin, aminopirin gibi (pKa'lan 5 civannda) zayif bazlarin iyonizasyon 
oranlan asit ortamda (pH 3'de) %90 civanndadir. Diger taraftan pKa 

degerleri 8 civannda olan zayif asit ve baz karakterinde olan maddele-
rin pH 8'de iyonizasyona dereceleri %50 iken, pH 7'de bu oran biiyiik 
farkhlik gosterir. Pentobarbital gibi zayif bir asit (pKa 8.1), notral 
pH'da ancak %9 oraninda iyonla§mi§ iken, striknin gibi zayif bir bazin 
(pK 8.0), %90'i iyonize halde bulunur. 

£ok toksik bir maddenin onemli bir kisnu, iyonize olmadigi du-
rumda bile, 90k az olan iyonla§mami§ §ekli (lipid-solubl), membran-
lardan niifuz ederek ciddi toksik etkiler gosterebilir. Diger taraftan 
kuvvetli iyonize maddeler (pralidoksim, parakuat, dikuat gibi) gastro-
intestinal yoldan onemli derecede absorbe olurlar. 

Dagilim katsayisi: Toksik maddelerin dagilim katsayilan (organik 
fazdaki ^oziiniirliik/sudaki ^oziiniirluk) ile absorbsiyon hizlan arasm-
daki (birim zamanda absorbe olan madde miktan) ili§ki derecesi bir-
90k ara§tirmalarla gosterilmi§tir. Bir maddenin dagilim katsayisinin 
ol9iilmesinde fosfolipiddeki karbon zinciri yapisina benzedigi i9in ge-
nellikle oktanol kullanilir. Kioroform/su, eter/su, zeytinyag/su gibi di-
ger sistemler de kullanilabilir. Ancak organik 90ZUCU cinsine bagli 
olarak ayni madde i9in farkli dagilim katsayilan bulunabilir. 

Genel olarak, lipidde ^ozuniirliik membrandan ge9i§i kolayla§tinr. 
Ancak bu ili§ki membran ozelliklerine gore farklilik gosterir. Lipidde 
96ziiniirlugu son derece yiiksek olan maddeler membrani ge9me yeri-
ne, membranda yerle§meye meyillidirler. Ciltte bu ozellik goriilmekte-
dir. Derinin stratum korneumu su hidratasyonu saglayarak lipidde 90-
ziinebilen ve 9oziinemeyen maddelere biiyiik ilgi gosterir. Deriden 
ge9i§ i?in genellikle dagilim katsayisi 1 civannda olmalidir. Kimyasal 
maddenin dagilim katsayisi di§inda, membrandan ge^igi molekiil bii-
yiikliigu ve §ekli de etkiler. Suda orta derecede 96ziiniirliik ge§i§i ko-
layla§tinr. Ancak suda 96ziiniirliigu yuksek biiyiik bir molekiiliin ise 
membrandan ge§i§i her zaman 90k dii§iiktiir. 

Membranlardan Gegi§ §ekilleri 

Toksik maddelerin membranlardan ge9i§i ba§lica 4 ana mekaniz-
ma ile ger^ekle^ir. 

Pasif difuzyon: Bu mekanizma, toksik maddelerin absorbsiyonun-
da en onemli yol olarak kabul edilmektedir. Kimyasal madde basit di-

25 



fiizyon olayi ile membram geger. Lipidde ^oziinen maddeler memb-
ranlan daha kolay ge§er ve membranin diger tarafmda sulu fazda difii-
ze olurlar. Iyonize bile§iklerin, membranin lipid ve proteini ile iyonik 
etkile§meleri nedeni ile difiizyonlan zorla§ir. Aynca bu ge§i§te, toksik 
madde konsantrasyonunun difiizlenecegi ortama gore farki da onemli-
dir. 

Filtrasyon (Siiziilme): Membran gozeneklerini dolduran sulu faz 
i?inde 96ziinmii§ olan kii^iik molekiiller (molekiil agirliklan 100 dal-
ton altinda olanlar) bu gozeneklerden gegebilir. Bu olaya "filtrasyon" 
denir. Filtrasyonu saglayan kuvvet osmotik veya hidrostatik basin?tir. 
Membran gozenekleri organlara gore degi§mektedir. Ornegin bobrek 
glomeriilleri ve kapilerde gozenek biiyiikliikleri 40 A° civannda oldu-
gundan, molekiil agirliklan 50 000- 60 000 dalton arasi olan maddeler 
(albuminden kii^iik molekiiller) membranlan filtrasyonla gegebilirler. 

Ozel ta§inma: Basit difuzyon veya filtrasyon olayi ile membram 
ge§emeyen, lipid 96ziiniirlugii yiiksek ve biiyiik molekiil agirlikli mad-
delerin hiicre membranlanni ozel bir mekanizma ile ge9tigi kabul edi-
lir. Bu ge9i§ olayinda eneiji gerekiyor ve toksik madde konsantrasyon 
farkini a§abiliyorsa aktif transport denir. Eger membram ge9i§ eneiji 
istemiyor ve konsantrasyon engeline kar§i toksik madde ta§inamiyorsa 
"kolayla§tinlmi§ difuzyon" denir. Her iki mekanizmada da olay, tok-
sik maddenin "makromolekiiler bir ta§iyici" ile birle§mesi ve bbylece 
hiicre membranlanni ge9mesi §eklinde ger9ekle§ir. Gegi§ten sonra 
toksik madde, ta§iyici molekiilden aynlir ve ta§iyici yerine doner. 5-
florourasilin pirimidin transport sistemi ile; talyumun, demiri absorbe 
ederek veya kur§unun kalsiyum tarafindan absorbe olarak membranla-
n ge9mesi ozel ta§inmaya omek verilebilir. Bu mekanizma, toksik 
maddelerin absorbsiyonundan 90k, eliminasyonlannda daha onemli 
olmaktadir. 

Endositoz: Sivilar i9in pinositoz, katilar i9in fagositoz denilen bu 
ozel mekanizmada, hiicre membranindan 9ikan uzantilar toksik mad-
deyi sarar ve hiicre i9ine geker. Yiiksek miilekiil agirlikli ve kolloidal 
maddeler ancak bu §ekilde hiicre membramm ge9ebilirler. Tersine bii-
yiik molekiillerin ve taneciklerin, hiicre membrammn yanlmasi ile 
hiicre di§ina 9ikmasina da ekzositoz denir. 

2.2. Ba§hca Absorbsiyon Yollan 

Solunum Yolu ile Absorbsiyon 

Ksenobiyotiklerin akcigerlerden absorbsiyonu ile sistemik toksisi-
tenin olu§masi zehirlenmelerde sik goriilen bir olaydir. CO zehirlen-
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mesi, i§leri nedeni ile endiistride silikozis, asbestozis gibi meslek has-
taliklan havada bulunan toksik maddelerin (airborn zehirlerin) akci-
gerlerden absorbsiyonu veya bu organda birikimleri sonucu olmakta-
dir. Solunum yolu da denilen bu absorbsiyon §ekli kimyasal sava§ta 
(klor, fosgen, Lewisit, Clark I, Clark II, iperit, sarin, tabun) ve bazi 
yerlerde oliim infazinin yerine getirilmesinde (hidrosiyanik asit) kulla-
nilan gazlarla onemli olmaktadir. 

Toksik maddelerin inhalasyon yolu ile absorbsiyonunda, madde 
uygun ko§ullarda agiz veya burun (nazofarensken) — > soluk borusu-
na (trakea)—> akcigerlerde bron§ ve bronkiyollerden — > alveollere 
kadar gelerek buradan kan dola§imina ve lenflere ge<yer. Alveoleri sa-
ran membran tabakasmin 90k ince olmasi ve 90k sayida kapiler kan 
damarlan ile sanlmi§ olmasi; aynca akciger yiizeyinin deri yiizeyine 
gore 50 kere daha geni§ olmasi (50-100 m2) bmjok zehirlerin kolayca 
sistemik dola§ima ge9mesini saglar. Solunum yolu ile gaz ve buharlar 
(sivi maddenin gaz fazi), aerosol ve tanecikler absorbe olabilirler. 

Gaz veya buhar halindeki toksik bir madde alveol membranini 
a§arak, 90k yakinindaki (alveol membrani ile kan daman arasindaki 
uzaklik 1.5//<m kadardir) kan damarlanna difiize olur. Bu difuzyon 
90k kisa sure i9inde ger9ekle§ir. Ornegin bu sure C02 i9in 5 saniye, 
oksijen igin 0.2 saniyedir. Genel olarak gaz ve buharlar kisa zamanda 
alveolerle pulmoner yataktaki kan arasinda difuzlenerek dengeye ula-
§irlar. Bir gazin kandaki konsantrasyonu, gazin kandaki 90ziinurlugii-
ne baglidir. Cozuniirliik ise, denge halinde iken gazin: kandaki kon-
santrasyonu/gaz fazindaki konsantrasyonu (kan/gaz dagilim katsayisi 
da denir) oram olarak tammlanir. Toksik maddenin gaz fazindaki kon-
santrasyonu inspirasyon havasindaki kismi basinci ile ol^iiliir. Sabit 
basm9taki solunumu (inhalasyonu) sirasinda, arteriyal kandaki gazin 
basinci, di§anya verilen soluk havasindaki (ekspirasyon havasi) gaz 
basincina yakla§ir. Bu nedenle toksik gazin kana giri§ hizi da kandaki 
96zunurliigune baglidir. Eger kan/gaz dagilim katsayisi yiiksekse tok-
sik maddenin kandaki kismi basincini ytikseltmesi i9in daha 90k mad-
denin kana ge9mesi gerekir. Bu nedenle kandaki 96zuniirliigu yiiksek 
olan maddelerin alveol/kan dengesine ula§masi i9in daha uzun siire 
ge9mesi gerekir. Bir ornekle a9iklarsak, kloroform gibi kan/gaz katsa-
yisi yiiksek (15) olan bir toksik buhann dengeye ula§masi i9in en az 1 
saat gerekirken, etilen gibi kandaki 96zuniirlugii az (0.14) olan bir gaz 
8-12 dakikada dengeye ula§ir. 

Aerosol ve taneciklerin (kati veya sivi) solunumla absorbsiyonu 
da gaz ve buharlardan farkh olarak binjok faktorlere baglidir. Tanecik-
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lerin biiyiikliigii, koagiilasyonu ve sedimantasyonu, elektrik yiikii ve 
difiizyon ozellikleri bu parametrelerin ba§inda gelir. Aynca solunan 
havanin hizi ve yon degi§iklikleri de etkiler. Solunum sisteminin ko-
niycu ozelligi (solunum yolunu kaplayan miikoz yatak, tuysel siliya 
ile ilgili mekanizma) solunum yolundaki toksik maddenin %80'inin 
akcigerlerden uzakla§tinlmasini (klerensini) saglar. Genel olarak gap-
Ian 5 /^m'den biiyiik tanecikler burun ve yutak bo§lugunda (nazofa-
renks bolgede) toplanir. 2-5 n m biiyiikliigiindeki tanecikler akcigerde 
bronkiyollerde (trakeabron§iyal bolgede) toplanir. Ancak taneciklerin 
onemli bir kismi miikoz yataktaki tuysel mekanizma ile solunum yo-
lunda bertaraf edilir. Nazal (burun) bo§lukta gegici olarak toplanan ve-
ya glottise hareket eden tanecikler daha sonra gastrointestinal yolla ab-
sorbe olabilirler. 1 ^m ve daha kugiik tanecikler ise akcigerin 
alveollerinden sistemik dola§ima gegebilirler veya alveoler makrofaj-
lar tarafindan uzakla§tinlirlar (§ekil 2). 

§ekil 2: Kimyasal maddelerin inhaiasyon yolu ile absorbsiyon ve dagilim yollan 

I n h a i a s y o n 

-I Lent | 
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Airborn zehirlerin alveoler yiizeyden veya ust solunum yollann-
dan absorbsiyonu ile toksik etki ortaya ?ikar. Diger taraftan gaz, buhar 
ve tanecikler iist solunum yollannda birikerek irritan etki gosterebilir-
ler. Silikat, asbest ve komiir tozlannin bu §ekildeki birikimleri ile kro-
nik fibrozis olu§ur. Fagositoz olayi akut zararlan onledigi halde kronik 
toksisiteye engel olamaz. 

Solunum yolu ile absorbsiyonda pinositoz daha onemlidir. Akci-
gerler metabolik aktivitenin goriildiigii bir alan olmasina kar§in, detok-
sikasyon mekanizmasinda 50k onemli degildir. Ancak akciger birgok 
gaz ve buharlar i?in giri§ organi oldugu kadar atdim organi olarak da 
rol oynar. Anestezik gazlann ve etil alkoliin pulmoner yolla atdmasi 
en iyi ornektir. 

Zehirlerin solunum yolu ile absorbsiyonu yakin £evremiz i9in 
onem ta§ir. Kati ve sivi yakitlann yanmasi ile bacalardan, ta§it ara9la-
nnin egzoslanndan 9ikan ge^itli kimyasal maddeler arasmda aerozol 
§eklinde bir9ok toksik maddeler bulunmaktadir. Bunlar arasinda deney 
hayvanlannda kuvvetli kanserojen etkileri gozlenmi§ olan 3, 4- benz-
piren gibi aromatik hidrokarbonlar havada serbest veya katran tanecik-
lerine adsorbe olmu§ §ekilde bulunurlar ve inhalasyon yolu ile insan 
sagligi i9in zararlidirlar. 

Deri Yolu ile Absorbsiyon (Perkutan yol) 

Insan ve hayvanlann ksenobiyotiklere maruz kalma yollanndan 
en onemlisi deri, kompleks, 90k katli bir dokudur. Yeti§kin bir erkek 
derisi ortalama 2 m2 ye yakla§an bir yiizeye sahip olup, vucut agirligi-
nin %20'sini olu§turur. Embriyolojik olarak ektodermden gelen epi-
dermis ile mezodermden geli§en dermis (veya corium) sikica yapi§a-
rak deriyi olu§tururlar. Bu tabakalar deri alti yag dokusu (panniculus 
adiposus) olan subcutis iizerinde otururlar. Epidermis cansiz ve en iist-
te bulunan boynuzsu kat (stratum corneum) ile canliligini kaybetme-
mi§ esas kat (stratum germinativum) denilen hiicre tabakalanni i9erir. 
Dermisi olu§turan asil elemanlar ise burada yaygin olarak bulunan 
kollagen lifler, elastik lifler ve retikulum lifleridir. Aynca deri ekleri 
denilen yag ve ter bezleri, kil folikiilleri ve killar ile kan damarlan epi-
dermiste bulunurlar. 

Deri, bir9ok iyon ve sulu 9dzeltiler i§in olduk9a ge9irgen olmayan 
bir membrandir. Ancak binjok gaz, sivi ve kati haldeki kimyasal mad-
deler az veya 90k deriden absorbe olabilirler ve sistemik toksik etkile-
rini gosterebilirler. Tanm i§9ilerinde bu §ekilde zehirlenmelere 90k 
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rastlanmaktachr. Ornegin, paration deri yolu ile 90k toksik olan (deri 
yolu, LDS0: 20 mg/kg) bir insektisittir. Uygulama sirasinda kazaen cilt 
ile temas eden parationun, deri yolu ile absorbe olarak insanlarda akut 
zehirlenmelere ve oliimlere yol a9tigi bilinmektedir. Paration gibi bir-
50k organik fosfat yapisindaki insektisitler ve sinir gazlan (sarin, ta-
bun), lewisit, fenol ve tiirevleri, striknin, nikotin gibi alkaloidler, CC14, 
radyoaktif izotoplar, siyaniir iyonlan deri yolu ile absorbe olurlar. 
Toksik bir maddenin cilt yolu ile absorbsiyonu ya epiderm hiicreleri, 
ter bezleri, yag bezlerinden birini gegmesi veya kil folikiilleri i^ine 
girmesi sonucu olu§ur. 

Perkutan absorbsiyon, kimyasal maddenin derinin di§ yiizeyinden 
itibaren, kalin boynuzsu tabakayi, epidermisin keratinize ve korneum 
tabakalanni ge?erek sistemik dola§ima girmesi demektir. Bu nedenle 
toksik maddenin deri yolu ile absorbsiyonunda bir<jok hiicre tabakala-
nni ge5mesi gerekir. Epidermis bir§ok doku katlanni i9erir ve kalinli-
gi vilcut bolgelerine gore 0.15 mm (goz kapaklan) ile 0.8 mm (el aya-
si) arasinda degi§ir. Bu doku kimyasal maddelerin penetrasyon ve 
absorbsiyonu i$in bir engel (barier) olu§turur. Cildin absorbsiyon yete-
negini asil azaltan tabakasi, stratum korneum ile epitel tabakasi arasin-
da bulunan ince bir tabakadir. Ancak bu tabakanin ortadan kalkmasi 
ve epidermisin siynk, yara, yanma gibi durumlarda tahrip olmasi so-
nucu ciltten ileri derecede absorbsiyon olabilir. 

Stratum korneum genellikle 8-16 kat iist iiste dizilmi§ yassila§mi§ 
ve keratinize hiicrelerden olu§mu§tur. Keratin siilfidril gruplannca 
zengin olan bir proteindir ve deride bu olii hiicreler suyu kuvvetle ab-
sorbe ederek derinin nemli ve yumu§ak olmasini saglarlar. Stratum 
korneum aynca lipidce zengindir ve boylece cildin yagli tabakasinm 
(sebum) su tutmasini kolayla§tinr. Cilt uzun siire su ile temas ederse, 
stratum korneum §i§erek hidrofilik maddelere gegirgenligi artar. 

Derinin diger iki boliimii (dermis ve subkutan doku) absorbsiyona 
kar§i fazla dayanikli degillerdir. Bu nedenle di§ epitel tabakasini gegen 
bir madde, bu dokulan kolayca ge9erler. Dermis tabakasi kan damar-
lan ile beslenmi§tir. Subkutan doku ise lipidce zengindir. Ter ve yag 
bezleri, kil ve kil folikiilleri epidermis tabakasinda bulunur. Bu foli-
kuller cilt yiizeyine kadar uzandigi i§in absorbsiyonda etkin olabilir-
ler. 

Bolgelere gore, cildin ge9irgenligi stratum korneumun kalinligina, 
kil ve kil folikiillerine a9ilan yag bezlerinin sikligi gibi nedenlerle de-
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gi§mektedir. £evresel maruziyetin 50k oldugu durumlarda ba§, boyun 
ve koltuk altindan absorbsiyon fazla olmaktadir. Bazi kimyasal mad-
delerle yapilan deneylerde, gegirgenlik insanda en fazla stratumda, en 
az ise ayak ve topukta saptanmi§tir. Deri yolu ile absorbsiyon gogun-
lukla basit difiizyonla gergekle§ir. 

Kimyasal maddelerin pH, iyonizasyon derecesi, molekiil biiyiiklii-
gii, lipid ve sudaki goziiniirliigii gibi faktorler perkutan absorbsiyonda 
onemlidir. Genel olarak gazlar epiderm dokulardan kolayca gegerler. 
Sivilar biraz daha giig, suda ve lipidde goziinmeyen kati maddeler ise 
hemen hemen cildi gegemezler. Cilt salgilannda goziinebilen kati 
maddeler, uygun goziiciilerle cilt ile temas ettiginde absorbe olabilir-
ler. Lipidde goziinen birgok maddeler ise (Vitamin D, vitamin K, hor-
monlar, strilaiin, nikotin gibi) ciltten kolayca absorbe olabilirler. Ge-
nel olarak apolar maddeler iyonik maddelere gore ciltten daha gok 
gegerler. (goziiciiler iginde en zarar verenleri sabun ve deteijan gozelti-
leridir. Organik goziiciiler genellikle yiiksek konsantrasyonda cildi et-
kiledikleri halde, deteijanlann %1'lik gozeltileri bile kati bir maddenin 
insan epidermisinden gegirgenligini arttinrlar. Organik goziiciilerden 
metanol, aseton, eter, hekzan ve kloroform/metanol veya eter/etanol 
gibi goziicii kan§imlan cilde zarar verirler. Bu goziiciiler cilt lipidleri-
ni ve proteolipidleri ekstrakte ederek, cilt permeabilitesini arttinrlar. 
Diger taraftan yiiksek alkoller, esterler, zeytinyag ise cilde onemli de-
recede zarar vermezler. Tersine, gozdiikleri maddelerin gegirgenlik hi-
zini dii§iiniirler. Lipidde goziinen toksik maddelerin (paration gibi) cil-
de uygulandiktan Lsa bir siire sonra (15 dakika gibi) sabun ve su ile 
ciltten uzakla§tinlamadigi gozlenmi§tir. 

Kimyasal maddenin ciltten absorbsiyonu zamana baglidir. Bunlar-
dan yararlanarak bir maddenin ciltten absorbsiyon hizi bulunabilir. 
Deri yalnizca bir absorbsiyon yolu degildir. Ozellikle yava§ absorbe 
olan maddelerin biyotransformasyona ugradigi ilk yerdir. Deride biyo-
aktivasyon deri karsinojenezisinde onemlidir. 

Gastrointestinal Yolla Absorbsiyon 

Toksik maddelerin absorbsiyonunda gastrointestinal sistem iigiin-
cii onemli yoldur. Birgok gevre kirleticileri besin zinciri ile bu yoldan 
absorbe olurlar. Aynca a§m dozda ilag alarak intihar §eklinde zehir-
lenmelerde de oral yol kullanilmaktadir. Diger taraftan gocuk zehirlen-
melerinde, gastrointestinal yol yine onemlidir. Alveollere ula§amayan 
airborn zehirler de sindirim sistemine gegebilirler. Agiz bo§lugu ve 
rektum daha ziyade farmakolojide ilag uygulamasi igin kullanilan yol-
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lardir. Bu nedenle oral olarak uygulanan toksik maddeler i?in mide ve 
barsak yolu ile absorbsiyon onem ta§imaktadir. 

Sindirim yolu tek katli silindirik epitel hiicreleriyle kapli olup, 50-
gunlukla miikoz sivi ile korunmu§tur. Dola§im sistemi barsagi 50k ya-
kindan sardigi i?in barsak epitelinden ge?en toksik maddeler kolayca 
kapilerlere ge$erler, mide ve barsaktan venoz kana ge?en madde, he-
patik portal vene ve oradan da detoksikasyon i§in karacigere ula§ir. 
Deri ve akcigerden kan dola§imina ge?en maddeler ise detoksikasyon 
igin daha kari§ik yollan izlerler. Barsaktaki absorbsiyonu etkileyen en 
onemli ozellik, mukoza uzerindeki villus ve villuslar uzerindeki tek 
katli silindirik hiicrelerin iumene bakan yiiziinde mikrovillus denilen 
§ikintilardir. Boylece ince barsagin yiizeyi villuslarla 600 kere artmi§ 
(120 m2) olmaktadir. 

Barsaktan absorbsiyon, gastrointestinal sistemde en etkin yol ol-
makla beraber, ozellikle toksik maddenin uzun siire midede kalmasi 
durumunda mideden de absorbsiyon olur. Gastrointesinal yolun pH'si 
bolgelere gore biiyiik degi§iklikler gosterir. Mide pH'si 1-3 arasmda 
iken barsak pH'si 6'dir. Bu ise iyonik maddelerin absorbsiyonuna bii-
yiik etki gosterir. Lipidde $oziinen ve iyonla§mami§ maddelerin, pasif 
difiizyonla absorbsiyonlan bu nedenle sinirlanmi§tir. Genel olarak 
pKa'lan ile ili§kili olarak iyonla§mami§ maddelerin absorbsiyonu daha 
fazladir. Anilin, aminopirin gibi zayif bazlar, barsaklardan salisilik 
asit, benzoik asit gibi zayif asitlere gore daha 50k absorbe olurlar. Ter-
sine zayif asitler ise mideden daha kolay absorbe olabilirler. Ornegin 
zayif bir baz olan anilin (pKa~5) mide pH'sinda hemen tamamen iyo-
nize iken, barsaktaki iyonizasyonu 50k dii§uk (%10 oraninda) oldugu 
igin barsaktan absorbsiyonu ger§ekle§ir. Tersine zayif bir asit olan 
benzoik asit (pKa~4), midede daha az iyonize oldugu igin (%1 oranin-
da) mideden absorbe olur (Henderson-Hasselbach e§itligine bakmiz). 

Bazi toksik maddeler aktif ta§inma mekanizmasi ile barsaktan ab-
sorbe olurlar. Ornegin 5- bromourasil kendisine kimyasal yapica ben-
zeyen purin sistemi ile, kobalt ise demir ile aktif ta§inma ile absorbe 
olur. 

Bakteri endotoksinlerinin, 300 A° buyiikliigiinde olan azo boyar 
madde taneciklerinin, pinositoza benzer olayla barsaktan absorbe ol-
duklan dii§iiniilmektedir. 

Gastrointestinal yolla absorbsiyonda toksik maddenin Qoziicii 
i?inde olmasi gerekliligi a§iktir. Aynca maddenin tanecik biiyiikliigu, 
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organik goziicii cinsi, emiilsifiyanin ozelligi, gastrointestinal sistemde-
ki mikroorganizmalar, pH durumu absorbsiyonu etkileyen faktorlerdir. 
Barsak motilitesi ve muhtevasi, besin sicakligi, besinle birlikte alinip 
alinmama durumu, gastrointestinal salgi durumu da toksik maddenin 
absorbsiyonunda etkindirler. 

Alkol, nitrogliserin ve bazi steroid yapisindaki kimyasal maddeler 
yeteri derecede agizda bekletildiklerinde agiz mukozasindan absorbe 
olabilirler. Oral olarak uygulanan maddenin toksisitesi, dolu veya bo§ 
mideye verilmesine gore degi§mektedir. Kimyasal madde diyetle etki-
le§ip daha toksik bir iiriine pargalanmadigi durumlarda; gavaj ile (dog-
rudan bo§ mideye verilmesi) verildiginde daha toksiktir. Fenotiyazin 
grubu trankilizan bir ilag olan Dixyrazine ile hayvanlarda yapilan ara§-
tirmada, ilacin aq hayvanlarda toksisitesinin daha dii§iik oldugu goriil-
mii§tiir. Yapilan analizde Dixyrazine %60'imn diyet iginde daha toksik 
iiriinlere bozundugu anla§ilmi§tir. Tetrasiklinlerin, besinlerdeki Ca++ 

iyonlan ile kompleks olu§turarak absorbsiyonu zorla§irken, kur§unun 
absorbsiyonu artar. 

Enterohepatik devir: Kimyasal maddeler barsaktan absorbe ol-
duktan sonra ya lenf sistemine veya portal ven ile karacigere giderler. 
Orada kismen veya tamamen biyotransformasyona ugradiktan sonra 
sistem dola§ima gegerler. Bazi ksenobiyotiklerin ise karacigerden saf-
raya itrah olduklan bilinmektedir. Boylece toksik madde tekrar bar-
sak—>karaciger—>safra—>barsak olmak iizere enterohepatik dola-
§im denilen bir devir iginde dola§arak uzun siire maddenin kanda 
kalmasi saglanir. Kimyasal madde karacigerde biyotransformasyona 
ugrayarak metabolit veya konjugat §eklinde barsaga safra yolu ile don-
diikten sonra tekrar portal dola§ima geger. Olay kimyasal maddenin 
diger mekanizmalarla atilmasina kadar devam eder. DDT, aldrin, di-
eldrin ve ve metoksiklor gibi klorlu hidrokarbon yapisindaki insekti-
sitlerin deney hayvanlannda enterophepatik dola§ima girdigi gosteril-
mi§tir. Bu mekanizma sonucu toksik maddenin metaboliti (ornegin 
DDT'in metaboliti DDE) ba§lica fe^este goriiliir. 

Enterohepatik dola§im, karaciger igin toksik olan maddelerin bu 
organdaki toksisitelerinin artmasina neden olur. Bu §ekildeki toksik 
madde veya ilaglann diger yollarla verilmesi ile karacigerdeki toksisi-
teleri azaltilabilir. Farmakolojide bunun uygulamasina ornek olarak, 
kisa etkili tiyopental verilebilir. Bu ilacin intrevenoz tatbiki ile hepato-
toksik etkisi onlenmektedir. 
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2.3. Absorbsiyon Hizi 

Zehirlerin absorbsiyon hizlan, ozelliklerine ve giri§ yollanna gore 
farklilik gosterir. Bazi zehirler ba§lica oral yolla (ornegin DDT) etkili 
olurken, bazi zehirler yalnizca inhalasyon (CO gibi), bazilan da hem 
inhalasyon ve hem de deri yolu ile (HCN gibi) etkili olmaktadirlar. 
Ayni toksik maddenin g:e§itli yollardan absorbsiyonu sonucu olu§an 
toksik etkisi intravenoz, inhalasyon, intraperitonal, subkutan, intra-
muskuler, intradermal, oral ve cilt yolu sirasinda olmak iizere azalir. 
Toksik maddenin 9e§itli yollara gore letal dozlan arasindaki farklilik 
absorbsiyon hizlari hakkinda bilgi verebilir. Ornegin deri yolu ile letal 
dozu, inhalasyon yoluna gore 10 katmdan veya daha yiiksek olan bir 
toksik maddenin inhalasyon yolu ile daha kolay ve hizla absorbe oldu-
gu anla§ilir. Bu durumda, deri yolu o zehir i<jin engel (barier) olarak 
dii§iiniilebilir. Diger taraftan kimyasal maddenin giri§ yoluna gore tok-
sisitesi, o toksik maddenin fiziksel durumuna ve kullanma §ekline go-
re de degi§ir. Ornegin DDT saf kimyasal bir toz (kristal) olarak hemen 
hemen deri yolu ile absorbe olmazken, uygun bir organik ta§iyici (ke-
rozen, dimetilftalat gibi) ile uygulandiginda, deriden de onemli mik-
tarda absorbe olabilir. Havada, gaplan 5 fim (mikron, mikrometre) den 
biiyiik tanecikler §eklinde bulunan toksik maddeler, inhalasyon yolu 
ile hemen hemen sistemik etkilerini gostermezler. 

Apolar ve iyonize olmami§ toksik maddelerin absorbsiyon hizlan-
nin basit difuzyon i?in ge?erli olan Fick difiizyon yasasi na uydugu ka-
bul edilir. Kural olarak, toksik maddenin uygulama yerindeki konsant-
rasyonunun absorbe olan konsantrasyonundan §ok yiiksek oldugu 
kabul edilir ve bu nedenle ihmal edilebilir. Bu kabule gore membran-
da difuzyon sabiti (K): 

K = olarak ifade edilir. C toksik maddenin konsantrasyonu, 
d 

A: absorbsiyonun oldugu yiizeyin alani, d: membranin kalinhgidir. 

Bu e§itlik, absorbsiyon hizinin (V: Birim yiizeyden birim zaman-
da absorbe olan madde miktan) ifadesinde kullanihrsa: 

a K m C v D m §eklinde daha uygulanabilir §ekle d6nu§tiirulmti§ 
d 

olur. (Km toksikan igin kullanilan ta§iyicinin dagilim katsayisini, Cv: 
absorbe olan maddenin konsantrasyonunu, Dm:maddenin stratum kor-
neumdaki difuzyon sabiti, d: membran kalinligini gostermektedir). 
Boylece bir ksenobiyotigin absorbsiyon hizi dagilma katsayisi ve 

34 



madde konsantrasyonu gibi kontrolii miimkiin iki di§ faktorle, difiiz-
yon sabiti ve deri kahnligi gibi iki biyolojik faktore baglidir. Ornegin 
insan derisinin gegirgenligi (permeabilitesi) 1 x 10 6 cm/st (saat) ile 
5xl0 2 cm/st arasinda degi§ir. 

Bu degi§iklikler, absorbsiyonun sabit (devamli) oldugu halde ge-
gerlidir. Kinetik olarak incelendiginde absorbsiyon kinetigi, birinci-, 
ikinci- ve iigiincii derece kinetiklerinden sapmalar gosterebilir. 

Birinci derece kinetigine gore, absorbsiyon sabiti (K) ile yanlan-
ma siiresi ( t m : uygulanan dozun yansinin absorbe olmasi igin gegen 
siire) arasinda: 

K = gjbi basit bir ili§ki vardir. Burada Kbirim zamanda 
t,/2 

konsantrasyondaki % degi§me olarak ifade edilmektedir 

Absorbsiyon hizi tiirlere gore fark gosterdigi gibi, ayni tiirde ab-
sorbsiyon yolu ve yerine gore de farkliliklar gosterecegi dogaldir. 

2.4. Dagilim, Depolanma ve Translokasyon 

Kimyasal bir madde plazmaya absorbe olduktan sonra viicut igin-
de dagilima ugrar. Bu dagilim oldukga hizli olmakla beraber, kimya-
sal maddenin hiicre membranlanna gegme yetenegi, viicut kompo-
nentlerine olan ilgisine (affinitesi) bagli olarak degi§ir. Buna gore bazi 
zehirler hiicre membranlanni gegemezler ve bu nedenle sinirli dagi-
limlan vardir. Bunun yaninda molekiil agirliklan kiigiik (50 daltondan 
a§agi) suda goziinebilen molekiiller ve iyonlar viicut sivisinda dagila-
bilir ve membran gozeneklerinden gegerler. Lipidde goziinen mole-
kiiller ise membranlan difiizyonla gegebilirler. BUyiik polar molekiil-
ler ise ancak ozel ta§ima mekanizmalan (aktif transport gibi) ile 
gegebilirler. 

Viicut iginde dagilim sirasinda ozelliklerine gore viicudun belirli 
yerlerinde birikirler (kiimiilasyon). Bu birikme toksik maddenin bol-
gede spesifik bir §ekilde baglanmasi veya yagdaki goziiniirliigii sonu-
cu olabilir. Toksik madde birikim yerinde inaktif olup biyolojik etki 
gostermiyorsa, bu birikim yeri depolanma yeri demektir. Toksik etki-
nin goriilmesi igin toksik maddenin depo yerinden serbest hale gege-
rek eski yerine ula§masi gerekir. Ornegin kur§un kemik dokusunda, 
kemik yapisi iginde yer alarak inaktif §ekilde depolanir. Toksik etkisi-
ni ancak serbest kur§un iyonu (Pb-1-1") halinde kana gegerek gosterir. 
Birikim yerinde (bagli toksik madde serbest toksik madde) ara-
sinda bir denge varsa birikim yeri ayni zamanda etki yeridir. 
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Viicut Sivilarinda Dagilim 

Toksik maddelerin dagiliminda, vaskiiler sivinin onemi fazladir. 
Insan plazmasi, total viicut agirhginin %4'iinii, kan hacminin ise 
%53'iinii olu§turur. Viicut agirhginin %13'ii interstisyel (hticre arasi) 
sivi, %41'i intra selliiler (hiicre i?i) sividir. Toksik madde yalnizca 
plazmada dagilabilir, bu durumda vaskiiler doku iginde yiiksek kon-
santrasyona ula§abilir. Dekstran, ornegin yalniz plazmada dagilir. An-
tipirin ve alkol turn viicut sivisinda, rodaniir (SCN~), bromiir ve kloriir 
iyonlan ise ekstraselliiler sivida dagilirlar. Lenf sistemi ile ta§inma o 
kadar onemli degildir. Ancak hem lenf ve hem de eritrositlerle ta§inan 
ksenobiyotikler bazi dummlarda etkin rol oynarlar. 

Plazma Proteinlerine Baglanma 

Plazmada ilaglarin ve toksik maddelerin ta§mmasi plazma prote-
inleri (ozellikle albuminlerle) baglanmasi sonucu olu§ur. Toksikoloji-
de ilgin^ bir durum, bir^ok toksik maddeler kimyasal ozellikleri a?i-
sindan "inert" olduklan halde, organizmada binjok biyolojik 
molekiillerle reversibl (tersinir) olarak baglanabilirler. 

Plazma proteinlerinden en yiiksek oranda bulunan albumin, 50k 
sayida £e§itli maddeleri baglayabilir. Bir^ok endojen ve ekzojen mad-
delerin birikimleri ve ta§inmalannda rol oynar. Kalsiyum iyonu, bili-
rubin, Vitamin C, tetrasiklinler, uzun zincirli yag asitleri, salisilatlar, 
histamin, tiroksin, barbitiiratlar ornek verilebilir. Diger plazma prote-
inlerinden a - ve (3-lipoproteinler lipidde goziinen maddelerin (koles-
terol, steroid hormonlar, bazi ksenobiyotikler), p- globulin demirin, 

seruloplazmin bakinn viicut iginde dagilmasinda onem ta§irlar. y -
globulinler ise spesifik olarak antijenlerle etkile§irler. Genel olarak 
toksik maddeler proteinlerle veya diger biyomolekiillerle kiitlelerin te-
siri kanununa uyarak baglanirlar: 

ki 
Toksik madde (serbest) + protein ^ baglanmi§ toksik madde 

k2 

Burada k, kimyasal maddenin proteinic baglanma (assosiyasyon 
sabiti), k2 ise ayn§ma (dissosiyasyon sabiti) hizini gostermektedir. 
ki/ki ise dissosiasyon sabiti (Kdiss) olup, ne kadar kii^iikse protein-
toksik madde baglanmasi o kadar dayanikli demektir. 

Reversibl olmayan baglanmada (kovalent bagla), protein-toksik 
madde baginin koparak maddenin serbest hale ge5mesi hemen hemen 
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imkansizdir. Polisiklik aromatik hidrokarbonlarin karsinojen metabo-
litleri (epoksitler gibi) ile doku proteinlerinin baglanmasi irreversibl 
baglanmaya ornektir. 

Plazma proteini ile baglanan bir molekiil, dola§im sisteminde bir 
ba§ka biyomolekiille veya doku komponentiyle birle§inceye kadar ha-
reket eder. Ancak bu yeni baglanmanin Kdiss sabiti daha kligiik oldu-
gunda protein-toksik madde bagi kopabilir. Ksenobiyotiklerin canli 
organizmadaki molekiillerle olu§turduklan baglar kovalent, iyonik, 
hidrojen bagi, Van der Waals kuvvetleri veya hidrofobik etkile§meler 
§eklinde olabilir. 

Ila? ve toksik maddelerin plazma proteinleri ile baglanma derece-
leri (Kdiss sabitleri) farklidir. Antipirin hi? baglanmazken, sekobarbita-
lin %50'si, tiroksinin %99.9'u proteine baglanabilir. Plazma proteinleri 
asidik (fenil butazon gibi), bazik (imipramin gibi) ve notral (digitok-
sin) bile§ikleri bagliyabilir. 

Kimyasal maddelerin proteinlere baglanmasi toksikolojide ila? et-
kile§meleri agisindan onemlidir. Plazma proteinine baglanmi§ bir ila? 
(ornegin antidiyabetik ilag-albumin) biyolojik etkisini gostermez. An-
cak proteine daha siki baglanabilen (Kdiss daha kii^iik) diger bir ila? 
(sulfonamid gibi) verildiginde, onceki ilaci serbest hale gegirir ve bu 
ilacin §iddetli etkisi toksik olay olarak (antidiyabetik ilagla hipoglise-
mik koma) ortaya gikar. ila? olmayan ksenobiyotiklerden bir insektisit 
olan dieldrin %99 oraninda plazma proteinleri ile baglamr. Ilaglarla 
goriilen etkile§meler diger kimyasal maddelerle de goriilebilir. 

Organlarda Birikme 

Karaciger ve bobrek, bir^ok toksikanlan diger organlara gore da-
ha 50k baglama ozelligine sahiptirler. Bu organlann, toksik maddeleri 
kandan aktif transport veya proteinic baglayarak uzakla§tirdiklan zan-
nedilmektedir. 

Karaciger ve bobrekde birikme: Bu iki organ bir?ok ksenobiyo-
tiklerin birikim ve etki yeridir. Karacigerin sitoplazmasinda bulunan 
bir proteinin (ligandin) bir?ok organik asitlere affinitesi oldugu goste-
rilmi§tir. Bu protein aynca karsinojen azo boyalanni ve kortikoste-
roidleri de baglar. Bobrek karacigerde bulunan "metallothionein" kad-
miyum ve §inkoyu degi§ik oranlarda baglayan bir proteindir. 
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Yag dokusunda birikme: Lipidde 96ziinen maddeler dogal olarak 
bu ozellikleri nedeni ile yag dokusunda birikirler. Klorlu hidrokarbon 
yapisindaki insektisitler (DDT), klorobifeniller ba§lica yagli dokularda 
toplanirlar. Etkilerini ise kanda gosterirler. §i§man ki§ilerde daha yiik-
sek konsantrasyonda biriken bu maddelerin, eneiji ihtiyaci halinde ya-
gin 90k fazla kullamlmasi sirasinda, kana mobilize olmalan ile §iddetli 
toksik etki ortaya 9ikabilir. 

Kemikte birikme: Bir9ok toksik maddeler ornegin floriirler, kur-
§un, stronsiyum, radyum, tetrasiklinler kemik dokusunda birikirler. 
Bazi maddeler i^in (kur§un ve tetrasiklinler) kemik sadece bir depo 
gorevi yapmaktadir. Floriir (F"), kur§un ve stronsiyum iyonlan (Pb" 
ve Sr~) kemik yapisini olu§turan hidroksiapatitteki hidroksil (OH") ve 
kalsiyum iyonlan (Ca~) ile yer degi§tirme mekanizmasi ile kemikte 
birikmektedirler. Boyleee ornegin kur§un baglanmi§ olarak kemikte 
inaktif iken, floriir toksik etkisini kemik dokusunda gosterir. Radyoak-

tif stronsiyum ve radyum a-radyasyonu nedeni ile kemikte osteosar-
komlara neden olurlar. 

Diger dokularda birikme: Toksik maddeler ozelliklerine gore da-
ha spesifik dokularda birikebilir. Ornegin bipiridilyum yapisinda bir 
herbisit olan parakuat, akut zehirlenmelerde ba§lica akcigerde toplana-
rak toksik etkisini bu organda gosterir. Arsenik siilfidril gruplanna ilgi 
gosterir, bu nedenle keratince zengin dokularda (tirnak, sa9, kil), iyot 
ve iyodiirler tiroid bezinde birikirler. Kan dola§imindaki bazi toksik 
anorganik iyonlar (arsenik, kadmiyum ve kur§un iyonlan gibi) ve p-
nitroanilin eritrositlerde lokalize olurlar. Karbonmonoksit ozellikle 
kandaki hemoglobin (Hb) ile kompleks olu§turarak kanda birikir ve 
toksik etkisini bu §ekilde gosterir. 

Toksik Maddelerin Yeniden Dagihmi 

Viicuttaki toksik maddelerin birikim yeri zamanla degi§ebilir. Ilk 
toplanma yeri, bu alandaki kan akiminin fazla olmasi, dokunun toksik 
maddeye kar§i olan yiiksek permeabilitesi ve toksik maddenin hemen 
uygun bir baglanma bolgesine (protein, doku komponenti veya uygun 
ba§ka bir biyomolekiil) gelmesi ile ilgilidir. Kimyasal madde bu iki 
baglanma bolgesinden zamanla daha az kan akimi olan fakat daha 90k 
birikme imkani olan bolgelerde dagilabilir (translokasyon). Anorganik 
kur§un birikimi ve dagilimi buna en iyi ornektir. ilk absorbsiyonda 
kur§unun onemli bir kismi hemen eritrositlerde, karaciger ve bobrek-
lerde toplanir. iki saat i9inde karacigerde %50'si toplanir. Bir ay kadar 
sonra ise, kur§un yeniden dagilarak, kemik dokusundaki kristal yapida 
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C a " ' un yerini alarak birikir. Boylece absorbe olan kur§unun %90'i 
kemikte toplanmi§ olur. 

Ozel Biyolojik Engeller 

Organizmadaki bazi sistemler, yabanci kimyasal maddelerin dagi-
limini bloke ederek, hayati onemi olan organlara zarar vermesini en-
gellerler. Kan beyin engeli ve kan-serebrospinal engel iki onemli sis-
temdir. 

Kan-beyin engeli birgok toksik maddelere kar§i permeabilitesi 
(gegirgenligi) oldukga az bir sistemdir. Boylece birgok zehirlerin tok-
sik miktarda merkezi sinir sistemine (MSS) gegmesi onlenmi§ olur. 
Kan-beyin engelinin etkinligi beynin bolgelerine gore degi§ir. Ornegin 
korteks, beyin epifizi, hipofizin arka lobu beynin diger kisimlanna go-
re daha gegirgendir. 

Genel olarak viicudun diger hiicrelerinden gegemeyen maddeler 
de beyine giremezler. Ancak serbest toksik maddeler (plazma protein-
lerine baglanmayan) ozellikle lipidde goziinenler MSS'ye girebilirler. 
Iyonize maddeler ise kan beyin engelini a§amazlar. Kuaterner amon-
yum bile§ikleri gibi tamamen iyonik maddeler (2- PAM gibi) ornek 
verilebilir. Organik metal bile§ikleri (metil civa, trimetil kur§un gibi) 
anorganik metal iyonlanna gore (Hg+\ Pb+2 gibi) beyine gok daha ko-
lay niifuz ederler. 

Kan-beyin engeli beyin kapileri; kan-serebrospinal sivi engeli ise 
pleksuslar gevresinde bulundugu kabul edilen hipotetik sistemlerdir. 

Kan-beyin engeli yeni doganda heniiz tam geli§memi§tir. Bu ne-
denle bebekler toksik maddelere kar§i daha duyarlidirlar. Yeni dog-
mu§ siganlarda, ornegin morfinin yeti§kinlere gore 3-10 kere daha tok-
sik olmasi, organik kur§un bile§iklerinin ensefalomiyelopati yapmasi 
bu §ekilde agildanmaktadir. 

Toksik Maddelerin Plasentadan Gegi§i 

Plasental engelin, zararli maddelerin anneden fetiise gegmesini 
engelledigi kabul edilmektedir. Gergekte plasentanin fetiisii beslemesi, 
maternal ve fetal gaz ali§veri§ini saglamasi, hormonal diizenlemeyle 
hamileligin devamini etkilemesi gibi onemli fonksiyonlan vardir. Fe-
tiisiin geli§mesi igin gerekli birgok hayati maddeler (vitaminler, ami-
noasitler, bazi §ekerler gibi), konsantrasyon engeline kar§i ozel aktif 
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transport sistemi ile plasentayi ge?erler. Halbuki bir?ok toksik madde-
ler plasentayi basit difiizyon olayi ile ge?erler. Bir?ok ksenobiyotikler 
yamnda viriisler (kizamik9ik viriisii gibi), hiicresel patojenler (sifiliz 
mikrobu), antikor globulinleri ve hatta eritrositler fetiise ula§abilirler. 

Genelde, ksenobiyotiklerin basit difUzyonla membram ge9i§ini et-
kileyen faktorler plasenta i9in de ge9erlidir. Basit difiizyon mekaniz-
masi ile plasentaya ge9en toksik maddelerin difiizyon hizlan lipidde 
9dziinen maddeler igin daha yiiksektir. Plasentanin toksik maddelere 
kar§i koruyucu ozelligi bazi faktorlere gore degi§im gostermekte-
dir: 1) Plasentadaki biyotransformasyon mekanizmasmin farkliligi; 
2) Plazma ile protein konsantrasyonu farki nedeni ile plasentanin tok-
sik maddeyi baglama kapasitesinin dii§iikliigii; 3) Fetiis karacigerinin 
bazi ksenobiyotikleri konsantre etmemesi. Bu nedenlerle, bazi madde-
ler anne plazmasma gore daha az, bazilan ise daha 90k miktarda fetiis 
plazmasinda bulunur. Ornegin kur§un fetiis beyninde anne beynine go-
re daha 90k biiiktigi halde, difenilhidantion fetiis plazmasinda daha 
dii§iik konsantrasyonda bulunur. 

2.5. Atilun (Itrah, Eliminasyon) 

Absorbsiyon ve dagihma ugrayan zehirler, metabolizmalain sonu-
cu 9e§itli yollardan organizmayi terkederler. Bobrek en onemli atilim 
(itrah, eliminasyon) yoludur. Bir9ok toksik madde biyotransformas-
yonla polar metabolitler haline donii§erek idrarla atilirlar. Ornegin 
benzen, fenol metabolidnin konjugati halinde DDT ise polar metaboli-
ti olan DDA (diklorodifenil asetik asit) §eklinde atilir. Bobrek di§mda 
bazi toksik maddeler safra yollan (DDT ve kur§un i9in onemli atilim 
yolu) ile de atilirlar. Akcigerler, gaz ve buharlar i9in (etil alkol, asetal-
dehit, CO gibi) onemli bir atilim yoludur. Tiikiiriik, ter, goz ya§lan ve 
siit de ksenobiyotiklerin ikinci derecede fakat bazi toksik maddeler 
i^in onemli (ornegin amfetaminlerin tiikiiriik bezi ile, kanserojen afla-
toksin metabolitlerinin siitle atilmalan) olan atilim yollandir. 

Idrarla Atilim (Renal Atihm) 

Bobrekler en onemli atilim organidir. Ozellikle polar ksenobiyo-
tikler ve lipofil ksenobiyotiklerin polar (hidrofil) metabolitleri idrarla 
atilir. Kimyasal maddeler bobreklere kan ile 96ziinmii§ olarak veya 
proteinlere baglanmi§ olarak ta§inirlar. idrar olu§umunda ilk basamak 
glomerular filtrasyonla olur. Molekiil agirligi 60000 daltondan biiyiik 
olan veya proteinlere baglanmi§ olan maddeler, 9aplari 70-100 A° 
olan glomeriil gozeneklerinden ge9emezler. 
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Bobreklerin ikinci onemli fonksiyonu tubuler reabsorpsiyondur. 
Glomeriillerden siiziilen toksik bir madde fizikokimyasal ozelligine 
bagli olarak tubiiler liimende kalir veya idrarla atihr. Hiicre membran-
lanndan ge§i§ prensiplerine gore, polar maddeler ve iyonlar idrarla ati-
lirken, lipid/su dagilim katsayisi yiiksek (hidrofob, lipofil) maddeler 
tiibiiler reabsorbsiyona ugrarlar. Daha once gordiigiimiiz gibi bir mole-
kiiliin iyonla§ma derecesi o maddenin pKa degeri ile (joziindiigii orta-
min pH sina baglidir (Henderson Hasselbach e§itligi). Bu nedenle 
yiiksek idrar pH'sinda zayif asitler, dii§uk idrar pH'sinda ise zayif baz-
lar daha kolay atilacaktir. Akut zehirlenmelerde atdimi hizlandirmak 
i§in, idrar pH'si toksik maddenin ozelligine bagli olarak asitle§tirilir 
veya bazikle§tirilir. Bobreklerle atilim mekanizmasinda U§iincii bir yol 
da tubuler sekresyondur. Filtrasyona gore daha az onemli olmakla be-
raber, bazi organik asitler, siilfat ve. glukuronid konjugatlari, kuvvetli 
organik bazlar aktif difiizyon mekanizmalan ile plazmadan idrara ge-
gerler. Idrar pH'sinda (pH:6) kuvvetli iyonize olan zayif organik asit 
ve bazlar ise pasif difiizyonla (pasif tubuler sekresyonla) atihrlar. 

Karacigerde Atilim (Hepatik Atilim) 

Eliminasyonda ikinci onemli yol safra ile yani hepatik atilimdir. 
Safrada 200 den fazla ksenobiyotik saptanmi§tir. "Amphipatic" mole-
kiiller, yani yapilarinda polar ve apolar kisimlari olan molekiiller, saf-
rada aktif sekresyona ugrarlar. Genel olarak safra ile atilan maddeler 
(safradaki konsantrasyonlari/ plazmadaki konsantrasyonlari oramna 
gore ii£e aynlirlar: 1) Konsantrasyon orani 1 olan A sinifi bile§ikler; 
2) 1 den biiyiik olanlar B sinifi bile§ikler; 3) 1 den ku§uk olanlar C si-
mfi bile§ikler olarak isimlendirilirler. Genelde B sinifi bile§iklerin 
(oran 10 ile 1000 arasinda degerler) safra ile atilimlari onem ta§ir. Saf-
ra asitleri, bilirubin, sulfobromoftalein, kur§un, arsenik, manganez ve 
diger bazi ksenobiyotikler ornek verilebilir. Civa gibi A sinifina giren 
ve atilimi yava§ olan olan maddelerin safradaki konsantrasyonu dii§iik 
olmakla beraber safra ile atilimlari kantitatif onem ta§iyabilir. 

Safraya ltrah edilen bir madde barsaga geldikten sonra ya fegesle 
atihr veya barsaktan reabsorbe olur. Birgok organik maddeler safraya 
ltrah olmadan once konjuge olurlar. Polar metabolitler ise reabsorbe 
olurlar. Intestinal flora tarafindan hidroliz olabilen glukuronid ve siil-
fat konjugatlari, lipofil ozellik kazanarak barsaktan tekrar reabsorbe 
olurlar. Bu olay enterohepatik devir olarak tanimlanmaktadir. 

Ozellikle safrada hidroliz olduktan sonra, tekrar absorbe olan apo-
lar madde portal dola§imla tekrar karacigere gelir. Boylece maddenin 
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(karaciger-»safra->karaciger) dola§imi defalarca tekrarlamr. Sonu?ta 
biyolojik yan omrii uzayarak, karacigerdeki muhtemel toksik etkisi ar-
tar. Yabanci maddelerin (ksenobiyotiklerin) plazmadan karacigere, ka-
racigerden safraya ta§ i n malar 1 ile ilgili mekanizmalar tarn bilinme-
mektedir. Ancak genelde aktif ta§ima mekanizmasinin rol aldigi 
hakkinda bilgiler vardir. 

Pulmoner Yolla Atilim (Ekshalasyon) 

Viicut sicakliginda gaz olan maddeler kandan alveollere difiizle-
nerek akcigerlerden elimine olurlar. Kan/hava arasindaki bu gegi§ pa-
sif difiizyon olup, kanda yeteri derecede ugucu olan bir bile§ik kandan 
alveol havasma ge9erek atilir. Alveollerde buhar basmci ile dengede 
olan u^ucu sivi maddeler de akcigerlerle atilabilirler. Akcigerle atilan 
sivi bir maddenin miktan buhar basinci ile orantilidir. Bu prensipten 
yararlanarak, kandaki ve viicuttaki konsantrasyonu tayini yapilarak, 
kandaki ve viicuttaki konsantrasyonu hesaplanabilir. Trafikte siiriicii-
niin alkollii olup olmadiginin saptanmasmda ve yasal uygulamada bu 
pratik yontemden yararlanilmaktadir (Etilalkol'e bakiniz). 

Solunum yolu ile atilan ksenobiyotiklere anastezik gazlar, pestisit 
fumigantlar, etileter, benzen gibi bir?ok u^ucu organik §6zuculer, u?u-
cu olmayan toksik maddelerin u<jucu metabolitleri (trikloroetMiol) or-
nek verilebilir. 

Diger Atilim Yollan 

Genelde "minor atilim yollan" olarak tammlanan bu yollara siit, 
tiikiiriik, gozya§i, ter ve serebrospinal sivi girmektedir. Toksik madde-
lerin siite ge9meleri ve bu yolla atilimlan emzirilen bebekler ve hay-
van siitii ile beslenen insanlar agisindan onem ta§ir. DDT, polikrobife-
nil gibi lipidde 96ziinen bazi toksik maddelerin siitle atilimlan onemli 
bir yol olabilir. Ddnci derece atilim yollan olmasina ragmen, bazi tok-
sik maddelerin tiikiiriik ve siitte analizleri, maruz kalmanm bir 0I9USU 
olarak toksikolojide kullamlmaktadir. 

3. TOKSIK MADDELERiN METABOLiZMASI 
(BIYOTRANSFORMASYONLARI) 

Genel olarak metabolizma "hayatin devami i9in gerekli olan ve 
organizmada olu§an tiim kimyasal reaksiyonlar" olarak tammlanabilir. 
Diger taraftan bir organizma i9in yabanci olan kimyasal maddelerin 
(ksenobiyotiklerin) kimyasal degi§meleri de "metabolizma" olarak ta-
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nimlanirsa da biyotransformasyon bu anlamda daha uygun bir deyim 
olmaktadir. 

£e§itli yollarla organizmaya giren lipofdik kimyasal maddeler en-
zimlerin katalitik etkisi ile kimyasal reaksiyonlara girerler ve boylece 
"hidrofilik metabolitler"e dbnii§urler. i§te bir ksenobiyotigin canli or-
ganizmada ugradigi kimyasal degi§melerin tiimiine biyotransformas-
yon adi verilir. Ksenobiyotiklerin biyotransformasyonu organizma 
igin birgok agidan onem ta§imaktadir. Lipidde goziinen apolar kimya-
sal maddelerin enzimatik reaksiyonlarla daha polar metabolitlere do-
nii§meleri ile atilimlari kolayla§ir. Diger taraftan yabanci kimyasal bir 
madde ancak organizmada enzimatik reaksiyonlar sonucu "aktif meta-
bol i te donii§erek toksik etki gosterebilir. Bu olaya tiyoorganikfosfat 
esteri yapismdaki insektisitlerin oksobile§iklerine (aktif metabolit) de-
gi§mesinden sonra asetilkolin esterazi inhibe etmeleri ornek verilebi-
lir. Kendileri invivo inaktif olduklari halde biyotransformasyon ile bi-
yolojik aktivite kazanan kimyasal maddelere genel olarak "prodrug: 
on ilag" denilmektedir. Boylece karsinojen etkili maddelerden benzo 
(a) piren prokarsinojen, ilaglardan kloralhidrat prodrug, paration tok-
sik bir madde olan paraokson'un "on maddesi" olarak tammlanabilir. 

Yabanci kimyasal madde biyotransformasyona ugramadan once 
ister biyolojik aktif ana madde olsun, isterse biyolojik aktivitesi olma-
sin (prodrug: inaktif ana madde), organizmada degi§ik enzimatik reak-
siyonlarla degi§ik etki gosteren metabolitlere donu§iir ve sonra da kon-
jugasyonla inaktif hale gegerek atihr. Genel olarak bir ksenobiyotik 
veya metabolitlerinin bu son mekanizma ile biyotransformasyonlari 
sonucu toksisitesi azahyor veya ortadan kalkiyorsa bu olaya detoksi-
kasyon veya detoksifikasyon denilmektedir. Bazan da yukarda deginil-
digi gibi, kimyasal maddenin biyotransformasyonu ile gok aktif ara 
metabolitler olu§abilir. Bu olaya "toksikasyon" veya "biyoaktivasyon" 
denir. Aktif ara metabolitlerin hiicre oliimii, karsinojenik etki, feratoje-
nik etki gibi birgok toksisite olaylarini ba§lattigi dii§iiniilmektedir. 

Yabanci kimyasal madde boylece degi§en miktarlarda degi§ik ya-
pida metabolitler halinde atilabildigi gibi, ozelligine bagli olarak ana 
maddenin kendisi de az veya gok miktarda atilima ugrar. Hidrofilik 
maddeler ve parakuat gibi kuaterner amonyum tuzlan hemen hig de-
gi§meden atilirlar. Kimyasal maddenin, biyotransformasyonu ile en 
gok miktarda olu§an metabolitine anametabolit veya major metabolit, 
daha az miktarda olu§an metabolizma iiriiniine de minor metabolit de-
nilmektedir. 
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Ksenobiyotiklerin biyotransformasyon mekanizmalan: Iki fazda 
toplanabilir: 1) Faz I reaksiyonlari yiikseltgenme (oksidasyon), indir-
genme (rediiksiyon) ve hidroliz olaylarim; 2) Faz II reaksiyonlari ise 
?e§itli konjugasyon veya sentez olaylarim igerir. Birinci fazda lipidde 
9dziinen ksenobiyotikler daha polar molekiiller haline ge9erler. Ikinci 
fazda ise endojen maddelerle birle§en bu polar metabolitler inaktif §e-
kilde eliminasyona ugrarlar. 

Ksenobiyotiklerin biyotransformasyon mekanizmalan metaboliz-
malannin "nitel ozellikleridir". Reaksiyon hizlan, <je§itli faktorlerle 
degi§meleri ile olu§an metabolit miktan ise metabolizmalarimn "nicel 
ozellikleri" olarak tanimlanabilir. 

Biyotransformasyonun yer aldigi organlar: Yabanci. kimyasal 
maddelerin biyotransformasyonunu kataliz eden ba§lica enzimler ka-
racigerde yerle§mi§lerdir. Bu nedenle karacigerin, kan dola§imi ile ka-
racigere gelen kimyasal maddeleri, depolanma, dagilim ve safra ile 
atilimlanndan once, metabolize etme kapasitesi 90k etkindir. Aynca 
biyotransformasyon, karaciger di§inda sinirli olmak iizere akciger, 
bobrek ve barsakta; daha da sinirli olarak deri, testis, plasenta ve adre-
nal bezde ger9ekle§ebilir. Bununla beraber bir kimyasal maddenin 
ekstrahepatik dokudaki biyotransformasyonu o doku i9in toksikolojik 
onem ta§iyabilir. 

Biyotransformasyonda rol oynayan enzimler ve subselliiler yerle-
§imleri: Yukarda a9iklandigi §ekilde yabanci kimyasal maddelerin bi-
yotransformasyon mekanizmalanndan ozellikle faz I reaksiyonlannin 
onemli bir kismi, normal metabolizmanin spesifik enzimlerinden fark-
li "mikrozomal enzimler" tarafindan katalizlenir. Bu enzimlere "mikro-
zomal ila9 metabolize eden enzimler" de denir. 

Faz I reaksiyonunu katalizleyen bu enzimler, bir9ok hiicrenin si-
toplazmasinda, ag §eklinde olan endoplazmik retikulumunda yerle§-
mi§lerdir. Bu nedenle bu enzimler membrana bagli enzimlerdir. En-
doplazmik retikulum bir membran olup, lipid ve proteinlerden 
olu§mu§tur. I§te bu lipoprotein matriksi i9inde yer alan mikrozomal 
enzimler, ancak lipid membranlara ge9ebilen lipofilik ksenobiyotikleri 
biyotransformasyona ugratirlar. 

Karaciger homojenize edildigi zaman, tubuler endoplazmik reti-
kulum par9alanir ve membran fragmanlan, sizarak mikrovezikiilleri 
olu§tururlar. Bu olu§umlara "mikrozom" adi verilir. Mikrozomlar do-
ku homojenatinm kademeli santrifiijlenmesi ile elde edilir. Homojena-

44 



tin 9000 x g de 30 dakika santrifiij edilmesi sonucu aynlan supernatant 
fraksiyon (list faz) hticre 9ekirdekleri, mitokondri, lizozomlan, pargalan-
mi§ hiicre ve membran fragmanlanni igerir. Bu supernatant fraksiyonu-
nun tekrar 105.000 x g de 1 saat santrifujii ile, mikrozomlar bir tabaka ha-
linde gokeltide toplanir. "Sitozol" adi verilen ust faz ise faz II reaksiyon-
lannda rol oynayan bir<jok goziinen enzimleri (sitozolik enzimler) igerir. 
Tablo 2'de, ksenobiyotiklerin biyotransformasyo-nunda yer alan enzim-
lerin ba§hcalan goriilmektedir. 

Tablo 2- Ksenobiyotiklerin Biyotransformasyonunda Yer Alan Ba;lica Enzimler 

Reaksiyon Tipleri Enzimler 

1. Yukseltgenme (oksidasyon) Sitokrom P-450 monoksijenaz 
Ksantinoksidaz 
Peroksidazlar 
Aminooksidaz 
Monoaminoksidaz 
Dioksijenaz 
Alkol dehidrogenaz 
Aldehit dehidrogenaz 
Superoksit dismutaz 

2. Indirgenme (rediiksiyon) Sitokrom P-450 rediiktaz 
Keto-reduktaz 
Glutatiyon peroksidazlar 

3. Hidroliz Epoksit hidrolaz 
Karboksiesterazlar 
Amidazlar 

4. Konjugasyon Glukuronozil transferaz 
Sulfotransferaz 
Glutatiyon S-transferaz 
Glukozil transferaz 
Tiyol transferaz 
Amidsentezi (transa§ilaz) 

Metilasyon O-, N-, S- metiltransferazlar 

Asetilasyon N- asetiltransferaz 
Agiltransferaz 

Digerleri Siilfiirtransferaz (rodanez) 

3.1. Faz I Reaksiyonlari 
Faz I reaksiyonlari. 1) oksidasyon, 2) rediiksiyon ve 3) hidroliz ti-

pi reaksiyonlari igerip, lipofilik ksenobiyotikleri polar hale ge9irirler. 
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Biyolojik Oksidasyon 

Faz I reaksiyonlan biyotransformasyonun en onemli yolunu olu§-
turur. Ozellikle oksidasyon-rediiksiyon (redoks) reaksiyonlan ve bun-
Ian kataliz eden enzim sistemleri yabanci kimyasal maddelerin bi-
yotransformasyonunda geni§ yer alirlar. Bu sistemde rol oynayan en 
onemli enzim sistemleri ise sitokrom P-450 sistemi (polisubstrat mo-
nooksijenaz sistemi veya kan§ik fonksiyonlu oksijenaz sistemi) ve ka-
n§ik fonksiyonlu amin oksidazdir. 

Sitokrom P-450,sistemi: Sitokrom P-450 nin bulunu§u biyokimya, 
toksikoloji, fakmakoloji ve fizyolojide onemli ara§tirma ve geli§mele-
re yol aqan bir olay olmu§tur. Ilk kez, birbirinden bagimsiz olarak, 
Klingenberg sigan karacigeri homojenatindan, Garfmkel ise domuz 
karaciger homojenatindan elde ettikleri mikrozomlar iginde sitokrom 
P-450 yi tammlami§lardir. Sitokrom P-450 demirli bir pigment olup 
indirgenmi§ §eklinin karbonmonoksitle (CO) verdigi kompleks, 
spektrofotometrede 450 nm de maksimum absorbans (Soret bandi) ve-
rir. Bu nedenle de sitokrom P-450 adi verilmi§tir. Sitokrom P-450 nin, 
demirli bir pigment olup b-tipi bir hemositokrom oldugu, ilk bulunu-
§undan 6 yil sonra Omura ve Sato tarafindan bildirilmi§tir. Ba§lica he-
patik mikrozomlarda yerle§mi§ olan sitokrom P-450, membranlardan 
proteaz enzimleri yardimi ile izole edilirler. Bu izolasyon sirasmda si-
tokrom P-450, inalktif hale donii§iir. Bu inaktif (denature) sitokromun 
indirgenmi§ §eklinin C O ile olu§turdugu kompleks 420 nm de maksi-
mum absorbans verdigi i§in, sitokrom P-420 adini alir. 

Sitokrom P-450 sistemi genleri: 1) NADPH-sitokrom P-450 (c) 
reduktaz; ve 2) hem i^eren bir enzim olan sitokrom P-450 enzimlerin-
den olu§mu§tur. Bu enzimler endoplazmik retukulumun fosfolipid 
matriksinde yerle§mi§lerdir. Fosfolipidler, bu iki enzimin birbiriyle 
olan ili§kisinde onemli bir rol oynar. NADPH-sitokrom c reduktaz, si-
tokrom P-450 ye elektron transferi yapabilen bir flavoproteindir. Bu 
flavoproteinin molekiil agirhgi 80 000 dalton olup bir mol enzim bir 
mol filavin mononiikleotid (FMN) ve 1 mol flavin adenin diniikleotid 
(FAD) igerir. 

Sitokrom P-450 ler, "b-sitokrom" tipinde hemoproteinlerdir. Di-
ger hemoproteinler gibi goriinen alanda karekteristik absorpsiyon ve-
rirler. ^e§itli organik maddeler, bazi anorganik maddeler ve ligandlar-
la bu spektrumda kaymalar goriiliir. Sitokrom, P-450 nin 450 nm'de 
goriilen maksimum absorbansinin, si5an ve farelere 3-metilkolantren 
gibi polisiklik aromatik hidrokarbonlann uygulanmasi sonucu, 448 
nm'e kaydigi gosterilmi§tir; ve bu sitokrom, sitokrom P-448 olarak 
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isimlendirilmi§tir. Sitokrom P-450 ve sitokrom P-448'in farkli subs-
tratlara segici oldugu veya ayni substrati farkli hizla biyotransformas-
yona ugrattiklan gosterilmi§tir. Bu bulgular, sitokrom P-450 nin izo-
zimleri oldugu gorii§ii ortaya gikmi§tir. Yapilan ara§tmnalar gerek 
polipeptit zincirindeki farklilik (yapisal) ve gerekse kataliz ettikleri re-
aksiyonlara gore sitokrom P-450 nin birgok tipleri oldugunu goster-
mi§tir. Sitokrom P-450 nin gerek tip ve gerekse miktan agisindan tiir, 
organ, ya§, cinsiyet, stres ve kimyasal madde maruziyetine farklilik 
gosterdigi anla§ilmi§tir. Bu izozimlerin karakterizasyonu, farkli spekt-
roskopik ozelliklerinin duyarli cihazlarda olgiilmesi ile yapilmaktadir. 

Son yillarda geli§en tekniklerle, ge§itli tiirlerde olmak iizere farkli 
ozellik gosteren 70 sitokrom P-450 geni tanimlanmi§tir. Bu genler 
kimyasal madde tarafindan etkilenme ve reaksiyon tiplerine gore sinif-
landinlirlar. Son ara§tuTna ve isimlendirme sistemine gore 10'u meme-
lilerde olmak iizere 27 gen ailesinden olu§an P-450 siiper ailesindeki 
P-450 sayisimn 200'e yakla§tigi bildirilmektedir (Gonzales, F.J., 
1989). 

Tablo 3- Memelilerde Bulunan Bazi CYP-450 ve Alt Ailelerinin OzeUikleri* 

Aile Alt aile Eski isimlendirme Bazi OzeUikleri 

CYP 1A 1 Al 

1 A2 

c. PNF-B 

d. PNF-ISF-G. 

Polisiklik aromatik bilejiklerle 
indiiklenebilir 
Polisiklik aromatik 
bilejiklerle+isosafrolle indiiklenebilir 

CYP 2A 2 Al a. UT.F.3. Testosteron 7a-hidroksilaz 
CYP2B 2 Bl 

2B2 
b. PB-B. 
e. PB-D. 

Major fenobarbitallerle induklenebilen 
§ekli; %3 farklilikla birbirine benzer 

CYP2C 2C6 

2C7 
2C13 
2 CI 1 
2C12 

k. PB-C.PB.l. 

f. 
g. RLM3 
h. UT-A-2c. erkek 
L. UT-1. 2d. di?i 

Konstitiitif+fenobarbitalle 
indiiklenebilir 

Konsititutif cinsiyete bagli • ti 

CYP 2D 2 D 1-2 UT-H. db. 1. db2 Konstitiitif debrisokin hidroksilaz 
CYP 2E 2E1-2 j. et. ale. Etanol, isoniyazid, asetonla 

indiiklenebilir 
CYP3A 3 Al-2 PB-PCN-E. p. pen 1-2 Makrolit antibiyotiklerle, steroidlerle, 

fenobarbitalle indiiklenebilir 
CYP4A 4 Al P-452-LAW Peroksizom prolifetorlerle 

indiiklenebilir; laurik asit a>-
hidroksilasyonu 

* Bu siniflandirmada sitokrom P-450 ailesi (CYP) son isimlendirmeye gore, CYPIA, 
CYP2A §eklinde ifade edilmektedir. Alt (sub) aileler ise Al, A2, Bl, B2 §eklinde isimlen-
dirilmektedir. Ornegin CYPIA 1 (CYPIA) ailesinin alt ailesidir. Bu tabloda aynca eski 
isimlendirme de goriilmektedir. 
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Tablo 3'de, bazi sitokrom P-450 gen aileleri (izozimler) goriil-
mektedir (P-450 gen ailesi, gen haritasi ve nomenklatiir i?in Nebest, 
W.D. ve ark. 1991'e bakiniz). 

Sitokrom P-450-Monooksijenazlann Katalizledigi Faz I 
Reaksiyonlari 

Sitokrom P-450 sistemi veya monooksijenazlar (kan§ik fonksi-
yonlu oksidazlar) olarak da bilinen enzimler, substrata (RH) molekii-
ler oksijen (02) nin bir atomunu aktararak yiikseltgenmesini saglarken 
(ROH), diger taraftan oksijenin diger atomunun su §eklinde (H20) in-
dirgenmesine yol a9an reaksiyonlan kataliz ederler: 

RH+O NADPH+H+ -> NADP + ROH+HO 
2 2 

Bu reaksiyonda N A D P H da kullanilir. Yukarda basit olarak goste-
rilen reaksiyon aslinda bir^ok reaksiyon basamaklanni i9eren komp-
leks bir katalitik reaksiyon devrinden olu§mu§tur. Bu reaksiyonun 
elektron aki§ yolu (§ekil 3'de) gosterilmi§tir. Reaksiyonun basamakla-
n ve elektron aki§ §ekli a§agidaki gibi daha a9ik olarak gosterilebilir 
(Sipes J.G.; Gandolfi, A.J., 1991): 

(1) Sitokrom P^50 (Fe+2) -> Sitokrom P-450 (Fe+3) 
(indirgenmi?) (oksitlenmi§) 

(2) Sitokrom P-450 (Fe+3) +RH RH-Sitokrom P-450 (Fe+3) 

Sit. P-450 
(3) [RH-sitokrom P-450 (Fe+3)]+ NADPH > [RH-sitokrom P-450 (Fe+2)]+NADP 

rediiktaz 

(4) [RH-Sitokrom P^50 (Fe+2)]+C>2 [RH-Sitokrom P-450 (Fe+2)]02 

(5) [RH-Sitokrom P-450 (Fe+2)]C>2+NADPH ROH+H,C>+Sitokrom P-450 (Fe+3)+NADP 

Bu reaksiyon basamaklannda: Once sitokrom P-450 oksitlenir 
(1); yiikseltgenmi§ sitokrom P-450 ( F e w ) ile substratin (RH) olu§tur-
dugu kompleks (2) N A D P H dan bir elektronu NADPH-sitokrom P-

450 rediiktaz enzimi araciligi ile alir ve hemdeki Fe+3 Fe+2 ye indir-
genir (3). Bu indirgenmi§ sitokrom P-450 (Fe+2) substrat kompieksi, 
molekiiler O2 ile birle§ir (4); ve NADPH'dan ikinci bir elektron alir. 
Bazi durumlarda, bu ikinci elektronun N A D H araciligi ile sitokrom b5 

den ileri geldigi dii§iiniilmektedir. Ancak bu enzimin fonksiyonu tam 
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(Uriin) 

Red: indirgenmi§ §ekil 3: Sitokrom P-450 monooksijenaz enzim sisteminin aki§ yolu 



olarak anla§ilamami§tir. Bununla beraber her iki elektronun da mole-
kiiler 02'ne transfer edildigi dii§uniilmektedir. Substrat-Sitokrom P-
450 molekiiler oksijen kompleksi dayanikli degildir, bu nedenle par?a-
lanarak, aktif oksijenin bir atomu substratla birle§irken (ROH), diger 
atomu su haline ge9er. Sitokrom P-450 (Fe+2)ise tekrar yiikseltgenmi§ 
§ekline donii§iir (5). 

Mikrozomal monooksijenaz reaksiyonlan, molekiiler oksijenin ro-
lii ve elektron saglanmasi agisindan diger enzimatik reaksiyonlarla te-
melde aymdir. Ancak enzimler se§ici olmayip, degi§ik ksenobiyotik 
(substrat) reaksiyonlanni kataliz ederler, degi§ik iiriinler olu§ur. Ayn-
ca bir substrat birden fazla reaksiyona da girer. Monooksijenazlarla 
olu§an ba§lica reaksiyon tipleri a§agidaki §ekilde simflandinlabilir 
(Tablo 4): 

(1) Alifatik zincir hidroksilasyonu: n-pentan ve n-hekzan gibi diiz 
zincirli alifatik bile§iklerde en son karbon atomu (to atomu; CH3 gru-
bu) veya bu gruba biti§ik karbon atomu iizerinde hidroksilasyon olur, 
boylece alkoller olu§ur. Aynca aromatik halkaya bagh alifatik yan 

zincir oksidasyonu da olabilir. Ilaglardan pentobarbitalin (3-
oksidasyonla 5-etil-5 (2-hidroksi-4-metilbiitil) barbitiirik asite donii§-
mesi ornek verilebilir. Alisiklik bile§iklerin hidroksilasyonu da bu si-
nifa girer. Siklohekzanin siklohekzanol ve trans-siklohekzan-1, 2- dio-
le oksitlenmesi alifatik oksidasyonla olur. 

(2) Alifatik epoksidasyon: Doymami§ karbon zinciri i§eren bir§ok 
alifatik ve alisiklik bile§iklerin epoksit tipi ara metabolitlere donu§tii-
gii dii§iiniilmektedir. Bir insektisit olan aldrinin dayanikli bir epoksidi 
olan dieldrine d6nii§iimii onemli bir ornektir. Aldrine maruz kalan 
hayvanlarda kalinti olarak ba§lica dieldrin bulunmasi bu biyotransfor-
masyon yolunu desteklemektedir. Bir mikotoksin olan aflatoksinin 
kanserojenik etkisinde aktif metabolit olarak aflatoksin epoksidin so-
rumlu olduguna inanilmaktadir. 

(3) Aromatik epoksidasyon ve hidroksilasyon: £ogukez birbirini 
takip eder. Epoksidasyon onemli bir mikrozomal oksidasyondur. Poli-
siklik aromatik hidrokarbonlann (PAH'lar) epoksitleri, aktif ara meta-
bolitler olup karsinojenik etkileri olduklan gosterilmi§tir. En eski or-
nek olarak naftalinin ara metabolit olarak once naftalin epokside ve 
sonra hidroksi ve hidrohidroksi bile§iklerine donii§iimii; bir PAH olan 
benzo (a) pirenin once 7, 8- epokside ve arkadan mutajen, karsinojen 
aktif metabolitleri olan 7, 8-diol-9, 10 epoksit izomerlerine d6nii§iimii, 
mikrozomal enzimlerin aromatik halka oksidasyonlanna ornektir. 

50 



Tablo 4: Sitokrom P-450 Monooksgenaz Sistemi ile 01u§an Oksidasyonlar 

VAIilatik hidroksilasyort R — C H - — C H — - C H • R — C H — - C H O H — C H 
2 2 3 2 3 

2- Alifatik epokstdasyon R — C H = C H — R • R — C H — C H — R 

V 
OH 

3- Aromatik epoksidasyon ve 
hidroksilasyon 

4- N-, O- veya S*oksidasyon R — ( N . O . S) — CH • R — ( N H , O H , SH) + CH 
(dealkilasyon) 3 2 

5- N-hidroksilasyon R — N H — c — C H » R — N O H — C — C H 
3 3 O 

II 
6- Deaminasyon (oksidatif) R — C H — N H • R — C — H + NH 

2 2 3 

O 
7- S-oksidasyon (sulfoksit R — S — R • R — S — R • R — S — R 

ve suJfon olu$umu) y y 

O O 
O 

R R 4 
8- P-oksidasyon ^ P — C H • CH 

R^ 3 R 3 

s o 
II II 

9- De sulfurasyon ve estef R 1 R 2 P — X ^ R R 2 p — X + s 
kiriimasi 

r « 
10-Oksidatif dehaiojenasyon R — C H ^ X • R — C H X • R — C — H + HX 
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01u§an bu aktif metabolitin toksisitesinde stereoizomeri 50k 
onemlidir. 01u§masi muhtemel 4 stereoizomerden (+) benzo (a) piren-
7, 8 diol epoksit en toksik metabolitdir. §ekil 4'de alifatik ve aromatik 
epoksidasyon, hidroksilasyon reaksiyonlarina ornekler goriilmektedir. 

(4) Dealkilasyon: Alkil grubunun uzakla§tinldigi atoma bagli ola-
rak N-dealkilasyon, O-dealkilasyon veya S-dealkilasyon §eklinde 
isimlendirilmektedir. O-dealkilasyon yolu ile oksitlenen maddelere p-
nitroanisol, ila9lardan kodein ve fenasetin, insektisitlerden metok-
siklor ve klorfenvinfos ornek verilebilir. N-dealkilasyon ise yaygin bir 
biyotransformasyon §ekli olup, ila9lardan (aminopirin, asetanilid) ve 
insektisitlerden (N-alkil ve N, N-dialkil karbamatlar) ornek verilebilir. 
Bir?ok tiyoeterler ise (6-metiltiyopiirin gibi) S-dealkilasyonla oksitle-
nirler. 

(5) N-hidroksilasyon: Amin yapisindaki ksenobiyotikler hidroksil 
amin veya oksim §ekline donii§iirler. Anilinin —» fenilhidroksilamin; 
2-asetilaminoflorenin karsinojen N-hidroksi 2-asetilaminofloren meta-
bolitleri N-oksidasyonla olu§urlar. 

Oksimler imin ve primer aminlerin N-hidroksilasyonu ile olu§abi-
lirler. Iminler primer aminlerin oksime donu§umiinde ara metabolit 
olarak dii§iiniilmektedirler. 

(6) Oksidatif deaminasyon: N-dealkilasyona benzer. Reaksiyon 
azota biti§ik C atomunun once karbinol amine donii§mesi ve arkadan 
amonyak 9iki§i ile ketona donii§mesi; veya karbinol amin —> imin —> 
oksim iizerinden ketona donii§mesi §eklinde olur. Sonu9ta bir keton 
olu§ur. Tav§an karacigerinde amfetaminlerin fenilasetona (kopek veya 
si9anda olu§maz) donii§mesi en iyi ornektir. 

(7) S-oksidasyon: Tiyoeter grubu i9eren ge§itli kimyasal yapidaki 
insektisitler (karbamatlar, organofosfatlar ve klorlo hidrokarbon yapi-
sindakiler) mikrozomal enzimlerle S-oksidasyon yolu ile tiyol yapisin-
daki kiikiirt, siilfoksit ve bazilari da daha sonra siilfona oksitlenirler. 

(8) P-oksidasyon: Az bilinen bir oksidasyon §eklidir. Trisubstitiie 
fosfiirlerin, fosfiir okside donu§umii P-oksidasyonla olur. Difenilmetil 

fosfiiriin —> difenilmetilfosfiir okside donu§iimu ornek verilebilir 
(Tablo 4). Bu reaksiyon tipik bir sitokrom P-450 bagimli monooksije-
nasyon olarak tammlanmakla beraber, F A D i9eren monooksijenazla 
da kataliz oldugu bilinmektedir (Hodgson, E., 1984). 
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Dieldrin 

O O 

O O 
Aflatoksm B 

°CCTQ 
O C H O 0 O C H 

Aflatpksin B ^ Epoksit 

CO — 00 
Naftalin 
Epoksit 

Naflakn 

O H 

1 -Naf ld 

Benzo<a)piren 
O H 

7.8 Epoksit Benzo(a)piFen 

/ \ 
7.8 Dihidrodfol Benzo(a)ptren 

H O 

7.8-Dto<-9,10-Epoksit 
Benzo(a)ptren 

O H 

H O 

O H 

§ekil 4: Alifatik epoksidasyon ve aromatik epoksidasyon, hidroksilasyon 
reaksiyonlarina ornekler 
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(9) Desiilfurasyon ve ester kiriimasi: Fosforotiyonat [ ( R I O ) 2 P 
(S)OR2] ve fosforoditiyonat yapisindaki insektisitlerin inseksidal akti-
vite ve memelilerde toksisite gostermeleri, P=S grubunun (tiyo), P = 0 
grubuna (okso) donii§meleri ile miimkiin olmaktadir. Boylece bu bile-
§ikler inaktif iken potent kolinesteraz inhibitorlerine dbnii§mektedir-
ler. Bu reaksiyonda oksijen, P=S grubuna baglanarak, molekiiliin rezo-
nans §eklinde elektronlan kendine geker ve sonugta ktikiirdiin 
anorganik kiikiirt §eklinde aynlmasina neden olur. 

Organik fosfat esterlerindeki, fosfor ester baginin da kmlmasinin 
son ydlarda hidrolizle degil, oksidatif dearilasyonla olduguna inanil-
maktadir. Bu olay tipik bir sitokrom P - 4 5 0 bagimli monooksijenas-
yondur. Bazi organik fosforlu insektisitler ve tiim fosfonatlann aynca 
F A D igeren monooksijenazlarla da aktive oldugu gosterilmi§tir. De-
siilfurasyon ve ester kinlmasi, iizerinde en 90k 9ali§ilan, paratiyon or-
neginde gosterilmi§tir (§ekil 5). 

(10) Oksidatif dehaiojenasyon: Organik halojeniir bile§iklerinde, 
oksijen karbon-hidrojen bagi ile birle§erek, once dayaniksiz bir alifa-

(C2HsO)2P — O - ^ - N O 2 

r a t a 

i 
Paration 

\ A 

/ \ 
Paraokion p-Nttrofaool 

( C . 
II 

H 5 0 ) 2 P _ 0 ~ © _ N 0 2 + ^ 

(C H O) P — O 
2 5 2 

Dielilfosfat 

H O - @ - N O 2 

T ( C 2 H 5 0 ) 2 P - O 

Dietiltosfofotiyotat 

§ekil 5: Desiilfurasyon ve ester kiriimasi 
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tik halohidrin olu§ur. Bu bile§igin dehalojenasyonu ile de sonugta bir 
aldehit meydana gelir. Dihalojeniir bile§ikleri ise asit halojeniirlere do-
nu§iirler. Ancak hem bu aldehit ve hem de asit halojeniir de dayamk-
sizdir, bu nedenle biyolojik makromolekiillerin fonksiyonel gruplan 
ile nonenzimatik olarak reaksiyona girerler. 

Tablo 4'de, sitokrom P-450 bagimli monooksijenazlann kataliz et-
tigi oksidasyon reaksiyonlan topluca gosterilmi§tir. 

Mikrozomal FAD i?eren Monooksijenazla 01u§an Reaksiyon-
lar 

Faz I reaksiyonlannda yer alan diger oksidatif F A D i§eren mono-
oksijenaz olup, ge?mi§te kan§ik fonksiyonlu amin oksidaz olarak bili-
nirdi. Trimetilamin ve dimetilanilin gibi tersiyer aminler, mikrozomal 
bir amin oksidaz tarafmdan N-oksit metabolitlerine donii§turiiliirler. 
Bu amin oksidaz flavoprotein i?eren bir monooksijenaz olup, N A D P H 
ve molekiiler oksijen kullanir. Sitokrom P-450 bu reaksiyonda yer al-
maz. 

F A D i?eren mooksijenazin §imdi daha geni§ bir substrat segiciligi 
oldugu dii§iiniilmektedir. Tersiyer ve sekonder aminler di§inda, sulfur, 
tiyoeterler, tiyoller ve tiyokarbamatlan da oksitler. A y n c a fosfiir tipin-
deki organik fosfat esterlerinin oksitlenmesinde, fosfonatlann ise okso 
bile§ikleri §eklinde aktivasyonunda yer aldigi gosterilmi§tir. Bu bile-
§iklerin gogu sitokrom P-450 sisteminin de substrati oldugu i?in, bu 
iki enzim sisteminin bu reaksiyonlardaki relatif onemlerinin ara§tinl-
masi iizerinde yogunla§ilmi§tir. 

Tersiyer aminlerdeki N-oksidasyona toksikolojik agidan onemli 

olan nikotinin —» nikotin-l-N-okside donii§mesi ornek verilebilir. Hal-

buki nikotin —> kotinin oksidasyonunda, sitokrom P-450 ve aldehit de-
hidrogenaz yer alir. 

Flavin i§eren monooksijenazlann kataliz ettigi reaksiyonlar ve bu 
reaksiyonlara ornekler (Tablo 5, §ekil 6) da gosterilmi§tir. 

Mikrozomal Olmayan (Nonmikrozomal) Oksidasyonlar 

Yabanci maddelerin oksidasyonunda kan§ik fonksiyonlu oksidaz-
lar yaninda, bir§ok oksidorediiktazlar da rol oynarlar. Bu enzimler do-
ku homojenatlannm mitokondriyal fraksiyonlannda yerle§mi§lerdir. 
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Tablo 5: FAD i^eren Monooksijenazlann Kataliz Ettigi Reaksiyonlar 

I- N-Oksidasyon 
OH 

1) Tersiyer aminler: XNR,R2-> X-N-RIR2 

OH O 
I I 

2) Sekonder aminler: XNHR2 X-NR2-> X=N-R, 

3) Imin ve aril aminler: I ) = NH-» -NHOH 

4) Hidrazinler: XR! MNH2 X+R,NNH2 
I 

OH 

S S = O 
II- S-Oksidasyon 

1) Tiyoamidler: X-C-NH2 -> X-C - NH2 

2) Tiyoller : 2 X-SH -4 X-S-S-X 

3) Disulfurler: X-S-S-X-> 2X-S02 

4) Aminotiyoller: 2NH2CH2CHSH-» (NH2CH2CH2S-)2 

COJ 
C H 

Ntkoin 

COJ r 
C H 

3 
Nikotin-1'N-oksil 

t r 

s 
II 
C N H 

Tlyobanzamtd 

so 
II 
C N H 

Tiyobenzamid 
S-oksit 

S O U 

C = N H 

Iminosulfonik asit 

<3k 
P — C H 

@J 
P — C H 

OfantmaWosfur OifenilrneliHosfuf oksit 

§ekil 6: FAD i^eren monooksijenazlarla oilman oksidasyon reaksiyonlanna ornekler. 
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Bu redoks reaksiyonlarda yer alan ba§lica enzimler: alkol dehidroje-
naz, aldehit rediiktaz, keton rediiktaz ve ge§itli aldehit oksitleyici sis-
temlerdir (aldehit dehidrojenaz ve aldehit oksidaz). 

Alkol dehidrojenazlar (AD,H) alkollerin aldehit veya ketonlara 
oksitlenmesini kataliz eden enzimlerdir. 

AD,H 
RCH2 OH + NAD+

 N RCHO + NADH + H+ 

Bu reaksiyon, etanolUn monooksijenazlar ile karaciger mikrozom-
larinda yiikseltgenmesi ile kari§tirilmamalidir. Sitoplazmada bulunan 
enzim ile ger§ekle§en bu reaksiyon, reversibl (tersinir) olup, ayni en-
zim sistemi ile karbonil gruplan da alkollere indirgenir. Koenzim ola-
rak N A D veya NADP kullanilir. Ancak reaksiyon hizi NADP ile daha 
yava§tir. Organizma i§in yabanci alkollerin de aldehitlere yukseltgen-
mesinde rol alan alkol dehidrojenazlar karaciger, bobrek ve akcigerle-
rin goziinen fraksiyonunda bulunur. Alkol oksidasyonunda mikrozo-
mal enzimlerin %20 kadar etkisi vardir. AD,H'lar primer alkolleri 90k 
$abuk, sekonder alkolleri daha yava§ oksitlerler, tersiyer alkoller ise 
hemen hi? oksitlenmezler. 

Sitoplazmada bulunan dehidrojenazlardan biri olan aldehit dehid-
rojenazlar (AD2H), alifatik ve aromatik aldehitleri asitlere yiikseltger-
ler: 

AD2H 
RCHO + NAD+ > RCOOH + NADH + HF 

Bu redoks reaksiyonlarda, oksidasyon basamaginda NAD+ , indir-
genme yoniinde ise NADH veya NADPH kofaktor olarak kullanilir. 

Ornegin keton rediiktazlar, ketonlan sekonder alkollere indirger-
ler: 

RCOR1 + NADPH -> RCHOHR| 

Amin oksidazlar: Aminlerin oksidasyonu, normal biyokimyasal 
reaksiyonlarla ger^ekle^ir. Endojen ve ekzojen aminlerin oksidatif de-
aminasyonunu saglayan, iki tip amin oksidaz vardir: 

Monoamin oksidazlar (MAO), primer, sekonder ve tersiyer mono-
aminleri aldehitlere yiikseltgerler. Flavoproteinlerden olan bu enzim-
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ler ba§lica karaciger, bobrek ve beyin mitokondrisinde yerle§mi§lerdir. 
A y n c a kan plateletleri ve barsak mukozasmda bulunurlar. Amfetamin 

ve efedrin gibi a -karbonunda metil gnibu iseren aminler MAO'lerle 
oksitlenmezler. 

Diamin oksidazlar (DAO), diaminleri aldehitlere yiikseltgerler. 
Bu reaksiyonlarda putressin (putrescine) ve kadaverin gibi 4 ve 5 kar-
bonlu alifatik aminler tercih edilir. (9) Karbonludan daha yiiksek olan 
alifatik diaminler, MAO'larla oksitlenirler. Sekonder ve tersiyer amin-
ler metabolize olmazlar. DAO'lar 5bziinen piridoksal fosfat ve bakir 
i§eren proteinlerdendir. Karaciger, barsak, bobrek, plasenta olmak 
iizere birijok dokularda bulunurlar. 

Amin oksidazlarla, olu§an oksidasyon reaksiyonlan sonucunda 
aminler aldehitlere d6nii§iirler: 

DAO 

H2N(CH2)4NH2+O2+H2O > H2N(CH2)4 CHO+NH3+H2O2 

putressin 

Ksenobiyotiklerin Kooksidasyonu 

Oksidasyon yolu ile olu§an biyotransformasyonlann hemen hepsi 
kofaktor olarak indirgenmi§ piridin niikleotidleri (NADPH, NADH) 
kullanirlar ve bu nedenle bu hiicresel indirgenlere baghdirlar. 

Peroksidazlarla olu§an biyotransformasyonlar ise istisna olu§tu-
rurlar. Molekiiler oksijen (02) solunum sirasinda terminal yiikseltgen 
gibi hareket eder ve biyolojik dokularda indirgenmesi sirasinda siipe-
roksit (0"2) ve hidrojen peroksit (H202) radikalleri olu§turur. Peroksi-
dazlar, diger substratlann oksidasyonuna neden olan hidrojen peroksit 
ve lipid hidroperoksitlerin indirgenmesini kataliz ederler. Metabolik 
olarak aktif peroksidazlar 5e§itli doku ve hiicre tiplerinde bulunur. Or-
negin prostaglandin sentetaz hidroperoksidaz (PGS- hidroperoksidaz) 
idrar kesesi epiteli, renal i5 medulla ve deride bulunur. Meme bezinde 
laktoperoksidaz, lokositlerde miyeloperoksidaz bulunur. Bu enzimle-
rin katalizledigi reaksiyonlar genel olarak: 

ROOH+Substrat (indirgenmi§) ROH+Substrat (oksitlenmi§) 

§eklinde ifade edilebilir. Burada hidroperoksit (ROOH) indirgenirken 
(ROH), substratin oksidasyonuna (kosubstrat) yol a?ar. 
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Peroksidaza bagli kooksidasyon mekanizmasi her peroksidaz tipi 
i§in: a) Hidrojen peroksitin indirgenmesi ile, oksitlenmi§ enzim ara 
iiriin (Bile§ik I) olu§ur. b) Bu ara iiriin substratla reaksiyona girer 2 
elektron transfer eder. Boylece 2 tane substrat radikali veya radikal ol-
mayan oksitlenmi§ iiriin meydana gelir. Peroksidaza bagli metaboliz-
ma, hidroperoksit substratlari tarafindan kontrol edilir. 

Hidrojen peroksit tiim solunum hiicrelerinde, 0 2 tarafindan olu§tu-
rulur. Ancak H202 in peroksidaz reaksiyonlannda kullanilabilmesi glu-
tatiyon peroksidaz ve katalaza baglidir. PGS peroksidazlar, arasinda 
hem hidroperoksitleri olu§turmasi ve hem de peroksidaza bagli reaksi-
yonlan kataliz etmesi agisindan diger peroksidazlar arasinda tekdir. 
Hidroperoksitler ise, siklooksijenaz enziminin etkisi ile ara§idonik 
asitten a§agidaki §ekilde olu§ur: 

(1) Ara§idonik asit + 202 ->PGG2 (ROOH) 

(2) PGG2 + Substrat (indirgenmi§) —> PGH^ + Substrat (oksitlenmi§) 

Burada sonugta, ara§idonik asit ve substrat (ksenobiyotik) bera-
berce oksitlenerek prostaglandinler (PGG2) ve diger metabolitleri olu§-
tururlar. Bu olaya kooksidasyon adi verilir. Lipid peroksidasyonunun 
onemi sitokrom P-450 aktivitesinin du§iik oldugu yerlerde de aktif 
metabolitler olu§masina neden olmasidir. Ornegin asetaminofen nor-
malde sitokrom P-450 bagli monooksijenazlar tarafindan karacigerde 
yiikseltgenerek aktif ara metabolit (N-asetilbenzokinonimin) olu§turur. 
Bu da makromolekiillerle birle§erek -karaciger nekrozuna- yol agar. 
Diger taraftan asetaminofen, bobrek medullasinda (sitokrom P-450 ak-
tivitesi dii§iik), ara§idonik asit mevcudiyetinde prostaglandin sentataz 
etkisi ile aktif ara metabolite donu§iir. Bu aktif metabolit de bobrekte 
makromolekiillerle birle§erek toksisite gosterebilir. 

Kooksidasyona ugrayan ksenobiyotik reaksiyonlanna: Asetami-
nofenin dehidrojenasyonu; N-metil-p-nitroanilinin N-demetilasyonu; 
aminopirinin N-demetilasyonu; 7,8-dihidrodiol benzo (a) pirenin 
epoksidasyonu; metil fenil siilfiiriin sulfoksidasyonu ve benzo (a) pire-
nin hidroksilasyonu ornek verilebilir. 

Lipid peroksidasyon kooksidasyon reaksiyonlannin mekanizmasi 
oldukga kan§iktir. Bir bilgi vermek igin §ekil 7'de bu reaksiyon meka-
nizmalan topluca gosterilmi§tir. 
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O O H Ksenob io t i k 0 H 

Ara^ idon i k Asit P G G ^ k o o k s i d a s y o n u P G H ^ 

§ekil 7: Lipid peroksidasyonun genel §emasi 
(prostaglandin biyosentezi sirasinda kooksidasyon) 

indirgenme Reaksiyonlari 

Nitro, diazo, karbonil, disiilfiir, sulfoksit, alken, pentavalan arse-
nik (As+S) gibi bir<jok fonksiyonel gruplar organizmada indirgenebilir-
ler. Ancaik indirgeme reaksiyonlarinin gogunun enzimatik veya nonen-
zimatik (kimyasal) yolla oldugunu agiklamak zordur. Kinnamik asitte 
(C6H5CH=COOH) oldugu gibi, §ift bagin indirgenmesinde barsak 
mikroflorasinin rol oynadigi kabul edilmektedir. Sitokrom P-450 siste-
mi, oksijenaz olarak siniflandinlmasina ragmen, bazi ksenobiyotikle-
rin indirgenme reaksiyonlarini kataliz ederler. Substrat (ksenobiyotik) 
ozelligine gore, bu enzim sisteminden bir veya iki elektron alarak in-
dirgenir. Ba§lica indirgenme reaksiyonlari: 

1- Nitro indirgenmesi 
2- A z o indirgenmesi 
3- Disiilfiirlerin indirgenmesi 
4- Keton ve aldehitlerin indirgenmesi 
5- As+5 in As+3 e indirgenmesi 
6- (Jift baglann indirgenmesi 
7- Rediiktif (indirgenme yolu ile) dehalojenasyon §eklinde sinif-

landuilabilir. 

Nitro ve azo gruplari hem bakteriyel ye hem de nitrorediiktaz sis-
temleri ile enzimatik olarak indirgenirler. Indirgenme anaerobik ko§ul-
larda olur. Sitokrom P-450 ile katalizlenen indirgenme reaksiyonlarin-
da N A D P H kullanilmasina ragmen oksijen tarafmdan reaksiyon 
inhibe olur. Genelde memeli dokulannin nitro ve azo gruplarini indir-
geme kapasitesinin az oldugu ve intraselliiler ve barsak bakterilerinin 
bu indirgenmeyi sagladiklan du§iiniilmektedir. Ozellikle son yillarda, 
aromatik nitro bile§iklerinin toksisitesinin bakteriyel (mikrofloral) me-
tabolizmaya davandigini gosteren bir?ok ara§tirmalar mevcuttur (Ha-
yes, A.W., 1989). 
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1 . A z o j o d h g e n m e w 

R — N = N R ' • R — N H 2 + r ' N H 2 
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L V A 
H i d r a z o a r a m a t a b o l i t i 

ch3 CH3 

o-aminoazotohidin 

C H C H , 
I 

» 2 n ~ ( Q - N H 2 * 2 

o-aminotoluan 

2. AromaHk nrtro indirganmaai 

• r - ® ~ n h
2 

p^HrotMnzan aromalik amin 

3. DMHGriarin indirganmasi 

( C H ) N — C — s — s — c — N ( C H ) * 2 H • 2 ( C H ) N C — S H 
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S S 

DiauMram (antabus) 

4. Katon v a atdahfdlerin indirganmaai 
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_ II 1 
R — C — R 2 , , R — C H O H R 2 R C H O ^ R C H ^ H 

5. Sulfoktit indiry inniNi 

( C 2 H 5 0 ) 2 P S C H 2 S _ 0 ~ C I * ( C 2 H 5 ° ) 2 P S C H 2 S - 0 - C I 

Kjvbotonoteri suNokiit Kartoofonotion 

§ekil 8: Indirgenme reaksiyonlarina ornekler 
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Bazi disiilfurler (XSSX), ornegin disulfiram (Antabus) kendilerini 
olu§turan siilfidril bile§enlerine (XSH) indirgenirler. Genelde 3 basa-
makta gergeklegen bu reaksiyonda, son reaksiyon glutatiyon rediiktaz 
tarafindan kataliz edilir: 

X S S X + G S H -> X S S G + X S H 

X S S G + GSH - > G S S G + X S H 

GSSG + N A D P H + H+ - > 2 GSH + N A D F 

Aldehit ve ketonlar, alkol dehidrogenazin tersinir etkisi ile indir-
genmeleri di§inda, aldehit rediiktazlar tarafindan da indirgenirler. 

tndirgenme reaksiyonlan, bir ksenobiyotigin detoksifikasyon yolu 
olabildigi gibi, §ogu kez de daha toksik ve ara aktif metabolitler olu§-
masma neden olabilir. Bir 50k nitro bile§iklerinin amino turevlerine 
indirgenip, daha sonra toksik N-hidroksil metabolitlere oksitlenmeleri; 
polihalojen alkanlann indirgenerek aktif radikallere donii§mesi ornek 
verilebilir. Karbon tetrakloriir (CC14) ve halotamn (CF3 C H BrCl) re-
diiktif dehalojenasyonla aktif serbest radikallere donii§mesi (biyoakti-
ve olmalan) bilinen iki klasik braektir (Sipes, I G „ Gandolfi, A. J., 
1991). 

§ekil 8'de onemli indirgenme reaksiyonlari gosterilmi§tir. 

Hidroliz 

Organizma, karboksil esteri, amid veya epoksit gibi baglan i9eren 
ksenobiyotikleri veya faz I reaksiyonlan ile olu§an metabolitleri hidro-
liz edebilir. Boylece serbest hale ge§en fonksiyonel gruplar (alkol, 
karboksilik asit veya amin gibi) ana maddelerin toksisitesini etkileye-
bilir. Genelde hidroliz diger detoksikasyon reaksiyonlan ile yan§ir. 
Ornegin bir9ok akrilat esterleri glutatiyonla konjugasyona ugrarlar ve-
ya B-esterazlarla akrilik asit ve alkole hidroliz olurlar. 

Hidrolizi kataliz eden enzimler hem mikrozomlarda ve hem de 
mitokondrilerde bulunurlar. £e§itli hidrolazlar kan plazmasi, karaci-
ger, barsak mukozasi, kas ve sinir dokusunda dagilmi§lardir. Hidrolaz-
lar: esterazlar, amidazlar, epoksit hidrolaz ve DDT-klorinaz enzimleri 
olmak iizere simflandinlabilirler. 

Esteraz ve amidazlar: Memeli dokulan, ester ve amid baglanm 
hidroliz eden bir5ok nonspesifik esteraz ve amidazlan i?erirler. Bu en-
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zimler normal (endojen) substratlan ve yapica bunlara benzeyen kse-
nobiyotikleri hidroliz ederler. Kar§ilikli olarak esterazlar amidleri, 
amidazlar da esterleri hidroliz edebilirler. 

Karboksiesterazlann segiciliginin, molekiilde, karboksil grubuna 
biti§ik O, N veya S atomundan 50k, molekiiliin igerdigi alkil (R) gru-
bunun onemi oldugu son yillarda gosterilmi§tir (Hayes A.W., 1989). 
Esterazlar ba§lica 4 grupta (oplanabilir: (1) A-esterazIar (arilesteraz-
lar) aromatik esterleri (Ar COOR) hidroliz ederler; (2) B-esterazlar 
(karboksilesterazlar) alifatik esterleri (RCH^COOR) hidroliz ederler; 
(3) C-esterazlar (asetil esterazlar) asetat esterlerini (CH3COOR) hidro-
liz ederler; (4) Kolinesterazlar, alkol kismi kolin olan esterleri 
(CH3)3N+ C H ^ H p O C R ) hidroliz ederler. A-, B- ve C- esterazlann si-
niflandinlmasinda fosfat triesterleri (paraokson gibi) ile etkile§meleri 
de gozoniine alinmi§tir (Tablo 6). 

Tablo 6: Esterazlann Simflandirilmalan 

Esteraz Fosfat esteri 
ile etkile$me 

Substrat Ornek 

A-esterazlar 
(arilesterazlar) 

Substrat ArCOOR Organofosfat ve 
karbamat esterleri 

B- esterazlar 
(karboksiesterazlar) 

Inhibitor RCH2COOR Akrilat esterleri, 
suksinilkolin 

C-esterazlar 
(asetilesterazlar) 

Etkile§me yok CH3COOR p-Nitrofenilasetat 
n-propilkloroasetat 

Kolinesterazlar inhibitor (CH3)3NCH2CH2COOCH3 Asetilkolin 

Bazi esteraz ve amidaz reaksiyonlan ise §ekil 9'da gosterilmi§tir. 

Esteraz ve amidazlann hem sitozolik ve hem de mikrozomal en-
zim tipleri vardir. Sitozolik esterazlar, asetil kolinesteraz ve psodoko-
linesterazlar gibi daha 50k spesifik reaksiyonlarla ilgilidirler. Mikro-
zomal esterazlar ise daha 90k ksenobiyotiklerin hidrolizini saglarlar. 

Epoksit hidratasyonu: Bazi arenoksit ve alkil bile§iklerinin epok-
sitleri enzimatik olarak hidrate olurlar ve boylece trans-dihidrodioller 
olu§ur (§ekil 10). 
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a) Aromatik ester hidrokzi 

( C ^ ^ P I O I O - ^ - N O ^ H O 
2 

< C 2 H 5 , 2 P ( 0 , 0 H 4 O H — NO 

b) Karboksitester hidrolizi 

O 

R — C — O — R " * H O 
2 

R — C — O H + H O R ' 

c) Karboksitamid hidrolizi 

0 

R — C — N — R ' + H O 

I 
R " 

R — C — O H + H N R ' R " 

d) Kartooksiltiyoester hidrotizi 

O 

R — C — S — R ' * H O 
2 

R — C — O H H S R ' 

§ekil 9: Esteraz ve amidazlann kataliz ettigi reaksiyonlar. 

R ^ ^ O H :x> O • H^o 

Areti oksil T r a n s d W d r o d i o t 

O 
/ \ 

R —CH —CH H O 
2 

EH, 
CjH 

R — C H — C H 

ANfalik epoksit Did 
§ekil 10: Epoksit hidratasyonu. 

Boylece mutajenik ve kanserojenik etkiden sorumlu olan bazi da-
yaniksiz epoksitler (aktif elektrofilik metabolitler) hidratasyonla inak-
tive olurlar. Bu reaksiyonlari kataliz eden enzimler, epoksit hidrolaz-
lar, (daha once epoksit hidraz veya epoksit hidrataz da denirdi) 
Sitokrom P-450 sistemi enzimlerine yakin lokalize olmu§lardir. Bu en-
zimler karaciger, akciger, bobrek, barsak, testis gibi bir9ok organlann 
endoplazmik retikulumunda bulunurlar. Bir§ok hay van dokulannda si-
tozolik epoksit hidrolazlar da bulunmaktadir. Bu goziinen enzimler 

64 



mikrozomal epoksit hidrolazlardan immunolojik olarak ve substrat 
agisindan farkhlik gosterirler. 

DDT- dehidroklorinaz: 1950 yillarmda, DDT'ye rezistans kaza-
nan ev sineklerinin, DDT'yi inektisit ozelligi olmayan bir metabolitine 
(DDE) gevirdikleri gosterilmi§tir. DDT-dehidroklorinaz enzimi, bu 
inaktivasyonu saglamaktadir. Enzim boceklerde oldugu gibi memeli-
lerde de bulunmaktadir. Bu enzim sistemini, p,p'-DDT'yi p,p'-DDA'ye 
ve p,p'-DDT (2,2 bis p-klorofenil) - (l,l-dikloroetan)'yi TDE (2, 2 bis 
(p-klorofenil)-l-kloroetilen) ve gevirdigi halde; o, p-izomerlerini subs-
trat olarak kullanmaz. O halde p,p'-DDT izomerleri igin spesifiktir ve 
aynca birgok D D T analoglannin da dehidrohalojenasyonunu kataliz 
eder. DDT-dehidroklorinaz enzimi, indirgenmi§ glutation (GSH) orta-
minda etkisini gosterir. Ancak reaksiyon sonunda G S H diizeyi degi§-
mez (§ekil 11). 

DDT dehidroklorinaz 

° ^ o - ^ - c - ^ - a • Ha 

c a c c ' 

3 2 

DOT ooe 
§ekil 11: DDT'nin dehidroklorinasyonu. 

3.2. Faz II- Reaksiyonlan 

Hidroksil, amino, karboksil, epoksit veya halojen grubu igeren 
ksenobiyotikler; faz I reaksiyonlan sonucu olu§an metabolitler veya 
birgok dogal maddeler sentez (konjugasyon veya faz II) reaksiyonlan 
sonucu daha polar ozellik kazanirlar. Boylece atilimlan daha kolayla-
§ir ve toksisiteleri de azalir (detoksifikasyon veya detoksikasyon). 

Konjugasyon reaksiyonlan, kimyasal maddelerin organizmadaki 
endojen maddelerle (glukuronik asit, metil grubu, siilfat, aminoasitler 
ve asetil grubu gibi) birle§mesi §eklinde gergekle§ir. Eneiji isteyen re-
aksiyonlarda ya konjugasyon maddesi once aktivite olur (aktif endojen 
madde) ve toksik madde (substrat) ile birle§ir; veya substrat aktive 
olur (aktif substrat) ve endojen konjugasyon maddesi ile birle§erek 
"konjugat" olu§ur: 

(1): Aktif konjugasyon maddesi + substrat - » konjugat; veya 

(2): Aktif substrat + konjugasyon maddesi —> konjugat 
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1. tip sentez glukuronik asit, siilfat, metil ve asetil ile; 2. tip sentez 
ise aminoasitlerle olu§ur ve peptid konjugatlari ile sonu^lanir. 

Glukuronik Asitle Konjugasyon 

£e§itli yapidaki yabanci kimyasal maddeler ve endojen maddeler 
glukuronik asitle birle§erek elimine olurlar. Bu reaksiyonlari kataliz 
eden enzim iiridin difosfat glukuronozil transferaz (UDP-glukuronozil 
transferaz) dir. Enerji saglayan aktif konjugasyon maddesi ile iiridin-

5-difosfo-a-D-glukuronik asit (UDPGA) tir. Bu enzim mikrozomal 
enzimlerden olup ba§lica karacigerde bulunur. A y n c a bobrek, barsak, 
deri, beyin ve dalakta da bulunmaktadir. UDPGA'nin §iki§ maddesi 

D-glukozdur. D-glukoz anabolik metabolizma sirasinda a -D-glukoz-
1-fosfata donii§iir. Bu da UDP-glukoz pirofosforilazin katalitik etkisi 
ile UTP (iiridintrifosfat) ve arkadan N A D de kullanilir: 

(1) D-glukoz —> a -D-glukoz-1 fosfat 

UDPG 
(2) D-glukoz-1-fosfat + UTP > UDP-a-D-glukoz+pirofosfat 

pirofosforilaz 

UDPG 
(3) UDP-a-D-glukoz + 2 N A D + H 2 0 > UDP- a -D-glukuronik asit + 

dehidrojenaz 2NADH2 

(4) UDPGA+ substrat —> Glukuronid olu§umu 

Boylece olu§an UDP-a-D-glukuronik asit aglikon, konjuge olan 
ksenobiyotik (akseptor) ise glikon adini alir. Glukozun aktivasyonu si-
toplazmada, glukuronidasyon ise endoplazmik retikulumda ge^ekle-
§ir. 

Glukuronik asitle konjugasyon sonucu alkol, fenol, amin ve siil-
fiirle eter tipi glukuronidler; asitlerle ester tipi glukuronidler olu§ur. 

UDPGA a-konfigurasyonunda oldugu halde glukuronidler (3-
konfigiirasyonundadir (§ekil 12), (Tablo 7). 

Siilfat Konjugasyonu: 

Primer, sekonder, tersiyer alkoller, fenoller ve arilaminler endojen 
siilfat ile "siilfat esterlerini" olu§tururlar. Bu konjugatlar iyonize ol-
duklari ve suda 56ziindiikleri i?in hizli bir §ekilde organizmadan atilir-
lar. 
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DGIukoz atfa D-Glukoz-1 fosfat 

UTP 

PP 

UDP-gkikoz 
pirofosforilaz 

?NAD 
UDP-Glukoz 

2 NADH 
UDP-Glukoz 
dehidrogenaz 

O 

iS O ^ N t r ( CH — o — p — o — P — O 
2 II II 

COOH 

OH 

O OH 

UOP 

OH 

Fenol 

OH 

Fend Glukuronid 

§ekil 12: Glukuronik asitle konjugasyon olu§umu (ornek: fenol). 
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Tablo 7: Glukuronik Asitle Birle§ebilen Fonksiyonel Gruplar 

Fonksiyonel Grup Ornek Glukuronid tipi 

Hidroksi 
Alkolik 
Alkolik 
Fenolik 
Benzilik 
Enolik 
Hidroksilaminler 

Trikloroetanol (alifatik) 
Hekzobarbital (alisiklik) 
Fenol 
Metilfenil karbinol 
Hidroksikumarin 
N-hidroksi-2-
asetilaminofloren 

Hidroksil —» O-glukuronid 
(C- O-Glukuronikasit) 

N-hidroksi —> O-glukuronid 
(N-O-Glukuronik asit) 

Karboksil 
Alifatik 
Aromatik 
Aril-alkil 
Heterosiklik 

2-etilhekzanoik asit 
Salisilik asit 
Fenilasetik asit 
Nikotinik asit 

Karboksil —> O-glukuronid 
(COO-Glukuronik asit) 

Amino ve imino 
Aromatik 
Alifatik tersiyer 
Sulfonamid 
Heterosiklik 

Anilin 
Tripelenamin 
Sulfadimetoksin 
Sulfizoksazol 

Amin —> N-glukuronid 
(NH-Glukuronik asit) 
(R)3N+-Glukuronik asit) 
SCh-NH-Glukuronik asit 

Sulfidril 
Ariltiyol 
Karboditiyoik 

Tiyofenol 
Ditiyokarbamik asit 

Sulfidril —» S-glukuronid 
(CS-S-Glukuronik asit) 

Karbonil 
1, 3- Dikarbortil sistemi Fenilbutazon Karbon —> C-glukufonid 

(C-Glukuronik asit) 

Bu proses once siilfat iyonlannin aktivasyonu gerektirir. Endojen 
siilfatin aktif hale gegmesi ise yiiksek enerji ister. Anorganik siilfat ve 
adenozin trifosfat (ATP), ATP-sulfirilaz ve adenozin -5-fosfosiilfat 
(APS) katalitik etkileri ile M g " kar§isinda ATP ile H2S04'den orga-
nizmada aktif siilfat "PAPS" (3-fosfoadenozin-5-fosfosiilfat) olu§ur: 

ATP sulfiirulaz 
(1) ATP + SO=

4 > Adenozin - 5'-fosfosiilfat (APS) + pirofosfat (P;) 

APS kinaz 
(2) APS + ATP > 3 '-fosfoadenozin 5'-fosfosulfat (PAPS)+ADP 

Toplu reaksiyon: 

2 ATP + SO= - » ADP + PAPS + PP; 
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H 

0 4 : 
Ksenobiotik 

O O 
II II 

O — S — O — P — O — C H 

Sulfotransferaz 

2 
O 

0 
1 

O — P — OH 

O 
PAPS 

H - x - s 
Siilfat konjugat 

O — P — O — C H 

t>J 
O — P — OH 

3-fosfoadenozin 5-fosfat (PAP) 

OH PAPS _ . O — S O " 

^ 6 • itransferaz 
Aril sulfotransferaz 

? H 3 [ ° 2 1 V C H 2 O H PAPS C H O — S O -

— * o (h2 • » 
Sitokrom P^f50 Aril sulfotransferaz ^ ^ Aril sulfotransferaz 

Toluen Benzil alkol 

§ekil 13: Aktif siilfat ile konjugasyon olu$umu ve ornekler. 
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Aktif siilfat ile konjugasyonu, siilfotransferazlar kataliz eder. Siil-
fotransferazlar: aril sulfotransferaz; hidroksiesteraz sulfotransferaz; 
ostron sulfotransferaz ve safra tuzu sulfotransferaz olarak siniflandm-
lirlar, Bu enzimler karaciger, bobrek ve barsak gibi cesitli doku hiicre-
lerinin goziinen fraksiyonunda bulunurlar. Fenol, alkol ve amin grubu 
ta§iyan birgok ksenobiyotikler PAPS ile aril siilfat, alkil siilfat veya 
siilfamatlan olu§turur (§ekil 13). Sulfotransferazlar avnca steroidler, 
karbohidratlar ve proteinler gibi endojen maddelerin de siilfat esterle-
rinin olu§masini kataliz ederler. 

Metilasyon 

Amin, fenol yapisindaki bile§iklerle, tiyol grubunu igeren madde-
ler aktif metil gruplan ile N-, O- ve S-metil konjugatlanni olu§turur-
lar. Metilasyon, diger birgok konjugasyon reaksiyonlarina gore fark-
hlik gosterir. Konjugasyonla ksenobiyotik veya metabolitin 
fonksiyonel grubu maskelenir ve suda goziiniirliigii azalabilir. Metil 
grubunu transfer eden koenzimler S-adenozilmetiyonin, Ns-metil-
tetrahidrofolat ve vitamin B12 tiirevleridir. Ksenobiyotiklerin metilas-
yonunda S-adenozilmetiyonin daha onemlidir. Metiltransferaz enzim-

a) N-Meniaz 

S-Adenozilmetionin 
(SAM) ' © r 1 ? N ~ • S-AdenoziJ homosistein 

(SAH) 
CH 

3 

b) O-MeWaz 

O 
C H ^ C N H — — C 

Hidroksiasetanilid 

C H ^ C N H — O C H 3 * SAH 

p-Metoksiasetanilid 

c) S-Metilaz 

a - © - SH • SAM 

p-Klofotiyolenol p-Kloro-S-metHtiyofenol 

§ekil 14: Aktif metil ile konjugasyon (metilasyon) reaksiyonlan. 

leri reaksiyonu katalize ederler. Bu enzimlerin bir kismi hiicrenin go-
ziinen fraksiyonlannda, bir kismi ise mikrozomlarda yerle§mi§tir. Or-
ganizmanin normal maddeleri yaninda ksenobiyotiklerden kinolin, 
nornikotin, 3, 4-dihidroksibenzoik asit mikrozomal enzimle, ve daha 
az miktarda da etilmerkaptan, merkaptoetanol, tiyourasil, merkapto-
asetik asit, dimerkaprol (BAL) metil grubu ile konjuge olurlar (§ekil 
14). 
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Elementlerin biyometilasyonu: Bir§ok toksik elementler, cevrede 
mikroorganizmalann etkisi ile metilasyona ugrarlar (biyometilasvon). 
Civa, kur§un, kalay, palladyum, platin, talyum, altin gibi metallerle; 
arsenik, selenyum, telliiryum ve kiikiirt gibi metalloidler metile olabi-
lirler. Biyometilasyon 9evre toksikolojisi a9isindan onemlidir. £iinkii 
elementlerin metil bile§ikleri kan-beyin engeli ve plesantayi anorganik 
bile§iklerine gore daha kolay gegerler. Boylece toksisitelerinin artmasi 
ve biyolojik sistemlerde birikmeleri (biyoakkiimiilasyon) nedeni ile 
onem ta§irlar. Bu biyometilasyonda S-adenozilmetiyonin veya B12 me-
til donorii gorevini yaparlar. 

Ornegin civanin metilasyonu (ilerde daha geni§ goriilecegi gibi): 

Hg+2 CH3Hg+ (CH3)2Hg §eklinde gosterilebilir. 

Glutation Konjugasyonu ve Merkapturik Asit 01u§umu 

Bazi aromatik hidrokarbonlar (naftalin gibi), halojenli aromatik 
hidrokarbonlar, halojenli nitrobenzenlerin, L-asetilsistein konjugatlari 
(merkapturik asitler) seklinde safra ile atildiklan 1875'den beri bilin-
mekteair. Ancak bu koniugasyonda sisteinin, indirgenmi§ glutation 
(GSH) dan geldigi 1950'lerde gosterilmistir. Bir tripeptid olan GSH 
elektrofilik karbon atomu i9eren kimyasal maddelerle tiyoeter bagini 
olu§turur. Tiyoeter bagi, karbon atomu ile glutationun siilfidril grubu 
arasinda olusur. Bu §ekilde aktif substrat (kimyasal madde-SG), gluta-
tion S-transieraz enzimlerinin katalizorliigu ile gergekle^ir. 01u§an 
glutation turevleri enzimatik olarak sistein tiirevlenne doniislir. Bu tii-
revleri de asetillenerek N-asetilsistein (merkapturik asitler) tiirevleri 
olu§ur. Reaksiyon basamaklan, §ekil 15'te gosterilmistir. Ornek ola-
rak arilalkil halojeniir (ArCT^X, ornegin benzil kloriir) segilmi^tir. 

Glutation-S-transferazlar (GST): Merkapturik asit olu§umunda 
ilk basamak olan glutationun, niikleofilik siiliidril grubu ile elektrofil 
karbon atomu ta§iyan substratin birle§mesini kataliz ederler. Boylece 
polar tiyoeter vapisinda bir konjugat olu§ur. GST'lar memelilerde, bo-
ceklerde, baliklarda, bitki ve bakterilerde yaygin olarak bulunurlar. 
Memelilerde en 90k bulundugu doku karaciger hiicrelerinin 96ziinen 
fraksiyonudur. A y n c a mikrozomlarda da bulundugu gostenlmi§tir. 
Ancak sitozolik -GST aktivitesinin, mikrozomlardakine gore 5-40 ke-
re daha aktif oldugu gosterilmistir. Bu enzimler gosterdikleri substrat 
se9iciligine gore: glutation-S-alkil transferaz; glutation S-aril transfe-
raz; glutation S-aralkil transferaz; glutation S-alkentransferaz; gluta-
tion S-epoksitransferaz ve glutation S-aril epoksitransferaz gibi isim-
ler alirlar (Tablo 8). Olu^an glutation konjugatlan safrayla veya 
merkapturatlara doniiserek idrarla atilirlar. Si^an karacigeri sitozoliin-
den izole edilen G S T lerin degi§ik izo §ekillen oldugunu gostermi§tir. 

Glutation S-transferazlarla katalizlenen reaksiyonlann son yillar-
da onemi artmi§tir. ^evremizde besinlerle, ilaclarla, hava ile veya en-
diistride i§yerlerinde bir9ok toksik elektrofil bile§iklere maruz kalin-
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RX • HSCH CHCNHCH COOH 
21 2 
NHCCH CH CHCOOH 

II 2 2I 
O NH 

Substrat + GtUation 

Gkrtabon 
Stransfaraz 

R S C H C H C N H C H C O O H 
2 | 2 

N H C C H C H C H C O O H 
II 2 21 
O NH 

Delta Gkjtamil 
transpeptidaz 

R S C H C H C N H C H C O O H 
2 I 2 

NH 
2 
Sisteinil 
giisinaz 

R S C H C H C O O H 
2I 

NH 

N-asetil transfera7 

R S C H C H C O O H 
21 
H N C C H 

O 
Merkapturik asit 

§ekil 15: Merkapturik asit biyosentezi 

72 



maktadir. Aynca sitokrom P-450 sistemi monooksijenazlarla olu§an 
birgok aktif metabolitler (elektrofilik ara metabolitler: epoksitler gibi) 
organizmada mutajenik ve karsinojenik etki gosterebilirler. Ornegin 
bromobenzen, kloroform ve asetaminofen karaciger sitokrom P-450 
sistemi ile 50k aktif arametabolitlere donii§iirler. Bu aktif ara metabo-
litler hepatositlerin makromolekiilleri ile birle§ebilirler ve sonu?ta ka-
raciger nekrozuna neden olurlar; veya GSH ile konjuge olabilirler ve 
bu durumda hayati hiicre bile§enleri ile baglanmalan (dolayisi ile do-
ku hasan) engellenmi§ olur. l§te GSH ile bu tip konjugasyon bir dere-
ceye kadar koruyucu mekanizma olarak kabul edilmektedir. Glutation-
la konjugasyon yer alma (substitiisyon) ve katilma §eklinde olabilir 
(Tablo 8). 

Tablo 8: Onemli Glutation S-transferaz Reaksiyonlari 

a) Aril transferaz 

a 
. N O 

GSH 

1-dofo-2,4-dinrtrobenzen 

b) Ariiaikil transferaz 

CH CI 
2 

6 a • 

CH SG & • 

c) Aiken transferaz 

C H C O O C H II 2 5 
C H C O O C H 2 5 

+ GSH 

C H C O O C H 
II 2 5 

GS C H C O O C H 
2 5 

d) Epoksit transferaz 

GSH 

NO 

1,2-epoksi-3-(p-nitrofenoksi) propan 

OCH C H C H 
2 I 2 

e) Sutfat ester transferaz 

CH OSO H 
2 3 

Menaftil sulfat 

+ GSH 

CH SG 
2 

H SO 
2 4 
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Bu aktif metabolitlerin hiicre igindeki olu§umu ile GSH tarafindan 
inaktivasyonlari arasinda bir denge vardir. Bu dengenin, aktif metabo-
lit olu§umu yoniinde etkilemesine neden olan faktorler toksisitenin art-
masina neden olur. A y n c a GSH havuzunun tiikenmesine yol agar. Ila-
veten GSH glutation peroksidazin da kofaktorii oldugundan, GSH 
azalmasi lipid peroksidasyonu hizlandinr. Sonugta organizma igin za-
rarli sonuglar olu§ur. 

Ancak glutationla konjugasyon her zaman inaktif ve boylece eli-
mine olabilen metabolit olu§umuna neden olmaz. Bazi dihaloalkanlar 
(1, 2-dikloroetan, klorotetrafloroetan gibi) ve halojenli alkenler (trans-
1, 2-dikloroetilen, hekzakloro-1, 3-butadien gibi) glutation veya sis-
temle nefrotoksisit konjugatlan olu§tururlar. 

Agilasyon (Amid sentezi) 

Yabanci aminler ve asitlerin memelilerde agilasyonlan (amid kon-
jugatlan) ba§hca iki tipte olur. Bu konjugasyon ve asetil-KoA (aseti-
lasyon) veya aminoasitlerle (glisinle konjugasyon gibi) olur. 

1) Asetilasyon; K o A ile endojen agil grubu (asetil) aktive olur ve 
olu§an asetil K o A ile ksenobiyotik konjuge olur: 

K o A S H + R C O O H ATP > R C O S K o A Agil K o A 

R C O S K o A + H NCH, C O O H R C O N H C H C O O H 
2 2 2 

Glisin konjugati 

Aromatik aminler, arilsubstitiie sulfonamidler, substitiiehidrazin 
ve bazi amino asitler N-asetilasyona ugrarlar. Alifatik ve fenil substi-
tiie alifatik aminler asetile olmazlar. Asetilasyonu, N-asetil-transferaz 
enzimleri kataliz eder. Karacigerin goziinen fraksiyonlannda, dalak, 
akciger ve barsak mukozasinda bulunurlar. N-asetiltransferazlann 
multipl §ekilleri vardir. A y n c a genetik olarak polimorfizm gosterirler. 
Endojen amino, hidroksi ve tiyol bile§iklerinin vivo asetile olduklan 
bilindigi halde, hidroksi ve tiyol grubu igeren eksojen maddelerin 
(ksenobiyotiklerin) asetilasyonu bilinmemektedir. 

2) Aminoasit konjugasyonu: Amid sentezinin ikinci tipi, amino-
asit konjugasyonudur. Bu reaksiyonda, karboksilik asit koenzim A 
(CoA) ile, A T P kar§isinda S-CoA tiirevi §eklinde aktive olur. Boylece 
olu§an aktif substrat, ge§itli endojen aminoasitlerin amino grubunu 
asetile ederek konjugat olu§turur (§ekil 16). Konjugasyon memeliler-

74 



de ba§lica glisinle ve glutaminle olurken, siiriingen ve ku§larda orni-
tinle, boceklerde alanin, glisin, serin ve glutaminle gergekle§ir. Konju-
gasyonu kataliz eden enzim "agil transferaz" karacigerin hem mito-
kondri ve hem de goziinen fraksiyonunda bulunur. 

CH3COS-KoA + RNH2 > RNHCOCH3+KOASH 
N- asetiltransferaz 

Asetil KoA Amin Konjuge amin 

§ekil 16'da onemli amid sentezi reaksiyonlari goriilmektedir. 

o 

, C O O H C H N H C O O H C — N H — C H — C O O H 
2 

• — — on r>in o w n c 

& 1 2 » © r KoA-SH 
Benzotk asit Hippurik asit 

? ° , N H
0 o SO NH 

1 2 2 H 1 2 2 

Asetil KoA 

Sulfanilamid N4Asetilsultanilamid 

§ekil 16: Onemli amid sentezi reaksiyonlari (Atjilasyon ve glisinle konjugasyon). 

Diger Konjugasyonlar 

Siyaniiriin (CN") detoksikasyonu tiyosiyanata (SCN~) donii§mesi 
§eklinde olur. Bu reaksiyonda kiikiirt donoriiniin tiyosiilfat (S203=) ol-
dugu in vivo ve in vitro olarak gosterilmi§tir. 

CN' + S203= -> SCN~ + so3= 
Reaksiyonu kataliz eden kiikiirt transferaz (eskiden rodanez de-

nirdi) karaciger, bobrek ve diger dokularda yayilmi§tir. Kanda 90k az 
bulunur. Besinlerle az miktarda alinan siyaniirii, bu mitokondriyal en-
zimler fizyolojik olarak inaktive edilebilmektedir. 

Karaciger, bobrek ve kan hiicrelerinde bulunan diger bir sulfur 

transferaz, (3-merkaptopiruvik asiti kiikiirt donorii olarak kullanilir. Bu 
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enzim daha gok hiicrenin goziinen fraksiyonlarinda bulunur ve p-
merkaptopiruvik asitin dogrudan siyaniir (1) veya siilfit anyonuna 
(SO=3) da kiikiirt vermesini ve boylece S20=3 olu§masmi kataliz eder 

(2): 

o o 

(1) CN + HS-CH2-C-COOH-> SCN +HO-CH2-C-COOH 

o o 

(2) SCF + HS-CH -C-COOH—> SCT. +HO-CH -C-COOH v ' 3 2 2 3 2 

A y n c a gok yaygin olmamakla beraber bazi tiirlerde (ozellikle bo-
ceklerde), fosfat konjugasyonu (fosforilasyon) bir diger konjugasyon 
ornegidir (Hodgson, E., 1985). 

Mikrofloral (Mikrobiyel) Biyotransformasyon 

Ksenobiyotiklerin mikroorganizmalar tarafindan gergekle^tirilen 
biyotransformasyon reaksiyonlan gevrede ve viicut iginde (in vivo) 
olmalanna gore iki sinifa aynlabilir. £evrede kimyasal maddelerin 
mikroorganizmalar tarafindan pargalanmasi (biyodegradasyon) gevre 
toksikolojisi agisindan onemlidir. £evredeki mikrofloral biyotransfor-
masyon aynntili olarak ekotoksikoloji (gevre toksikolojisi) derslerinde 
anlatilmaktadir. 

in vivo ekstrahepatik biyotransformasyonu, ozellikle barsak (in-
testinal) mikroorganizmalan yapmaktadir. intestinal yolda 400'den 
fazla bakteri tiirii oldugu ve bunlann ksenobiyotik biyotransformasyon 
kapasitelerinin veya karacigere e§ deger oldugu hesap edilmi§tir. Bar-
sak florasi tiir, ya§, diyet ve hastalik gibi faktorlere baglidir. Bu neden-
le ksenobiyotiklerin mikrobiyel biyotransformasyonlan da etkilenir. 

Barsak bakterileri (glukuronid, amid, sulfamat, ester) gibi konju-
gatlann hidrolizini; azo, nitro, aldehit, alkol gibi gruplann indir-
genmesini; dealkilasyon; dehidroksilasyon; asetilasyon; esterle§me; 
nitrozamin olu§masi veya pargalanmasi gibi reaksiyonlan gergekle^ti-
rebilirler. Genelde olu§an metabolitler suda daha az goziiniirler ve ay-
nca barsak florasinin anaerobik durumu nedeni ile indirgenme reaksi-
yonlan daha etkilidir. A y n c a hem indirgenme ve hem de mikrofloral 

p-glukuronidaz gibi dekonjugasyon (hidroliz) enzimlerinin mevcudi-
yeti karacigerde olu§an metabolitleri modifiye ederek toksisitede 
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onemli degi§ikliklere yol a9ar. Ornegin 2,6-dinitrotoluenin (DNT) er-
kek siganlarda hepatokarsinojen etkisi mikrobiyel biyotransformas-
yonla ilgilidir: DNT, 2, 6- dinitrobenzil alkol glukuronid konjugati ha-

linde safra ile itrah edilir. Barsaklarda mikrofloral p-glukuronidaz ile 
hidroliz olur ve nitro gruplannin bir veya ikisi birden mikrofloral nit-
rorediiktaz tarafindan indirgenir. 01u§an aminobenzil alkol olduk§a 
apolardir ve enterohepatik dola§ima girerek, karsinojenik etkisini gos-
terir (§ekil 17, Hayes, A.W., 1991). 

C H O—Glukurontd 

| Mikrofloral 
I nikoreduktaz 

C H O — Glukurontd 

iMikrofloral 
&-gkjkuronidaz 

C H OH 

2-Amino-6-Ni1robenzil Alkol 

i Mikrofloral 
nitroredCktaz 

C H OH 

2,6-Diaminobenzil Alkol 

§ekii 17- 2, 6- Dinitrotoluenin barsak mikroflorasi tarafindan biyoaktivasyonu. 
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3.3. Biyotransformasyona Toplu Baki§ ve Biyoaktivasyon 

Ksenobiyotik metabolizmasi kompleks bir sistemdir. l^er madde-
nin tiim biyotransformasyon reaksiyonlan aynntili olarak incelendi-
ginde, toksik etkiden korunmamn, o maddenin aktif metaboliti (biyo-
aktivasyon) ile detoksikasyonu arasindaki dengeye bagli oldugu 
anla§ilir. Biyoaktivasyon daha once de gbriildiigu gibi enzimlerin etki-
si ile ana maddeden daha aktif (toksik) metabolitlerin olu§masidir. Ak-
tif metabolitlerin olu§masi, biyotransformasyon prosesinin bir kismi-
dir. Bu metabolitler dokunun niikleofilik bolgeleri ile ornegin 
glutation ve sisteinin siilfidril gruplan ile; D N A ve RNA'nin amino 
veya hidroksil gruplan ile; veya proteinle etkile§ir. Bu kovalan etkile§-
menin doku makromolekiilleri ile olmasi, ksenobiyotiklerin toksik et-
kisine yol agar. Birgok kimyasal maddelerin aktif ara metabolitleri ise 
detoksifiye olabilir. 

Aktif metabolit olu§umu ile detoksikasyon hizlan arasinda denge 
mevcut oldugu siirece hiicre hasan goriilmez. Bu dengenin bozulmasi 
halinde yani aktif metabolit olu§umu artar veya detoksikasyon kapasi-
tesi azahrsa, toksik etki goriiliir. Ornegin bromobenzen toksik bir en-
diistri goziiciisiidur. Biyotransformasyonu sirasinda aktif ara metabo-
litleri olan epoksitlerin sentrilobular hepatik nekroza neden oldugu 
gosterilmi§tir. §ekil 18'de bromobenzenin onemli biyotransformasyon 
yollan goriilmektedir. Aktif epoksitler olan bromobenzen 2, 3-epoksit 
ve bromobenzen 3, 4-epoksit (daha toksik) metabolitleri, bromoben-
zenden P-450 monooksijenazlarin etkisi ile olu§urlar. Bu metabolitle-
rin detoksikasyonlan epoksit hidrazin katalitik etkisi ile 2-bromofenol, 
4-bromofenol, 3, 4-dihidrodiole hidroliz olmalan; veya glutation kon-
jugasyonu yolu ile olmaktadir. 3, 4-epoksit miktan artinca hiicre hasa-
n olu§ur. Ornegin deney hayvanlanmn sitokrom P-450 sistemini in-
diikleyen fenobarbital veya 3-metilkolantren verilmesini miiteakip 
bromobenzen uygulandiginda hepatotoksisitesinin arttigi gozlenmi§tir 
(Hodgson, E „ 1984, Hayes, A.W., 1991). 

Diger klasik bir ornek olarak analjezik bir ilag olan asetaminofen 
verilebilir. Ozellikle, minor aktif metabolitin de doku hasanna yol aga-
bilecegini gostermesi agisindan onemli bir ornektir. Asetaminofen 
(N-asetil-4-aminofenol) normal tedavi dozunda giivenceli bir ilag ol-
makla beraber, anormal ko§ullarda hepatotoksik etki gosterebilir. Bu 
madde ba§lica siilfat (%93'ii) ve glukuronid konjugati §eklinde atilir. 
Yiiksek dozda ise asetaminofenin, siilfat havuzunun tiikenmesi nedeni 
ile siilfat konjugatinin orani dii§erken (%43), glukuronid konjugasyo-
nu orani daha gok artar. Ancak glukuronidasyon hizi da sinirli oldu-
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Br 

O 

Br 

§ekil 18: Bromobenzenin ba§lica metabolik yollan. 

gundan, minor biyotransformasyon yolu onem kazanir ve sonugta si-
tokrom P-450 sisteminin etkisi ile N-hidroksiasetaminofen ve bunun 
rezortans §ekli olan aktif kinonimin metaboliti olu§ur. Bu aktif ara me-
tabolit glutation mevcut oldugu siirece glutation konjugati §eklinde de-
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toksikasyona ugrar. Ancak glutation havuzu sinirlidir ve tiikendiginde 
bu elektrofdik ara metabolit hiicrenin niikleofilik makromolekiilleri ile 
kovalan bagla baglanir. Sonugta hepatotoksik etki ortaya gikar. §ekil 
19'da asetaminofenin biyotransformasyon yollan ve biyoaktivasyonu 
goriilmektedir. 

Faz II biyotransformasyon enzimleri de aktif metabolitlerin olu§u-
muna neden olabilir. 01u§an konjugatlar dayaniksiz olup, yeniden mo-
lekiil iginde diizenlenmeye ugrarlar. Bu sirada molekiilde ortaya gikan 

\ X X 

PAP PAPS UOP-gkikuroniii 

FinuQM imltfaz UDP-glukurono««-

O — G l u k u r o n i d 

wtokroni P-450 

Hucretorin nuMeofiMi 
yeiteflne kovabn DaQlanma 

N-AuH-B«nzokinoniniin 

GtuUbon ^ - S M * m 

S — G l u t a t i o n 

§ekil 19: Asetaminofenin biyoaktivasyonu. 

80 



fjekil 20: Asetilaminoflorenin biyoaktivasyonu. 

aktif bolgeler makromolekiillere kovalan olarak baglanabilirler. Ornek 
olarak 2-asetilaminofloren verilebilir. Bu madde mutajenik ve karsino-
jenik etkilidir. Faz I reaksiyonu sonucu olu§an metaboliti (N-hidroksi-
2 asetilaminofloren), siilfat ve glukuronid ile konjuge olabilir. Ancak 
bu her iki konjugatta (N-O-siilfat esteri ve O-asetil glukuronid konju-
gati) dayanikh degillerdir. Yeniden molekiiler diizenleme sirasinda ak-
tif metabolitleri olu§tururlar (§ekil 20). 

Yukanda goriilen ksenobiyotiklerin biyotransformasyonunda olu-
§an biyoaktivasyon ornekleri arttinlabilir. Yeri geldik<je bu ornekler-
den bahsedilecektir. Biyotransformasyonu etkileyen faktorler, biyoak-
tivasyon ve detoksikasyon dengesini bozarak toksisitenin artmasina 
veya azalmasina neden olabilir. 

3.4. Biyotransformasyonu Etkileyen Faktorler 

Kimyasal bir madde daha once gordiigiimiiz faz I ve faz II reaksi-
yonlanni kapsayan §e§itli yollarla metabolize olarak §e§itli metabolit-
leri verir. Biyotransformasyonun her kademesi sonucunda olu§an daha 
az toksik veya daha 50k toksik metabolitin miktan, reaksiyon hizina 
"metabolizma hizina" baglidir. Toksik maddelerin biyotransformasyon 
yollan ve hizi <je§itli faktorlerden etkilenir. Boylece o maddenin meta-
bolizmasmda olu§an degi§iklik, toksisitesinde de "degi§iklige" neden 
olur. Bu faktorler: maruz kalinan kimyasal madde ile ilgili ozellikler 
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(intrinsik faktorler); fizyolojik, kimyasal ve gevresel etkenler olmak 
iizere incelenebilir. 

Kimyasal Madde ile Dgili intrinsik Faktorler 

Bir kimyasal maddenin metabolizmasmda yer alan enzimlerin ak-
tif bolgesine ula§an konsantrasyonu, biyotransformasyon hizini ve yo-
lunu etkileyen en onemli faktordiir. Bu konsantrasyon ise maruz kali-
nan maddenin lipofilligine, proteine baglanma ozelligine, doz ve 
uygulama §ekline (maruz kalma yoluna) baglidir. Genel olarak memb-
ranlardan absorbsiyonu ve gegi§i etkileyen faktorler biyotransformas-
yonu da etkiler. Ornegin lipofilik maddeler kan dola§imina kolayca 
absorbe olurlar, ve hiicre membranlarini da hizla gegerek intraselliiler 
enzimlerin aktif bolgelerine ula§irlar. Diger taraftan ksenobiyotiklerin 
proteinlere, ozellikle serum albuminine, baglanmalari bu maddelerin 
biyotransformasyona ugrama kapasitelerini azaltir. 

Maruz kalman kimyasal madde konsantrasyonu (dozu) de bi-
yotransformasyonu onemli derecede etkiler. Bazi enzimlerin ksenobi-
yotikleri biyotransformasyona ugratma affinitesi yiiksek oldugu halde 
kapasiteleri dii§iik olabilir. Bu durumda, enzimatik yollar ksenobiyotik 
konsantrasyonu artmca hemen doygunluga eri§ir ve ksenobiyotik ba§-
ka yolla biyotransformasyona ugrar. 

Ornegin asetaminofen, dii§iik dozlarda ba§lica sulfat konjugati 
§eklinde atihrken (%90 oramnda), yiiksek dozlarda ise sulfat konjugat 
orani dii§erek (%43), ba§lica ana madde, glukuronid ve merkapturik 
asitler §eklinde atilir. 

Fizyolojik Faktorler 

Metabolizmayi etkileyen ba§lica fizyolojik faktorler ayni tiirde 
ya§, cinsiyet, genetik nedenler, diyet ve patolojik durumlardir. 

Ya§: Birgok enzimlerin aktivitesi yeni dogmu§ bebekte 50k dii§iik-
tiir. Genel olarak memeli yavrulan birgok ilag ve kimyasal maddelere 
kar§i daha duyarlidir. Ancak bu enzimlerin kisa zamanda aktiviteleri 
artarak yeti§kin canlidaki diizeylerine eri§irler. 

Yeni dogmu§, hayvanlarda ilk giinlerde sitokrom P-450 ye bagim-
li monooksijenaz sisteminin bir kisminin hig olmadigi veya gok dii§iik 
miktarda bulundugu gosterilmi§tir. 
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Faz II reaksiyonlarinin da ya§a bagimli oldugu gosterilmi§tir. Be-
beklerde ve gocuklarda asetanilid metabolizmasi in vivo olarak ara§ti-
nlmi§tir. Aromatik hidroksilasyonun ve konjugasyonun 50k yava§ ol-
dugu gbriilmii§tiir. Yeni dogmu§ bebekte goriilen yiiksek kan 
billirubin miktan (icterus neonatorum) glukuronid konjugasyonunu 
saglayan enzim (glukuronozil transferal) ve kofaktorii ve UDPGA ek-
sikligi nedeni iledir. Aynca, kanda bulunan pregnandiol glukuronidas-
yon inhibitorii olarak neonatal sanligi stimiile eder. Bu nedenle pre-
mature ve yeni dogan bebeklere, glukuronid konjugati §eklinde atilan 
ilaglarin (kloramfenikol gibi) verilmesi toksik olaylara yol agar. Be-
beklerde ancak birkag hafta sonra enzim aktivitesi normale doner. Bu-
nun di§inda bebeklerde bobrek fonksiyonlan da (glomeruler filtrasyon 
ve tubuler salgilama) yetersizdir. 

Ileri ya§in ksenobiyotik metabolizmasina direkt etkisi yeteri dere-
cede ara§tirilmami§tir. Ancak ya§li hayvanlarda glukuronik asitle kon-
jugasyonun azaldigi, bunun yaninda monoamin oksidaz aktivitesinin 
ya§la arttigi gozlenmi§tir. Genelde ileri ya§larda enzim aktivitelerinin 
azalmasi yaninda, biyokimyasal ve fizyolojik fonksiyonlardaki azalma 
ksenobiyotiklerin etkisine cevabi etkilemektedir. 

Cinsiyet: degi§ik hayvan tiirlerinde, erkek ve di§iler arasinda tok-
sisite farki bilinmektedir. Bu farklilikta, cinsiyete bagli olarak biyoya-
rarlilik, proteine baglanma, dagilim hacmi, farmakokinetik parametre-
ler rol oynadigi gibi, biyotransformasyon kapasitesinin de etkili 
oldugu gbsterilmi§tir. Ornegin erkek siganlarda sitokrom P-450 enzim 
sistemi aktivitesinin di§ilere gore daha yiiksek oldugu gozlenmi§tir. 
Bu nedenle arametabolit daha aktif oldugu zaman toksisite de erkek-
lerde daha yiiksektir. Nitekim erkek siganlann karbontetrakloriir ve 
halotanin neden oldugu karaciger hasanna daha duyarli olmalan, bu 
maddelerin aktif metabolitlere dbnii§iim hizinin di§ilere gore daha hiz-
la olmasi ile agiklanmaktadir. Diger taraftan parationun di§i siganlar-
da, erkeklere gore iki kez daha toksik olmalan ise, paraokson aktif 
metabolitinin di§ilerde daha hizli olu§masina baglanmaktadir. 

Yapilan ara§tirmalarda, erkek ve di§i siganlarda goriilen bi-
yotransformasyon farkliliginin, karaciger rrukrozomlarindaki sitokrom 
P-450 izozimi profilini yansittigi saptanmi§tir. Erkek ve di§iye ozgii si-
tokrom P-450 §ekilleri izole edilmi§tir. Bu izozimler, enzim inhibisyo-
nu/indiiksiyonunda oldugu gibi, kimyasal madde toksisitesine de farkli 
cevap vermektedirler. 
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Cinsiyete bagli toksisite farki puberte doneminde belirginle§ir ve 
yeti§kinlerde devam eder. Yeti§kin erkek siganlarda hekzobarbital hid-
roksilasyonu, aminopirin N-demetilasyonu, o-aminofenol glukuroni-
dasyonu ve aril bile§iklerinin glutationla konjugasyonu di§ilere gore 
daha hizlidir. Bunun yaninda bazi ksenobiyotiklerin (ornegin anilin gi-
bi) biyotransformasyonlari ise cinsiyete bagimli degildir. 

Sitokrom P-450 enzim sistemi aktivitesinin, erkek ve di§i cinsiyet 
hormonlari arasindaki dengenin kontroliinde oldugu gosterilmi§tir. Er-
kek hayvanlarda kastrasyon (kisirla§tirma) sonunda enzim aktivitesi 
dii§mekte, testosteron verilmesi ile aktivite artmaktadir. 

Ksenobiyotiklerin biyotransformasyon kapasitesinde cinsiyetin et-
kisi tiirlere gore de farklilik gosterir. Bu fark ornegin siganlarda ve ba-
zi fare cinslerinde belirgin iken insanlarda onemli degildir. 

Cinsiyete bagli olarak gozlenen biyotransformasyon farklihgi ka-
raciger di§indaki dokularda (ekstrahepatik) da gozlenmektedir. Orne-
gin, kloroform aktif metaboliti olan fosgene, erkek farelerin bobrek 
mikrozomlannda, di§ilerinkine gore 10 kere daha hizli donii§mektedir. 

Ksenobiyotiklerin biyotransformasyonlannin cinsiyete bagli ola-
rak farklilik gostermesi, multipl §ekilleri oldugu bilinen sitokrom 
P-450 enzim sistemi izozimleri arasindaki nitel ve nicel farklihkla ilgi-
li oldugu dii§uniilmektedir. Bu konudaki ara§tirmalar ise heniiz yeterli 
degildir. 

Hormonlar: Cinsiyet hormonlari di§mdaki diger hormonlann da 
eksikligi veya fazlaligi biyotransformasyon hizmi etkiler. Hipertiroi-
dizm, hayvanlarda p-aminobenzoik asit asetilasyonunun artmasina ne-
den olur. Tiroksin verilmi§ siganlarda, mikrozomal NADPH -oksidaz 
ve NADPH -sitokrom reduktaz aktivitesinin arttigi g6riilmii§tiir. Tiroi-
dektomize edilmi§ erkek farelerde hekzobarbitale cevap artar. Tiroid 
hormonu aynca karaciger monoamin oksidaz aktivitesini artinrken ay-
ni enzimlerin bobrekteki aktivitelerini azaltir. 

Adrenal bezleri gikartilmi§ erkek siganlarda, karaciger mikrozo-
mal enzim aktivitesinin azaldigi gozlenmi§tir. Erkek siganlann adrena-
lektomize edilmesi ile aminopirin ve hekzobarbital metabolizmasinin 
bozuldugu, di§ilerde ise tersine herhangi bir degi§me olmadigi goriil-
mii§tiir. 
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Tiroid, adrenal ve cinsiyet hormonlannin fonksiyonunu diizenle-
yen hipofiz hormonunun §ikarilmasi mikrozomal enzim aktivitesini 
dii§uriir. Adrenokortikotropik hormon (ACTH) verilmesi ise cinsiyete 
bagli olan enzimlerin aktivitelerini azaltir. 

Hamilelik: Katekol o-metil transferaz, monoamin oksidaz ve glu-
kuronozil transferaz gibi bir§ok enzim aktiviteleri gebelik doneminde 
azalir. Glukuronozil transferaz enzimi inhibitorleri olan progesteron 
ve pregnandiol miktarimn artmasi, ksenobiyotiklerin glukuronid kon-
jugasyon kapasitesini dii§iiriir. Aym nedenle anne siitii ile beslenen be-
beklerde de glukuronid konjugasyonu azalir. Benzeri durum, siilfat 
konjugasyonu ile ilgili olarak hamile si9an ve kobaylarda da gozlen-
mi§tir. 

Bazi turlerde hamilelik sirasinda, bazi ksenobiyotiklerin karacige-
rin mikrozomal monooksijenazlan tarafindan kataliz edilen biyotrans-
formasyon hizlarinin azaldigi gosterilmi§tir. Aym zamanda sitokrom 
P-450 diizeyinin de dii§tiigii de gozlenmi§tir. 

Patolojik durum: Ksenobiyotiklerin kantitatif olarak biyotransfor-
masyonunda en onemli organ karacigerdir. Bu organin hastaligi, orga-
nizmayi bu nedenle belirgin bir §ekilde etkiler. Akut hepatitli hastalar-
da ila9larin oksidasyonu bozularak, plazma yan omiirleri uzar. 
Benzeri durum kronik hepatit ve sirozda da gozlenir. Tikanma sanli-
ginda bazi ila9lann metabolizmasi, bazi enzimlerin inhibitorii olarak 
etkileyen safra asitlerinin birikimi nedeni ile yava§lar. Faz 13 reaksi-
yonlari da karaciger hastaliklanndan etkilenir. Asetilasyon, glukuronid 
konjugasyonunda azalma; ve 9e§itli esteraz aktivitelerinde degi§me 
goriiliir. Genelde karaciger tiimorlerinde, viral enfeksiyonlarda, tikan-
ma sariliginda, hepatitde ve schistosomiasisde karacigerin biyotrans-
formasyon kapasitesi dii§er. 

Bobrek, polar ve suda 96ziinen maddelerin onemli atilim organi 
olarak metabolizmayi etkiler. Bobrek fonksiyonlarindaki yetmezlik, 
kimyasal maddenin atihmim yava§latarak, ksenobiyotigin yanlanma 
siiresini uzatir. Boylece de toksisite artabilir. Renal (bobrek) yetmezli-
gi clan hastalarda tolbutamid, tiyopental hekzobarbital ve kloramfenil-
kolun yarilanma siireleri uzar. 

Tiir farki: Tiir farki, metabolizma hizi ve yolu iizerinde onemli bir 
faktordiir. Ksenobiyotiklerin "biyolojik yanlanma omrii" (t1/2: kimya-
sal maddenin organizmadan yansinin atilmasi i§in ge9en siire) orga-
nizmanin tiiriine gore degi§ebilir. Toksik bir maddenin yarilanma om-
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rii ne kadar uzunsa, farmakolojik etki (toksisite) de o kadar artar. Or-
negin hekzobarbital farede 90k hizli (tI/2:19 dakika), sigan (t1/2: 140 da-
kika), kopek (t1/2:260 dakika) ve insanda ise 90k yava§ (t1/2:360 daki-
ka) metabolize (inaktive) olur. Boylece de hekzobarbital ile "uyuma 
siiresi", yanlanma omrii ile dogru (doz-cevap ili§kisi) orantili olarak 
farede 12 dakika, siganda 90 dakika, kopekte 315 dakikadir. Farelerde 
in vitro karaciger mikrozomal enzim aktivitesinin yiiksekligi de bu so-
nuglan dogrulamaktadir (Goldstein, A. ve ark., 1969). 

Tiirlere gore kimyasal maddenin metabolizma yolunun farkliligi 
da toksisiteyi etkilemektedir. Enzim diizeylerindela farklilik, tiirler 
arasinda metabolizmada kantitatif (nicel) farkhliga neden olurken; en-
zim ge§itliligindeki degi§iklik de metabolizmada kalitatif (nitel) farkli-
ligi ortaya gikarmaktadir. Her ikisinin toplu sonucu o maddenin tiirlere 
gore farkli toksisitede olmasina yol agmaktadir. Faz I ve faz II reaksi-
yonlanndaki mekanizmalar tiirlere gore onemli degi§iklik gosterir. 
Tiirlere gore biyotransformasyondaki nitel farklilik, bazi tiirlerde en-
zim eksikligi ve bazi genetik nedenlerle olmaktadir. Nicel farklilik ise 
enzim konsantrasyonundaki farklilik, farkli sitokrom P-450 izozimle-
rinin bulunmasi ve genetik nedenle agiklanmaktadir. 

Ornegin, 2- naftilaminin metaboliti olan karsinojen 2-naftil hid-
roksilamin, insan ve kopeklerde serbest olarak idrarla atihr. Bu neden-
le 2-naftilamin insan ve kopekte karsinojenik etki (idrar kesesi kanse-
ri) gosterir. Sigan ve fare 2-naftil hidroksilamini, glukuronid konjugati 
§eklinde atabilirler. £iinkii insan ve kopeklerden farkli olarak idrarla-
nnda (3-glukuronidaz enzimi yoktur. Bu nedenle de 2-naftilamin fare 
ve siganda karsinojenik etki gosteremez. 

Tiirlere gore biyotransformasyon farkliligi nedeni ile ortaya gikan 
toksisite degi§ikligine ornekler gogaltilabilir. N-asetilaminofloren bu 
k%iuda ilging bir maddedir. Bu maddenin hidroksilasyonunda N-
hi^roksilasyon ve aromatik hidroksilasyon olmak iizere ba§lica iki yol 
vardir. Bunlardan N-hidroksil metaboliti karsinojen, digeri ise degildir 
ve tiirlere gore farkli metabolitler olu§ur. Karsinojen metaboliti fare, 
tav§an ve kopekte olu§tugu halde; kobaylarda in vivo ve in vitro ola-
rak N-hidroksi metabolitinin olu§madigi gozlenmi§tir. Biyotransfor-
masyondaki bu nitel farklilik, bu iki metabolitin farkli iki sitokrom P-
450 izozimi tarafindan katalizlenmesi ile agiklanmaktadir. 

Genel olarak tiirlere gore defekt (eksiklik) gosteren biyotransfor-
masyon yollanna siganlarda alifatik amin N-hidroksilasyonu; kobayda 
arilasetamid N-hidroksilasyon; kopekte arilamin N-asetilasyon; kedi, 

86 



arslan ve bazi turlerde glukuronid konjugasyonu; domuz ve bazi fare 
cinslerinde siilfat konjugasyonu; kobayda merkapturik asit olu§umu-
nun olmamasi ornek verilebilir. 

Biyotransformasyonun turlere gore farkliligi "selektif toksisi-
te"nin ortaya gikmasini saglami§tir. Boyle hastalik, pest ve parazitlerin 
kontroliinde kullanilan selektif (segici) olarak toksik, fakat diger tiirle-
re (bzellikle insanlara) daha az toksik maddelerin ara§tirilmasina yol 
agmi§tir. 

Biyotransformasyonun turlere gore ve daha geni§ deyimle tiim bi-
yolojik sistemlerdeki (taksonomik gruplarda) farkliligi gevre toksiko-
lojisi agisindan onemlidir. Tablo 9'da bazi ornekler verilmi§tir. 

Tablo 9- Turlere Gore Konjugasyon Tipleri 

Konjugasyon maddesi Tur 
Glukuronik asit Birgok hayvanlarda 
Glukoz Bocek ve bitkilerde 
Riboz Sigan ve farelerde 
Glisin 
Glutation Birgok turlerde 
Metionin 

Birgok turlerde 

Glutamin Bocek ve insanlarda 
Omitin Ku$larda 
Arginin Kene ve oriimceklerde 
Serin Tavjan 
Glisil taurin ve Kedi 
glisil glisin 
Asetil CoA Birgok turlerde 
Formil Kopek ve sigan 
Siilfat Birgok turlerde 

Fosfat Kopek ve boceklerde 

Genetik farklilik: Gerek insanlar ve gerekse ayni tiirden hayvanla-
nn hiepsi, kimyasal maddenin belirli bir dozuna kar§i ayni cevabi ver-
mezler. Boylece toksik bir madde, ayni tiiriin bireyleri arasinda farkli 
toksisite gosterir. Bunun nedeni dogu§tan genetik olarak bazi bireyle-
rin (irk, soy) normal ki§ilere gore enzim sistemlerinin farkli aktivite 
gostermesiyle ilgilidir. 
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Ornegin sigan soylarinda faz I reaksiyonlannda farklilik goriil-
mektedir. Hekzobarbitalin oksidasyon hizi Haltzman, Sprague-
Dawley ve Wistar siganlannda farklidir. iproniazid ise bazi fare lrkla-
nnda fazla toksik degilken, bazilannda ise karaciger harabiyetine ve 
oliime neden olur. insan topluluklannda da bu fark goriilmektedir. Ja-
ponlar ve Eskimolar, bu ilaci 50k yava§ inaktive ederler ve bu nedenle 
daha duyarhdirlar. Bu ise iproniazidi inaktive eden enzimin polimor-
fizmi (50k ge§itli yapi ve aktivite gostermesi) ile ilgilidir. Genetik ne-
dene bagli toksisite farkliligina (idiyosenkrazi), ilerde aynca deginile-
cektir. 

Diyet 

Beslenme §ekli ksenobiyotiklerin metabolizmasmi onemli derece-
de etkiler. Ag birakilan siganlarda, cinsiyet hormonlanndan etkilenen 
mikrozomal enzimlerin aktivitelerinde dii§me g6riilmii§tiir. Aglik di§i 
siganlarda hekzobarbital hidroksilaz, N-demetilaz enzim aktivitelerini 
stimiile ederken (arttinrken), erkeklerde dii§mesine neden olur. 

Proteince yoksun veya fakir besinler ise, mikrozomal enzim akti-
vitesinin dii§mesine, ozellikle glukuronik asitle konjugasyonun azal-
masina yol agar. Sitokrom P-450, NADPH oksidaz, NADPH-sitokrom 
oksidaz enzimlerinin miktarlan protein eksikliginde dii§er. Ksenobiyo-
tigin mikrozomal enzimle gergekle^en asil biyotransformasyon yolu, 
toksisitenin artmasina (entoksikasyon, metabolik aktivasyon) neden 
oluyorsa, protein eksikligi toksisitenin azalmasma da yol agabilir. 
(CC14 ve heptaklorda oldugu gibi). Tersine biyotransformasyon sonu-
cu toksisite azaliyorsa (detoksikasyon) proteinsiz besin toksisiteyi art-
tinr (strikninde oldugu gibi). 

Karbohidratca zengin diyet, protein eksikliginde oldugu gibi bazi 
mikrozomal enzim aktivitelerinin azalmasma yol agar. Besinlerdeki li-
pidler ozellikle membrana bagli enzim aktivitelerini etkiler. Linoleik 
veya diger doymarm§ yag asitlerinin fazlaligi sitokrom P-450 ve mo-
nooksijenaz aktivitesini dii§uriir. Bu olay peroksidasyonun artmasi ile 
agiklanabilir. 

Aynca vitaminlerin, bazi metallerin (kalsiyum, magnezyum, de-
mir gibi) de enzim aktiviteleri ve metabolizma hizini etkiledikleri gos-
terilmi§tir. Genelde kalsiyum, bakir, demir, ginko ve magnezyum gibi 
elementlerle, vitamin eksikligi biyotransformasyon kapasitesini dU§ii-
riir. 
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Metabolizmayi Etkileyen Kimyasal ve £evresel Faktorler 

Bir maddenin biyotransformasyonu ve toksisitesi diger birgok 
ksenobiyotikler tarafindan etkilenebilir. Zamanimizda insanlar ve di-
ger canli organizmalar devamli olarak birgok kimyasal maddelere ma-
ruz kalmaktadirlar. Bu maddelerin sayisi 70.000'e ula§mi§tir. £evre-
mizde bulunan ve §e§itli nedenlerle maruz kaldigimiz bu maddeler, 
diger ksenobiyotiklerin metabolizmasinda rol alan enzimlerin aktivite-
sini arttirabilirler (indiiklerler) veya azaltabilirler (inhibe ederler). So-
nu9ta toksisite degi§ir. 

Yapilan ara§tirmalarda bir9ok ksenobiyotiklerin enzim indiiksiyo-
nuna veya inhibisyonuna neden olduklari gosterilmi§tir. Ozellikle 
mikrozomal kari§ik fonksiyonlu enzimler i9in bu onemlidir. 

Onceden enzim aktivitesini degi§tiren bir maddeye maruz kalan 
organizmada, arkadan alinan ikinci maddenin biyotransformasyonuna 
bagli olarak degi§ik durumlar ortaya 9ikabilir: 

1. (A) maddesi toksik bir maddeye metabolize oluyor ve diger bir 
madde bu biyotransformasyon yolunu inhibe ediyorsa, A maddesinin 
toksisitesinde, yalniz iken gosterdigi toksisiteye gore azalma goriiliir. 

2. (A) bile§iginin toksisitesi, bir enzim indiikleyicisi mevcudiye-
tinde ise artar. 

3. (B) bile§igi metabolik olarak inaktive (detoksifiye) oluyorsa bir 
enzim inhibitorii kar§ismda toksisitesi artar. 

4. Tersine (B) maddesinin toksisitesi, bu maddeyi inaktive eden 
enzim indiikleyicisinin mevcudiyetinde azalir. 

Enzim Indiiksiyonu 

Kimyasal maddelere maruz kalan insan ve hayvanlarda biyotrans-
formasyonu saglayan enzimlerin aktivitesinde belirgin bir artma goriil-
mektedir. Bu kimyasal maddeler pestisitler, ila9lar, besin katki madde-
leri A'eya giinliik ya§atimizda kullandigimiz diger maddeler arasinda 
olabilir. Genelde enzim aktivitesinin artmasi, enzim sentezinin artmasi 
sonucu oldugundan, bu olay "enzim indiiksiyonu" olarak tanimlanir. 
1967'de Conney, 200'den fazla kimyasal maddenin sitokrom P-450'ye 
bagirnli biyotransformasyonu hizlandirdigi ve bu maddelerin 90gunun 
monooksijenaz substratlari oldugunu bildiren bir bilimsel tarama (re-
view) yayinlami§tir (Hodgson E., 1984; Halley AW. , 1991). Bu kim-
yasal maddelere "mikrozomal indiikleyici etkenler" adi verilmektedir. 
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Enzim indiiksiyonu yapan maddeler arasinda en 50k benzo (a) pi-
ren, 3-metilkolantren ve fenobarbital ile ara§tirmalar yapilmi§tir. In-
diiksiyon: 1) hepatik ve biyokimyasal karekteristiklere gore fenobarbi-
tal ve ozellikle ilag ve insektisitleri de kapsayan "fenobarbital tipi 
indiiksiyonu ve; 2) benzo (a) piren, 3- metilkolantren ve diger polisik-
lik aromatik hidrokarbonlari (PAH'lar) kapsayan "benzo (a) piren tipi 
indiiksiyon" §eklinde siniflandinlabilir. Fenobarbital ile indiiksiyonda 
karacigerde belirgin bir hipertropi, mikrozomal protein konsantrasyo-
nunda arti§ ve diizgiin endoplazmik retikulumda poliferasyon gozlenir. 
Benzo (a) piren (BaP) ve 3- metil kolantrenle gozlenen indiiksiyonda 
ise, karacigerde biiyiime, protein ve fosfolipid sentezinde arti§ goriiliir. 
Fenobarbital ile goriilen NADPH -sitokrom P-450 rediiktaz aktivite-
sinde arti§, BaP ile goriilmez. Indiikleyici maddeler her zaman yukar-
da bahsedilen tiplere girmezler aynca her simf igin farkhliklar buluna-
bilir (konu ile ilgili daha geni§ bilgi: Spines GI., and Gandolfi AJ., 
1991, Hodgson E, 1984 de bulunmaktadir). Indiiksiyon sitokrom P-
450 monooksijenazlarla oldugu gibi, mikrozomal konjugasyon enzim-
lerinde de (glukuronid konjugasyonu gibi) goriilmektedir. 

indiiksiyon siiresi de maddelere gore farklilik gosterir. Ornegin 
hipnotik dozda parenteral olarak uygulanan fenobarbital ile daha uzun 
(3-5 giin); 3-metil kolantrenle daha kisa (48 saat) olmaktadir. indiiksi-
yon da reversibldir. Fenobarbital uygulanmasi kesilince 7-10 giin igin-
de indiiklenmi§ enzim aktivitesinin normal diizeyine dondiigii gosteril-
mi§tir. 

Enzim indiikleyici maddelere PAH'lar ve fenobarbital di§inda, he-
lojenli pestisitler (DDT, aldrin, hekzaklorobenzen, lindan, klordan), 
polikloro- ve polibromo bifeniller, steroidler ve benzerleri (testoste-
ron, spironolakton, pregneolon-16 karbonitril); klorlu dioksinler (2, 3, 
7, 8-tetrakloradibenzo p-dioksin: TCDD) ornekler verilebilir. 

Mikrozomal enzim indiiksiyonu ila§-ilag, ilag-diger kimyasal 
maddeler etkile§mesinde onemlidir. In vivo hayvan deneylerinde buna 
en iyi ornek, benzo (a) piren uygulanmi§ deney hayvanlannda hekzo-
barbital ile uyuma siiresinin ve zoxazolamin ile paraliz siiresinin kisal-
masi verilebilir. 

indiikleyici bir kimyasal madde, diger maddenin toksisitesini, ak-
tif metabolit olu§umu (inaktivasyon) veya inaktif metabolit olu§umu 
(detoksikasyon) yoluna bagli olarak azaltir veya gogaltir. Ornegin kar-
sinojen maddelerin (N-2-florenilasetamid ve aflatoksin B gibi) detok-
sikasyon hizi arttinlarak, deney hayvani karsinojen etkiden korunabi-
lir. Diger taraftan 2-naftilamin gibi hem aktivasyonu ve hem 
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detoksikasyonu hizlandinlan karsinojen maddelerin, hepatotoksik bir 
madde olan monokrotalinin toksisiteleri fenobarbital indiiksiyonu ile 
artair. Siganlarda, iyi birer enzim indiikleyicileri olan DDT veya klor-
dan uygulanmasmdan sonra, hekzobarbitalin uyuma siiresini azalttigi; 
warfarinin toksik etkisinden ise korunabilecekleri gosterilmi§tir. 

Sigara dumani, PAH'lar gibi birgok enzim indiikleyicileri iger-
mektedir. Sigara igen annelerde, plasenta arilhidrokarbon hidroksilaz 
gibi enzim aktivitelerinin indiiklendigi gosterilmi§tir. Aynca sigara 

dumanmin fenasetini —> N-asetil-p-aminofenole oksitleyen enzimi in-
dukledigi ve bu nedenle plazmada fenasetinin yarilanma siiresinin 
azaldigi gosterilmi§tir. 

Sitozolik enzimlerin indiiksiyonu: GSH-S-transferazlar di§inda, 
sito5:olik konjugasyon enzim indiiksiyonu bilinmemektedir. Fenobar-
bital 3-metilkolantren, biitillenmi§ hidroksianizol (BHA) ile bu enzi-
min indiiklendigi gosterilmi§tir. 

Indiikleyici madde (ornegin bir ilag), diger bir maddenin oldugu 
gibi kendini detoksifiye eden enzimi de indiikleyebilir. Bunun pratik 
sonucu ilag etkisinin azalmasi ve biyokimyasal toleransm olu§masi 
§eklinde ortaya gikar. 

Enzim inhibisyonu 

Bir enzim veya enzim sisteminin in vivo veya in vitro olarak ek-
zojen bir substrati metabolize etme kapasitesinin azalmasi "ksenobiyo-
tik metabolizmasmin inhibisyonu" olarak tammlanmaktadir. Bu geni§ 
bir tanim olup, "enzim aktivitesini azaltan veya yok eden" her meka-
nizmayi igermektedir. Bu nedenle enzim inhibitorii olan kimyasal 
maddeler, enzim biyosentezini azaltarak; enzim veya kofaktorlerini 
pargalayarak; enzim konformasyonunda allosterik degi§meler yaparak 
veya enzimle ilgili doku fonksiyonunu bozarak etkilerini gosterirler. 

Protein sentezini etkileyen (azaltan) maddeler, biyotransformas-
yon reaksiyonlanm inhibe ederler. 

Ksenobiyotikleri biyotransformasyona ugratan enzimleri inhibe 
eden birgok maddeler vardir: S K F 525-A (2-(dietilamino) etil-2, 2 di-
fenilpentanoat), piperonil butoksit, disiilfiram, propiltiyourasil, pira-
zol, 3-aminotriazol gibi bile§iklerin sitokrom P-450 monooksijenaz 
enzimlerini in vivo ve in vitro olarak inhibe ettikleri gbsterilmi§tir. 
SKF 525-A'nin, sigan ve farelerde hekzobarbitalin etkisini (uyuma sii-
resini) arttu-digi gozlenmi§tir. Ayni §ekilde insektisit sineijistleri olan 
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piperonil butoksit ve tropital, hayvanlarda narkotiklerin etkisini arttir-
maktadir. 

Enzim inhibisyonu ilag etkile§melerinde (toksikoloji ve farmako-
loji agisindan) onem ta§ir. Ornegin insanlarda, monomin oksidaz 
(MAO) inhibitorleri (ipraniazid ve benzerleri), bazi adrenerjik aminle-
rin metabolizmalarin bloke ederler. Bu nedenle, M A O inhibitorii ilag-
larla (tranylcyromine gibi) birlikte, feniletilamin sinifi ilaglann alin-
masi ile kan basincmda yiikselme (hipertansiyon) ve dlduriicii serebral 
hemoraji (beyin kanamasi) goriilebilir. Tiramin igeren besinlerin (tu-
lum peyniri gibi peynirler, kirmizi §arap, bakla, bira mayasi gibi), aym 
§ekilde M A O inhibitorii ilaglarla etkile§erek toksik etkilere neden ol-
dugu gosterilmi§tir. 

4. TOKSiKOKINETIK 

Ksenobiyotiklerin absorbsiyonla ba§layan ve atihmla sonuglanan 
dinamik degi§imleri matematik modellerle tanimlanabilir. Daha once 
gordiigiimiiz gibi, kimyasal madde organizmaya girer girmez dagilim, 
yer degi§tirme, lokalize olma gibi kinetik hareketler gosterir. Bagimsiz 
olarak dola§im sisteminin degi§ik kompartmalarina ta§inabilir, ge§itli 
dokularda absorbe olabilir veya depolanir, toksik etki gosterebilir, bi-
yotransformasyona ugrar; ana kimyasal madde veya metabolitleri or-
ganizmanin makromolekiilleri ile etkile§ebilir veya birikebilir ve eli-
mine olur (§ekil 21). Bu proseslerin herbirinin kinetigi hiz sabiti ile 
ifade edilir. I§te ksenobiyotiklerin organizmadaki kinetiklerinin mate-
matik modellerle agiklanmasi yani "toksikokinetik", toksikolojinin 90k 
spesifik bir dalim olu§turur. 

Kimyasal maddelerin canli organizmadaki kinetik ara§tirmalari 
ilk once ila9larla ba§lami§tir. Farmakokinetik deyimi, ilk kez 1953'de 
Alman bir pediatrist olan F.H. Dost tarafindan kullanilmi§tir. Farma-
kokinetik 9ali§malann kantitatif olarak 96ziimlenmesi ile ilgili oncii 
9ali§manin ise, "aseton ve etanoliin kandan eliminasyonu "konusunda-
ki ara§tirmasini 1919'da yayinlayan Widmark ile ba§ladigi kabul edil-
mektedir (Acta Med. Scand 5:87, 1919). Widmark, etanoliin son fazda 
"eksponentiyel" olarak elimine edildigini gozlemi§ ve boylece "dagi-
lim. hacmi" kavramim ortaya gikarmi^tir. 

Toksikolojinin ksenobiyotiklerin ad vers etkilerini inceleyen bir 
bilim dali oldugu; ve ksenobiyotiklerin ila9lar di§indaki kimyasal 
maddeleri de kapsadigi goz oniine alinirsa "ksenobiyotiklerin kinetigi-
ni inceleyen bu bilim dalinin "toksikokinetik" deyimi ile ifade edilmesi 
daha dogrudur (Hodgson, E., 1984: Kaassen, C.D.; Rozma, K. 1991). 
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ijekil 21: Ksenobiyotiklerin kinetiginde yer alan prosesler 

Dagilim hacmi: Toksikokinetigin temel kavramlarindan olan da-
gilim hacmi (V<j): 

Vd = — e§itligi ile ifade edilmektedii 

Burada A ksenobiyotigin viicuttaki total miktanni, C ise plazma-
daki konsantrasyonunu gostermektedir. Bir kimyasal maddenin kanda-
ki konsantrasyonu, dagilim hacmi ile ili§kilidir. Eger bir kimyasal 
madde viicut dokulannda veya viicudun diger sivi kompartmanlannda 
(total ekstraselliiler sivi, total viicut sivisi gibi) da dagiliyorsa, plazma 
konsantrasyonu dii§er, dagilim hacmi biiyiir. Ornegin: organizmaya 1 
gram miktarda giren bir madde, tiim viicut sivisinda dagiliyorsa plaz-
ma konsantrasyonu 26 mg/1; total ekstra selliiler sivida dagiliyorsa 
plazma konsantrasyonu 71 mg/1, yalnizca plazmada dagiliyorsa plaz-
ma konsantrasyonu 333 mg/1 olacaktir. Eger dokuda baglanmi§sa, 
plazma konsantrasyonu baglanma derecesine gore 0-25 mg/1 arasinda 
degi§ecektir. 
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Bu nedenle ornegin plazmada albumine kuvvetli baglanan furose-
midin dagilim hacmi 15 litre; tiim viicut sivilannda dagilan etil alko-
liin 33 litre, 50k yaygin dagilan ve ekstravaskiiler dokularda baglanan 
digoksinin dagilim hacmi 450 litredir (Moffat, A.C., 1986). 

Bir ksenobiyotigin dagilim hacmi biliniyorsa viicuttaki dagilim 
dengeye ula§tiktan sonra, plazma (veya kan) konsantrasyonu olgiilerek 
viicuttaki miktan: A=V d .C e§itliginden hesaplanabilir. 

Ksenobiyotigin absorbsiyonundan sonra belirli bir zaman (t) geg-
mi§se, toksikokinetik datadan yararlanarak, toksik maddenin ba§lan-
gigtaki dozunu AD=VdCek e t hesaplamak miimkundiir. 

Burada (kg) toksik maddenin eliminasyon hiz sabitini gostermek-
tedir. Bu formiil ksenobiyotigin I.V yolla uygulanmasi halinde gegerli-
dir, oral yol gibi yollarla giri§te, absorbsiyon hiz sabiti (ka) gibi diger 
kinetik degerlere ihtiyag vardir. 

Gorunen dagilim hacmi (Vd): Yukarda tanimlandigi gibi, Vd bir 
ksenobiyotigin plazmadaki konsantrasyonunun viicuttaki total miktan-
na oranini gosterir. Vd nin dogrudan bir fizyolojik anlami yoktur ve bu 
nedenle kullanmak daha dogru olmaktadir. Dokulara baglanmasi 50k 
kuvvetli olan bir kimyasal maddenin Vd degeri gergek degerinden ve 
viicut hacminden daha biiyiik olabilir. Bu kimyasal maddenin gorunen 
dagilim hacmi (Vd=Doziv/C0), e§itliginden hesaplanabilir. C0, ba§lan-
gig (t:o) konsantrasyona ekstrapole edilen degertlir. Bu ifade tek kom-
partmanli modele uygundur. Ancak 2 ve daha yukan kompartmanli 
modeller igin gegerli degildir. 

Klerens: Ksenobiyotiklerin viicuttan eliminasyonu kantitatif ola-
rak "klerens" ile ifade edilir. Genel olarak bir organm eliminasyon ka-
pasitesi, "plazmadan tek yolla elimine olan madde miktannin, elimine 
oldugu organa giren madde miktarina orani" olarak tanimlanir. Bu 
orana "ekstraksiyon orani" denir. Eliminasyon kapasitesine etki eden 
diger onemli afizyolojik faktor, kimyasal maddenin, viicuttan uzakla§-
ma hizi, yani organdan serbest hale gegme hizidir. Boylece bir kimya-
sal maddenin eliminasyonu: (maddenin atilim hizi x ekstraksiyon ora-
ni) olarak ifade edilir. Bu deger, birim zamanda tamamen uzakla§an 
ilacin plazma hacmini verir ve klerens adini alir (kj): 

Klerens matematiksel olarak: 
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k,=VdKe e§itlikleri ile ifade edilir (burada Div, i .V uygulanan 
madde dozunu, A U C : zamana kar§i plazma konsantrasyon egrisinin 
alam, Vd: dagilim hacmi, kg: atilim hizini gostermektedir). 

Farkli organlann klerenslerinin toplami, genel klerensi verir. Kli-
nik gali§malarda, klerens kavramindan yararlanarak, bir maddenin or-
talama plazma konsantrasyonu (c) bulunabilir. 

D/t 
c = 

k, 

Burada D/x uygulanan doz hizini dozun, dozlar arasinda gegen zama-
na oranim, gostermektedir. Atilimi yapan orgamn klerens kapasitesi (o 
orgamn plazmadan maddeyi uzakla§tirma etkinligi), o orgamn saglikh 
olmasina baglidir. Ornegin ba§lica atilim organi olan bobreklerin hara-
biyet derecesi ile bir maddenin klerensi orantili olarak azalir. 

Yanlanma siiresi: Bir ksenobiyotigin yanlanma siiresi (t1/2) elimi-
nasyonu birinci derece reaksiyon kinetigine gore olmasi ko§ulu ile 
plazma konsantrasyonunun yansina inmesi igin gegen siire olarak ta-
nimlanir. Yanlanma siiresi eliminasyon hizi (k.) sabitine bagli olarak: 

0.693 
t, / 2 = §eklinde ifade edilir 

4.1. Kinetik Modeller 

Ksenobiyotiklerin kinetigini matematik modellere gore incelemek 
igin geli§tirilen en basit yontem kompartman sistemleridir. Fizyolojik 
olarak viicut kompartmanlara ayrilabilir. Bu kompartmanlar kan, kara-
ciger, idrar gibi viicudun ayn kisimlan olabildigi gibi, kimyasal mad-
denin dagilimi ve biyoaktivasyonunda yer aldigi dokular da olabilir. 
Genel olarak farmakokinetik (toksikokinetik) kompartmanlann anato-
mik veya fizyolojik benzerlikleri yoktur, viicut iginde belirli bir toksi-
kanin kinetiginde benzeri ozelligi temsil eden her bolge bir kompart-
man ozelligi ta§ir. Kompartmana giren toksik maddenin her bir proses 
hizimn, basit birinci derece kinetigine gore hareket ettigi kabul edilir. 
Model gbziimii igin toksik maddenin toksisitesinin degerlendirmesinde 
gereidi olan absorbsiyon, dagilim, biyotransformasyon ve eliminasyon 
hizlari, zamanin fonksiyonu olarak matematiksel hesaplann yapilmasi 
gereWr. Ksenobiyotiklerin kinetiklerinin incelenmesinde kimyasal ve 
biyolojik prosesler di§inda difiizyon, dissoliisyon ve reseptor bolgeleri 
ile etkile§meleri gibi fiziksel prosesleri de goz oniine ahnmahdir. 

95 



Bu kompleks olaylar, tek kompartman modellerine gore hareket 
eden ksenobiyotikler i§in de ge9erlidir. Deneysel 9ali§malarda basit 
yontem olarak kimyasal maddenin kan {serum) ve atilim iiriinlerinin 
konsantrasyonu parametre olarak almir. Bir ksenobiyotigin ugradigi 
degi§melerdeki (dispozisyonunda) bir9ok kinetik proseslerin birinci 
derece kinetige gore (doza bagimsiz) oldugu kabul edilir. Yani incele-
nen yerdeki proses hizinin konsantrasyonla orantili oldugunu gosterir. 
Konsantrasyon yiikseldiginde Michaelis-Menten veya sifirinci cLerece-
den kinetikler olu§abilir, prosesin hizi linear birinci derece kinetigine 
gore beklenenden daha dii§iik deger verebilir. 

Rutherford modelleri: Ilk kompartman modelled fizikte radyoak-
tif bozunma i9in kullanilmi§tir. Becquerel'in (1896) radyoaktiviteyi 
ke§fetmesinden sonra Rutherford ve Soddy (1902) deneysel olarak 
Thorium (Th)'un zamana bagli olarak bozunmasinin eksponentiyel 
olarak, yani birim zamanda bozunan radyoaktif atom sayisinin, mev-
cut radyoaktif atom sayisi ile orantili oldugunu bulmu§lardir. Eger 
N(t) radyoaktif maddenin t zamanindaki miktari ise radyoaktif bozun-
ma yasasina gore: 

dN 
(1) — = -KN olup egitligin integrali alindiginda 

dt 
( 2 ) N ( t ) = N(t0)e~K(,~,o) 

§eklini alir. Burada e dogal logaritmanin tabani olup, e=2.718 dir. K 
par9alanma sabitidir. her madde i^in belli bir degeri vardir. (2) e§itligi-
nin logaritmasi alinip (3), yarilanma siiresi tammina gore (4) e§itli-
gi hesaplanirsa (4): 

•/ o x l 2.303 , No 
3 k = log — 

t N 
0.693 

(4) t1/2 = e§itliklen bulunur 
t 

Yukardaki e§itlikler toksikokinetikte tek kompatmanli sistemlere uy-
gulanabilir. Seri haldeki radyoaktif bozunma ile ilgili Rutherford 
denklemleri ise iki ve 90k kompartmanh sistemlere uygulanabilir. 

§ekil 22'de tek ve daha 90k kompartmanh modeller goriilmekte-
dir. 
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Doza Bagimsiz Kinetikler (Kompartman Analizleri) 
Absorbsiyonun ilk fazmda diger faktorler ve zamana bagli olarak 

birinci dereceden kinetik prosesinde degi§me olur, dagilim ve diger 
olaylar devreye girer ve sonugta bu proseslerin birinci derece reaksi-
yonlarinin toplami, tiim fazlann kinetigini verir. Genelde basit olarak, 
ksenobiyotigin kan ve idrarda (metabolitlerinin) izlenmesi, toksik etki-
nin olu§umu ve siiresi igin fikir verir. 

Tek kompartmanh model: Toksikokinetik modellerde en basit uy-
gulama, degisik zaman araliklarinda i.v. olarak uygulanan ksenobiyo-
tigin plazma konsantrasyonunu ol§mege dayanir. Bu degerler zamana 
kar§i i§aretlenirse bir dogru elde edilir. Boyle bir ksenobiyotigin kine-
tigi -tek kompartmanh model- olarak tanimlanir. Tek kompartmanh 
moclelde viicut tek homojen bir birim olarak kabul edilir ve kimyasal 
maddenin ve diger dokularda gabuk olarak dengeye ulastigi dii§iinii-
liir. 

Tek kompartimanli model ! 

Iki kompartimanli model 
12 , 

1 2 

21 

Uc kompartimanli model l! 
. 12 k 1 3 . 

2 1 3 
If 

21 
IK. 

31 

§ekil 22: Tek ve ^ok kompartmanh modeller 

Tek kompartmanh modele uygun kinetigi olan bir ksenobiyotigin 
atiluni, birinci derece kinetigine uyar. Atilim hizi (kg) zamanla ters 
orantilidir. Ornegin bir maddenin atilim hiz sabiti 0.25/st ise, ilk saatte 
%25'i, kalan dozun %25'i ikinci saatte elimine olmak iizere devam 
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edecektir. Boylece doza bagimsiz bir kinetik izlenecektir (Rutherford 
e§itligi). Bu amagla en 90k kullandan e§itlikler: 

(1) lnC-lnC0 = -k e t 

(2) log C - log C0 = ^ 
2.303 

In 2 0.693 .. 
(3> ti/2 = - — = — d i r-

Burada C: maddenin t zamanindaki plazma konsantrasyonunu; C0 

ise ba§langi9 konsantrasyonunu; kg atilim hizim; t1/2 ise yanlanma sii-
resini gostermektedir. Tek kompartmanli modele gore atilan bir kim-
yasal maddenin deneysel olarak tayin edilen kinetik parametreleri §e-
kil 23'de gosterilmistir (EHC-57, 1986). Zamana kar§i plazma 
konsantrasyonunun i§aretlenmesi ile elde edilen linear egrinin (dogru-
sunun) egimi (logC2- log Ci)/t2-ti = Ke/2.303 e§itliginden, ke ve atili-
min yarilanma siiresi ise (ti/2) yukarda verilen e§itliklerden hesaplana-
bilir. §ekilde egimin: -0.127, kg:0.292/saat ve t1/2 nin 2.37 saat oldugu 
gosterilmi§tir. §ekilde 23 deki dogrunun ekstrapolasyonu ile ba§langi9 
(sifinnci zamandaki) konsantrasyonu (C0:26 /<g/ml) olarak hesaplana-
bilir. Aynca uygulanan doz (D) bilindigine gore dagilim hacmi de: 

VD = e§itliginden yararlanarak hesaplanabilir. 
C0 

Ornegin uygulanan doz 20 mg ise, VD=769 ml olarak bulunur. 
(§ekil 23 i9in kullanilan deneysel bulgular 20 mg i.v. uygulanan kim-
yasal maddenin 1 inci, 2 inci, 3 iincii, 4 iincii ve 8. saatte tayin edilen 
plazma konsantrasyonlan sirasi ile 19.0 //g/ml; 13.3 /<g/ml; 11.8 jigJ 
ml; 8.3 ^g/ml; 2.5 //g/ml olarak hesaplanir). 

Monoexponentiyel toksikokinetigin kullanilmasina ornek 
olarak onemli bir toksik 9evre kirleticisi olan 2,3,7,8-
tetradiklorobenzodioksinin (TCDD) ile ilgili 9ali§malar ornek veri-
lebilir. Toksisitesi yiiksek olan bu maddeye fizikokimyasal ozel-
likleri nedeni ile uzun zaman kiigtik miktarlarda maruz kalma so-
nucu toksisite goriilebilir. 1 /*g/kg TCDD nin tek doz olarak 
si9anlara uygulanmasi ile maddenin eliminasyonu birinci derece 
kinetigine gore olmaktadir: 
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§ekil 23: Tek kompartmanli modelde tek doz plazma konsantrasyonu-zaman ili$kisi. 

(ti/2 = 21-39 giin fegesle). Diger taraftan siganlara 1.0 veya 0.1 
/ig/kg/glin olmak iizere haftada 5 giin olmak iizere 7 hafta siire uygu-
landigmda, TCDD miktanmn viicutta arttigi, fakat zamanla atdim hizi-
nin dii§tiigii gozlenmi§tir. Maruz kalma tekrarlandigi halde "plato etki-
si" gbriilmii§tiir. Eliminasyon hizi 0.0293/giin (yanlanma hizi 23.7 
giin) ve absorbe olan her dozun fraksiyonu 0.861 olarak hesaplanmi§-
tir. Bu degerlerden, eger her giin belirsiz bir zamanda verilen doz (D) 
ise, viicut yiikU dozun 29 kati olur (Dx29). 

Bu hesaplamalar, TCDD nin kiigiik dozlarda, siganlarda akkiimiile 
olmayacagmi gostermektedir. Deneysel olarak ta bu durum gosteril-
mi§tir. Halbuki 1.0 veya 0.1 ^g/kg/giin verildiginde onemli toksik et-
kiler (hepatik patolojik ve fonksiyonel degi§meler) goriilebilir. Daha 
uzun siireli dii§iik dozda maruziyet (0.01 /ig/kg/giin) ise birikime ne-
den olmaz. £iinkii TCDD dokularda 90 giin iginde platoya eri§tigi igin 
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0.1 /ig/kg/giin den dii§iik ve daha uzun maruz kalma da ise dokularda 
toksik diizeye ula§amayacagi hesaplanmi§tir. 

Iki ve Qok Kompartmanh Modeller 

Intravenoz olarak uygulanan kimyasal maddenin, plazma konsant-
rasyonu zamana kar§i i§aretlendiginde diiz bir dogru yerine bir egri 
veriyorsa o zaman 50k kompartmanh model analizi gerekir. Tek kom-
partmanh modelde kimyasal madde plazma ve §e§itli dokular arasinda 
50k 9abuk olarak dagilir. Halbuki bazi kimyasal maddelerin plazma 
konsantrasyonu ile dokulardaki konsantrasyonu arasindaki denge daha 
uzun zamanda olu§abilir. Sonu£ta toksikanin plazmadan eliminasyonu 
bieksponentiyel e§itlige gore olmaktadir. Boyle bir egrinin §oziimii, 
iki monoeksponentiyel terime aynlarak yapilabilir. Toksikokinetikte 
kullanilan matematik modeller ve uygulamalari hakkinda ayrintili bil-
giler ilgili kaynaklardan bulunabilir (NATO ASI Series; EHC 57, 
1986; Cassarett and Doul's Toxicology 1991). §ekil 22 de toksikoki-
netik modelled goriilmektedir. 

Eksponentiyal (Linear) Olmayan Kinetik Model: 

Kimyasal maddelerin ?ogunun eliminasyon hizlari birinci derece 
kinetigine uyar. Ancak yiiksek doz ve konsantrasyonlarda eliminasyon 
sisteminin kapasitesi a§ilabilir ve hiz dii§ebilir. Bu olay "doymu§luk" 
veya "Michaelis-Menten kinetigi" adini alir, Boylece bir prosesin doy-
mu§lugu sonucu, kimyasal madde birinci derece kinetige gore degil 
"sifinnci derece" kinetigine uyar. Bu kinetik Michaelis-Menten e§itligi 
ile ifade edilir: 

(1) = 
dt Km + C 

Burada C maddenin plazma konsantrasyonunu, V ' m a x maksimum hiz 
sabitini, K m ise Michaelis sabitidir. Bu e§itlikte eger K m » C ise, (1) 
e§itligi basitle§tirilebilir ve: 

(2) — - — — — §eklini alir. Bu e§itlige gore kimyasal madde 
dt K m 

nin atilim^birinci derece kinetigine uyar. Tersine K m « C oldugunda; 
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§ekil 24: Tekrarlanmi§ dozda satiirasyon kinetigi. 

dC 
(3) — — V 'max §eklinde basitle§tirilebilii 

dt 

Bu da atihmin sifuinci derece kinetigine uydugunu yani doza bagimli 
olmadigini gosterir (§ekil 24). 

Birinci derece kinetiginin doymu§luk kinetigine kaymasi, toksiko-
lojide onemlidir. £iinkii ksenobiyotigin daha uzun siire viicutta kalma-
sina, yani toksisitesinin artmasina (maddenin yanlanma siiresinin uza-
masina) yol agar. 

Bazi kimyasal maddelerin eliminasyonu ise her ko§ulda doymu§-
luk kinetigine uyar. Ornegin etil alkoliin atilimi sifinnci derece kineti-
gine gore olur ve konsantrasyona bagimsiz olarak, birim zamanda sa-
bit biir miktar biyotransformasyona ugrar. 
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Sifinnci derece kinetigin ba§lica ozellikleri: Plazma konsantrasyo-
nunun zamana kar§i aritmetik i§aretlenmesi ile bir dogru elde edilir; 
herhangibir zamanda atilan madde miktari yani atilim hizi sabittir; 
gergek bir t|/2 veya kg degeri yoktur (EHC 57, 1986). 

Maruziyetin Tekrarlanmasi Durumunda Kinetik 

Ksenobiyotigin belirli aralarda uygulanmasi veya maruz kalinma-
si ile, yanlanma siiresi ve maruz kalma araligina bagli olarak kinetik 
degi§ebilir. Ornegin intravenoz infiizyon ve multiple doz uygulanma-
smda oldugu gibi, 90k 90k kiigiik zaman arahginda tekrarlanan doz 
uygulamasi olarak kabul edilebilir. Bu nedenle bu iki model toksikoki-
netigi birbirine benzer. Ancak doz araligi smirli ise, bazi kabuller de 
goz oniine alinmalidir. Ksenobiyotigin yanlanma siiresi, maruz kalma 
araligina gore daha kisa ise, ikinci dozdan once tamamen atildigi dii-
§iiniiliir, tek doz uygulamasi gibi yorumlanir. 

Eger yanlanma siiresi tekrarlanan doz araliklanna e§it veya daha 
biiyiikse, bu durumda toksik maddenin viicutta birikimi olacaktir. Bu 
olay sabit bir duruma kadar devam edecektir. Bu durumda, intravenoz 
infiizyondan farkli olarak, toksik maddenin plazma konsantrasyonu, 
miiteakip iki doz arasinda doz araligina ve maddenin kinetigine bagli 
olarak, dalgalanma gosterecektir. Tek kompartmanh bir modelde, or-
talama sabit konsantrasyon: Cs s , a§agida e§itlikle ifade edilebilir: 

( 1 ) C S 5 = ° 
V d k e - t 

Burada x miiteakip iki doz arasindaki sabit zaman araligim goste-
rir. Oral yolla uygulamada ise f absorbe olan fraksiyonu gostermek 
iizere: 

( 2 ) C k = f D o r a l 

Vd ke x 

e§itligi kullanilabilir. Css: sabit plazma konsantrasyonunun bilinmesi, 
bir ksenobiyotigin viicut yiikiiniin hesaplanabilmesi agisindan onem 
ta§ir 

(X Css. vd). 

102 



Doku 

Q 

§ekil 25: Fizyolojik kinetik model 
(CA: Ksenobiyotigin arterial kan-; Cv: Venoz kan-; 

CT: Dokulardaki konsantrasyonlari; VT: Doku hacmi; Q: Kan aki§ hizi) 

4.2. Fizyolojik Toksikokinetik Modeller 

Bir ksenobiyotik absorbe olduktan sonra, dola§im sistemi ile vii-
cuda ta§inir, dagilir. Ksenobiyotigin her organ ve dokudaki birikimi, 
kanin aki§ hizi, maddenin dokuya baglanma derecesi ve organdan ati-
lim hizi gibi faktorlere baglidir. Daha once kinetik modellerde, kseno-
biyotik veya metabolitinin kan veya tiim viicuttaki zamana gore degi-
§imi goz oniine alinmi§tir. Toksisitenin degerlendirilmesinde 
toksikamn -hedef organdaki- konsantrasyonun bilinmesi gerekir. i§te 
fizyolojik modellerde "Fizyolojik kompartman" olarak, tek organ veya 
birkag organ ve dokular segilir. Boylece bu organin anatomi ve fizyo-
lojisi hakkinda bilgi edinilmesini saglar. Se?ilen fizyolojik kompart-
manlann ayni ozellikte oldugu kabul edilir. §ekil 25'de basit olarak 
bir fizyolojik kinetik model olarak gosterilmi§tir. Arterial kan, venoz 
kan ve dokudaki kompartmanlannda ksenobiyotigin konsantrasyonu 
sirasi ile CA, C v , CT, doku hacmi VT ve kan aki§ hizi Q oldugunda; bi-
rinci derece kinetik matematik e§itlerinin kombinasyonundan: 

= — ( C A ) esitligi elde edilir. 
dt VT R 

Burada R: maddenin denge halindeki dagilim orani olup: 

(R= CT / C¥) e§itligi ile ifade edilir. 

Fizyolojik modellerde de iki veya daha 50k kompartmanli model 
kinetikleri incelenebilir (konu ile geni§ bilgi i?in kaynaklara bakiniz). 
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Fizyolojik modellerin yarari, ozellikle toksikolojide poliklorobife-
niller ve polibromobifenillerin toksikokinetiklerinin degerlendirilme-
sinde gosterilmi§tir. 

Sonug: Ksenobiyotiklerin toksikokinetik modellerinin incelenme-
si, gevremizde devamli olarak temasta oldugumuz kimyasal maddele-
rin toksisitesi hakkinda bilgi vermesi agismdan gereklidir. Besinleri-
mizle, igtigimiz su ile, soludugumuz hava ile organizmaya giren bu 
toksik maddeler absorbsiyon, dagilim ve biyotransformasyondan son-
ra atilmaktadirlar. Ancak absorbsiyon hizlan, atilim hizim a§tiginda 
hedef organ kritik konsantrasyona eri§erek toksisiteye neden olabilir-
ler. Bu toksisitede, yalnizca maddenin toksik potansiyeli ve organ 
ozelligi yaninda organizmadaki degi§iminin kinetiginin bilinmesi de 
onem ta§ir. 

5. TOKSIK ETKi MEKANIZMALARI 

Genel olarak kimyasal maddeler canhlarda fizikokimyasal veya 
kimyasal yolla normal hiicre biyokimyasim ve fizyolojisini bozarak 
toksik etkilerini gosterirler. Bu toksik cevaplarin gogu hiicre dliimii ve 
kritik bir organin tahribi §eklinde oldugu gibi, hiicre oliimiine neden 
olmayan fakat normal fizyolojik proseslerdeki biyokimyasal ve farma-
kolojik dengenin bozulmasi §eklinde de ortaya gikabilir. Bugiin hiicre, 
mitokondri, mikrozom ve diger intreselluler sistemlerde olu§an biyo-
kimyasal olaylann molekiiler diizeyde inceleme olanaklarimn geli§-
mesi ile birgok ksenobiyotigin etki mekanizmalarmi agiklamak miim-
kiin olmu§tur. Kimyasal maddeler normal biyokimyasal ve fizyolojik 
fonksiyonlan gegitli yollarla interfere ederek toksik etki gosterirler. Bu 
etkiler akut toksisite veya kronik toksisite §eklinde ortaya gikar. Bu 
mekanizmalan, fizikokimyasal ve/veya kimyasal etkile§me §ekilleri 
de gozoniine alarak: 

1. Reseptorlerle etkile§me; 
2. Enzimlerle birle§me; 
3. Diger biyomolekiillere baglanma; 
4. Kiigiik molekiil veya iyonla birle§me (§elasyon); 
5. Hiicre enerjisi olu§umunun engellenmesi; 

olarak siniflandirilabilir. Kimyasal maddelerin toksik etki mekanizma-
lan daha degi§ik §ekillerde de yapilabilir. 

5.1. Reseporlerle Etkile§me 

Reseptor Kavrami: Farmakolojide ilag etkisinin agiklanmasi igin 
kullanilan "reseptor" kavrami, toksik maddeler igin de gegerlidir. Re-
septor ilag veya kimyasal bir maddenin karakteristik biyolojik etkisi-
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ni gostermek i?in organizmada birle§tigi "makromolekiiller" olarak 
tammlanmaktadir. Bu makromolekiiller, enzimler, poliniikleotidler 
olabilecegi gibi biyokimyasal tanim di§inda "reseptor" tanimi olarak 
diger makromolekiiller de olabilir. Reseptorler, ila?lara gore isimlen-
dirilirler (morfin reseptorleri gibi). 

Farmakologlar, "zehir"i, organizmada zarar verecek dozda uygu-
lanan ila? igin kullanmaktadirlar. Boylece de onlar i§in ilag ve zehir 
arasindaki fark sadece doza baglidir, yani kantitatiftir. Halbuki toksi-
kologlar i§in "zehir" kavrami ilaglann yaninda tiim ksenobiyotikleri 
(pestisitler, endiistri 5oziiciileri, "airborn" zehirler, 9evre kirleticileri 
gibi) i§ermektedir. Bu durumda ilaglann etkisini atjiklamak igin kulla-
nilan "reseptor" kavrami, diger kimyasal maddelere de uygulanabilir. 
Boylece toksikan (zehir) reseptorii, "toksik maddenin zehir etkisini 
gostermek i^in birle§tigi makromolekiil" olarak tanimlanabilir. Bu ta-
nima, makromolekiiler yapida olan enzimler ve hormonlar girebilirse 
de biyokimyasal a§idan reseptor ve enzimleri ayri incelemek gerek-
mektedir. 

Reseptorler de enzimler gibi etkile§tigi toksik maddelere kimya-
sal striiktiir ve konfigiirasyon bakimindan se?icilik gosterirler. Bir-
90k toksik maddeler, yapisal olarak sinir sisteminde iletimi saglayan 
-norotransmitter: kimyasal mediyator- lere benzedigi i§in, toksik etki-
lerini gosterirler. Bu kimyasal mediyatorlerin (M), kendilerine ozgii 
reseptorler (R) ile olu§turduklari kompleksler (RM), biyokimyasal fiz-
yolojik veya norolojik etkilerin ortaya 5ikmasma neden olurlar. (RM) 
baglan kovalan tipte olmayan baglarla (iyon-iyon bagi, iyon-dipol, 
hidrojen bagi veya Van der Waals kuvvetleri) olu§ur. Boylece birle§-
me reversibldir. Asetilkolin reseptorleri, epinefrin reseptorleri ornek 
verilebilir. Agonist (A) ise, endojen maddeler gibi etkileyen ila9lar 
olup, (RA) kompleksi de (RM) gibi aym etkiyi gosterir. Toksik madde 
(T) ise antagonist madde olarak tanimlanir ve (M) veya (A) ile, aym 
reseptor igin yari§ir ve boylece de normal fizyolojik olayi engeller, 
(RT) kompleksi 50gu kez kovalan bagla olu§ur: 

T+ +M 
RT RM > Etki 

\ 

+A 
\ 

RA > Etki 
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Burada (T), normal etkiyi bloke eden toksik maddedir. Toksik 
madde tarafindan i§gal edilen reseptor fraksiyonu ve etkinin §iddeti 
matematiksel olarak hiperbolik bir ronksiyondur ve enzim substrat et-
kile§mesinde kullanilan Michaelis-Menten kinetigine benzer (daha ge-
ni§ bilgi igin Goldstein, A., 1974 ve enzimoloji kitaplanna bakiniz). 

Bu §ekilde toksik madde tarafindan reseptoriin tutulmasi ile, nor-
mal endojen madde (M), o bolgede birikerek beklenenden gok §iddetli 
semptomlara yol agabilir ve oliim olu^abilir. Ornegin Amanita musca-
ria isimli zehirli bir mantann toksini olan muskarin, tetrahidrofuran 
halkasi igeren kuaterner amonyum bazidir. Konfigiirasyon bakimindan 
asetilkohne b 
torbblgelere 
§an reseptor -muskarin kompleksi, 
parasempatik sistemin a§iri stimiilasyonu ile muskarinik zehirlenme 
belirtileri (gogiiste siki§ma, a§in terleme, miyozis gibi) goriiliir. Oliim 
ise solunum veya kalp durmasi sonucu olu§ur. 

H C C H - N f C H ^ CH-N(CH3)3 

3 i / l — \ 

0 
OH 

L ( - ) Muskarin A s e t i l kolin 

§ekil 26- L (-) Muskarin ve asetilkolinin konfigiirasyonlan 

Stereosegicilik: Reseptor-kimyasal madde (ilac veya diger bir 
kimyasal madde: daha genel olarak ligand (L) da denir) etkile§mesi 
yiiksek stereospesifiklik gosterirler. Diger bir deyimle, reseptorler sa-
dece etkile§tigi kimyasal maddenin yapisma degil, fakat yapisal ve 
geometrik izomerlenne karsi da segicilik gbsterirler. Reseptbrferin ge-
ometrik izomerlere segicilik gostermesi, farmakolojik ve toksikolojik 
aktivitede farklihga neden olur. Bu farklilik "kiralxhiral" merkezleri 
olan steroizomerler igin de belirgindir. Kiral merkezi olan sentetik ilag 
ve kimyasal maddeler her iki enantiomeri (1:1 oraninda) de igerebilir-
ler. Bu §ekildeki rasemik bir kan§imda yalnizca bir enantiomer biyo-
lojik aktif (eutomer) olabilir. Diger enantiomer ise inaktif (diastomer) 
olarak bulunabilir ve bu durumda inaktif izomer rasemik kan§iminda 
safsizhk (impurity) olarak dii§iiniilebilir. 

ilag-reseptor etkile§mesinde (-) efedrin (3R 2S) izomerinin antias-
timatik etkili olmasina kar§in, (+) izomerinin ilag. olarak kullanilma-
masi stereoselektiviteye bir ornektir. (Bir molekiiliin ayna goriintiisii 
ile simetrisi yoksa, yani yansima simetrisi yoksa, boyle molekiiller 
"disimetrik" veya kiral molekiiller" olarak bilinir). Simetrik bir mole-
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kiiliin enantiomerlerinin fiziksel ve kimyasal ozellikleri ayni oldugu 
halde, kiral sistemlerde farklilik gosterir. Kimyasal maddelerin biyolo-
jik etkileri, metabolizmalan, ve kinetiklerinde stereoizomeri ve lorali-
tenin onemini gosteren bilgi ve ara§tirmalar i?in (Alberto Tajani, 
1991; Bernard Testa 1991; M. Eichelboum ve A.S. Gross, 1991 tara-
findan yazilan makalelere bakiniz). 

5.2. Enzimlerle Birle§me 

Enzim inhibisyonu ile olan toksik etkiler, reseptor-toksik madde 
etkile§mesine benzemekte ise de biyokimyasal toksikolojide enzimler, 
reseptorler di§inda dii§iiniilmektedir. Hiicredeki fizyolojik olaylarda 
onemli rol alan enzimlerin (biyolojik katalizorler), aktivitelerinin her-
hangi bir kimyasal madde tarafindan ortadan kaldirilmasi ile -enzim 
inhibisyonu- olu§maktadir. Bu §ekilde organizmadaki denge bozularak 
fizyolojik degi§meler sonucu zehirlenmeler goriiliir. 

Toksik maddeler, enzimleri yan§mali (kompetitif) veya yan§ma-
siz (nonkompetitif) olmak iizere iki §ekilde inhibe edebilirler. Yari§-
mail inhibisyonda, toksik madde (T veya I), normal enzim substrati 
(S) gibi ayni enzimle (E) yan§mali olarak reaksiyona girer. Bu durum-
da (ES) kompleksi gibi (EI) yan§mali olarak reaksiyona girer. Bu du-
rum da (ES) kompleksi gibi (EI) kompleksi de eger kovalan bir bag de-
gilse reversibldir: 

(1) E + S ^ (ES): Enzim-substrat kompleksi (reversibl) 

(2) E + I ^ x (EI): Enzim-inhibitor kompleksi (reversibl) 

Bu inhibisyonlarda, toksik madde substratla enzimin ayni aktif bolge-
leri i9in yan§ir, bu nedenle (I) ve (S) arasinda kimyasal yapi ve konfi-
giirasyon benzerligi olmalidir. 

Yari§masiz (nonkompetitif) inhibisyon: Diger taraftan, toksik 
maddeler protein yapisindaki enzimlerin, hidroksil (-OH), siilfidril 
(-SH), amino (-NH2), imidazol gruplan ile birle§erek enzimleri inakti-
ve ederek de toksisitelerini gosterirler (irreversibl ve spesifik olmayan 
inhibisyon). Bu durumda enzim, normal substrati ile birle§irse de, in-
hibitorun de bu kompleksde yer almasi (ESI), enzim aktivitesini orta-
dan kaldmr (yan§masiz inhibisyon): 

+1 
E + S (ES) > (ESI) 

Agir metaller (Hg, As, Pb, Ag, Cu gibi), iyodoasetat, ferri siyanur 
ve siyanur iyonlari, ortokinonlar gibi ^egitli bile§ikler selektivite gos-
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§ekil 27- Civa tarafindan enzimin yan§masiz inhibisyonu 

termeden sulfidril grubu igeren enzimleri inhibe ederek toksik etki 
gosterirler (§ekil 27). 

Yan§masiz inhibisyon gogu kez irreversibldir. Sonuc olarak da 
enzim molekiilii devamli olarak inhibe olmu§tur. Inhibe olan enzimin 
fonksiyonu, yeni enzim sentezine kadar durur. Bu nedenle nonkompe-
titif enzim inhibitorii olan toksik maddeler, uzun siireli zararlara neaen 
olurlar. 

Antimetabolitler: Enzimleri yari§mali olarak inhibe eden kimyasal 
maddeler, organizmanm normal substratma striiktiir bakimdan gok ya-
kindir. "Antimetabolit" olarak tanimlanan substrata benzeyen (substrat 
analogu) bu maddeler enzimle birle§irler. Ancak bu enzimin kataliz et-
tigi normal biyolojik reaksiyonlar artik devam etmez. Boylece antime-
tabolitler, inhibe ettikleri enzimlerin yer aldigi metabolik prosesler 
zincirini bloke ederler. 

Farmakolojide, antimetabolitler bazi bakteri cinsleri ve malign 
tiimorlerin tedavisinde kullanilmalari ile onemli bir ilag grubunu 
olu§tururlar. Antibakteriyel ilag olarak kullanilan sulfanilamidler, 
p-aminobenzoik asit (PABA) ve folik asitin; antikoagiilan olarak kul-
lanilan kumarinler ise vitamin K'nin antimetabolitleridir. 

Antimetabolitler tarim sava§ ilaglari (pestisitler) olarak da kullani-
lirlar: Warfarin (a-fenil- P-asetil etil-4-hidroksikumarin), tipta antiko-
agiilan olarak kullanildigi gibi fare zehiri (rodendisit) olarak da kulla-
nilir. Farede, antimetaboliti olarak K vitamini eksikligine neden olur 
ve a§in kanama ile hayvanlarin oliimiine yol agar. 

Tarim alaninda kullanilan antimetabolitlere diger bir ornek olarak 
sodyum 2, 2-dikloropropiyonat (ticari ismi: Dalapon veya Dowpon) 
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gosterilebilir. Bu madde pancar, yonca gibi ?ift kotiledonlu bitkilerin 
tarlalarindaki yabanci otlan yok etmek icin kullanilir. Dowpon tek £e-
nekli bitkideki pantoik asitin antimetaboliti olarak etkir, pantoik asitin 
bitkinin biiyiimesi i§in gerekli olan pantotenik asit haline gegmesini 
onler, boylece otlann da biiyiimesi durur. 

Bazi pirimidin bazlan (5-bromourasil, 5-fluorourasil) ve amino-
asit analoglan (etiyonin) mutajenik etkilerini, antimetabolit ozellikleri 
nedeni ile gosterirler. 

Letal Sentez 

Karbohidrat metabolizmasi gibi normal metabolizmanin ara basa-
makta bazi kimyasal maddeler tarafindan bloke edilmesi ile, organiz-
maya yeterli enerji saglanmayabilir. 

Monofloro asetik asit (FCH2COOH) Giiney Afrika'da yeti§en bazi 
bitkilerin dogal bile§enidir. Bu maddenin sodyum tuzu (sodyum floro-
asetat: Compound 1080 olarak taninir) ve floroasetamid (compound 
1081) rodendisit olarak kullanilan 50k toksik bile§iklerdir. Toksik etki 
mekanizmasi ilk kez Sir Rudolph Peters tarafindan "letal sentez" ola-
rak tanimlanan biyokimyasal lezyonla a9iklanmi§tir. Floroasetat tok-
sik etkisini, sitrik asit (Krebs) devrini bloke ederek gosterir (§ekil 28). 
Floroasetat endojen asetatla yan§mali olarak bu metabolizmaya ba§-
lanjgi9 maddesi olarak girer. Ancak ara iiriin olarak olu§an florositrat, 
akcmitaz enzimini inhibe ederek cis-akonitat olu§umunu engeller. 
Boylece sitrik asit devri bloke olarak, mitokondriyal enerji saglanmasi 
durur. Oksidatif enerji metabolizmasimn bu §ekilde inhibisyonundan 
en 90k kalp ve sinir sistemi etkilenir. Floroasetat zehirlenmesinde bu-

KoASH 
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2 2 
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HOOC — COH 
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COOH 
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§ekil 28- Floroasetat tarafindan sitrik asit devrinin inhibisyonu (letal sentez). 
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§ekil 29: Organik fosforlu ve karbamat grubu inektisitlerin AchE'i inhibisyonlan. 
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lanti, konviilziyon, kardiyak ritim defekti ba§lica belirtiler olup, vent-
rikiiler fibrilasyon veya solunum felci bliime neden olur. 

Enzim Inhibisyonunda Reversibilite ve Irreversibilite 

Bir enzimin toksik madde tarafindan inhibisyonu, reversibl (geri 
dbnii§lii) veya irreversibl olabilir. Ornegin kolinesteraz (ChE) inhibi-
torleri bu agidan iki grupta toplanabilir. Reversibl inhibitorler, enzimle 
kovalan olmayan bagla kompleks (E-I) yaparlar. Reversibl inhibitor-
ler, enzimin negatif yiiklii (anyonik) bolgesi ile iyonik bag veya Van 
der Waals kuvvetleri ile baglanirlar. §ekil 29'da goriildiigii gibi 
ChE'larin anyonik ve esteratik olmak iizere iki aktif bolgesi vardir. 
Metilpiridilyum, tetrametilamonyum iyonu, d-tubokiirarin gibi pozitif 
yiiklii azot (N+) ta§iyan maddeler ChE'i reversibl olarak inhibe ederler. 
A§iri substrat mevcudiyetinde enzim (AChE igin asetilkolin substrat), 
(toksik madde enzim) kompleksi yoniindeki reaksiyon tersine doner: 

(1) ES ^ E ^ ^ EI (kompleks olu§umu) 

(2) (EI) + S ./ ^ (ES) + 1 (reaksiyonun reversibilitesi) 

Organik fosfat yapisindaki insektisitler ve sinir gazlan ise, AchE'i 
irreversibl olarak inhibe ederler. Burada once toksik madde ve enzim 
reversibl kompleks (EI) yapar. Ancak bu kompleks, enzimin aktif bol-
gesi ile ikinci fakat kovalan bagli irreversibl kompleksini yapar (E'). E' 
dayanikli kompleks olup, serbest enzimi gok yava§ rejenere eder: 

E+I (EI) —» E ' —» E+ iiriinler 
(reversibl (dayanikli (enzim 
kompleks) kompleks) rejenerasyonu) 

Organik fosforlu insektisitlerden parationun aktif metaboliti para-
okson (dietil-p-nitrofenil fosfat), p-nitrofenoksi (O2 N-C6H5-O-) grubu 
aynldiktan sonra dayanikli kompleksi (fosforile AchE) olu§turur (§e-
kil 29). 

S e r i l 1 

§ekil 30: (Fosforile ChE)'in 2-PAM tarafindan reaktivasyonu. 
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ru c 
As — 

* 2 RSH 

CH2OH CH2OH 

As-E ) Kompleksi BAL BAL-As Serbest enzim 
Kompleksi 

§ekil 31: BAL tarafindan (As-E) kompleksinin reversibilitesi. 

Genel olarak irriversibl inhibisyonda, enzim rejenerasyonu uzun 
bir sure sonra (saatler sonra) ve 90k yava§ olur. Irreversibilite derecesi 
enzim kinetigi 9ah§malari ile aydinlatilabilir. Enzimin rejenerasyonu, 
di§ardan verilen diger kimyasal maddelerle (enzim reaksivatorii, anti-
dot) hizlandirilabilir. Ornegin, organik fosfat yapisindaki insektisitler-
le zehirlenmede, kuvvetli niikleofilik bile§iklerle (2-piridin aldoksim 
metil iyodiir: 2-PAM gibi) bu saglanabilmektedir (§ekil 30). 

Agir metaller tarafindan (As, Hg gibi), sulfidril gruplari ile komp-
leks yaparak, inhibe olan enzimler de ditiyol grubu iceren maddelerle 
(dimerkaprol: British Anti Lewisit: B A L ) rejenere edilebilir. Bdylece 
enzim innibisyonunda reversibilite miimkiin olur (§ekil 31). 

Bu nedenle B A L ilk kez Ikinci Diinya Sava§inda Lewisit'e (Arse-
nikli harp gazi: p-klorvinil arsin) kar§i kimyasal antidot olarak kulla-
nilmi§tir. Daha sonra civa, bizmut, krom gibi metallerle zehirlenmeler-
de de etkin oldugu anla§ilmi§tir. 

5.3. Diger Biyomolekiillerle Birle§me 

Bir9ok ksenobiyotik organizmanin protein, lipid, D N A ve R N A 
gibi biyomolekiilleri ile birle§erek toksik etkilerini gosterirler. 

Ornegin karbonmonoksidin (CO) ta§iyici bir protein olan hemog-
lobinle etkileserek, hemoglobinin dokulara oksijen ta§inmasinm engel-
lenmesi klasik bir ornektir. Boylece asfeksi §eklinde ortaya 9ikan tok-
sik etki (protein-toksik madde) birle§mesinin sonucudur. Ozellikle 
CO'in, oksijenin antimetaboliti olarak hemoglobinle (Hb) birle§erek 
karboksihemoglobin (COHb) kompleksini olusturmasi; ksenobiyotik-
lerin reseptor veya enzimlerle birle§erek toksik etki gostermeleri me-
kanizmasi ve kinetigine benzemektedir: 

(1) 02Hb+ C O COHb + O 

(2)K = 
[COHb] [02] 

[02Hb][C0] 
- 220 (pH: 7.4 de) 
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Yukardaki (K) denge sabiti degerinden anla§ilacagi gibi, C O in 
hemoglobine olan kimyasal ilgisi (affinitesi) oksijenin hemoglobine 
olan affinitesinden en az 200 kere ytiksektir. Bu nedenle havadaki C O 
in kismi basinci (Pc0), oksijenin kismi basincindan (Po2), 220 kere da-
ha az oldugunda bile (Pco= 1/220 Po2), kandaki hemoglobinin %50'i 
C O tarafindan tutulacaktir. Bu da %50 COHb doymu§luk derecesine 
e§deger olup, ki§i asfeksi nedeni ile komaya girecektir. (Karbonmo-
noksit kismina bakin). 

Bir§ok toksik eser elementler, ornegin arsenik, civa, kadmiyum ve 
kurfjunun, toksisitelerine proteinlerin serbest siilfidril gruplari (-SH) 
ile birle§melerinin de etkisi vardir. 

Bazi kimyasal maddeler (parakuat, ozon, karbon tetrakloriir gibi) 
aktif metabolit olarak serbest radikaller olu§tururlar. Bu radikallerin 
poliansatiire yag asitleri ile etkile§mesi sonucu serbest lipid peroksira-
dikalleri (RO ) ve lipid hidroperoksitler (ROOH) meydana gelir (lipid 
peroksidasyon). Bu peroksitler de hiicre hasari ve oliimiine neden 
olurlar. Boylece hiicrenin lipid membranlarinin, peroksidatif hasan so-
nucu membran yapisi bozularak pargalanir. 

Kimyasal maddelerin diger biyomolekiillerle (GSH, D N A , RNA 
gibi) birle§mesi sonucu, ortaya gikan toksik etkilerden ilgili yerlerde 
soz edilecektir. 

5. 4. Kiiyiik Molekiil veya Iyonla Birle§me (§e!asyon) 

Organik kompleks (§elat) olu§umu ile toksik etki gosteren madde-
lerin ba§inda, etilendiamin tetraasetik asit (EDTA) gelmektedir. Bu 
madde ozellikle iki degerli metal katyonlan ile kompleks yapar. Bu 
(metal-EDTA) komplekslerinin dayaniklik sabitleri (log K): 

(Ba+2<Sr+2<Mg+2<Ca+2<Mn+2<Fe+2<Co+2<Zn+2<Ni+2<Cd+2 ve Pb+2) 
sirasinda artar. 

Normal viicut ko§ullannda, organizmaya EDTA'nin disodyum tu-
zu enjekte edilirse, kandaki kalsiyum iyonu (Ca+2) ile Ca++ E D T A 
kompleksi olu§ur. Meydana gelen §elat son derece dayaniklidir (log K: 
10.6). Bu nedenle kandaki kalsiyum iyonunun konsantrasyonu dii§er, 
hipokalsemi olu§ur. Ornegin Na^ E D T A 25 mg/kg dozda insana IV 
olarak uygulandiginda tetani ve hipokalsemik §ok sonucunda oliim go-
riiliir 

Diger taraftan CaNa2 E D T A (kalsiyum sodyum EDTA) oral yol 
veya enjeksiyon yolu ile aym dozda verildiginde toksik etki goriilmez. 
A y n c a kur§unla zehirlenmelerde antidot olarak kullanilir. Pb-EDTA 
(log K: 18.2), Ca-EDTA kompleksine gore ?ok daha saglamdir. Bu 
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nedenle kandaki serbest kur§un iyonu (zehirlenme durumunda), komp-
leksteki kalsiyumun yerini ahr ve idrarla atilir: (§ekil 32) 

o 
H a O - C - C H . 

0 
N a O - C -

N . CH,—CH, —-N 
Pb' 

0 = C - 0 o - c - o o=c-o o-c-o 

§eki l 32: C a E D T A k o m p l e k s i n d e P b + + n i n yer a lmas i 

53. Hiicrede Enerji 01u§umunun Engellenmesi 

Birgok kimyasal maddeler toksik etkilerini, selliiler enerji olu§umunu 
engelleyerek gosterirler. Bu maddeler enerji saglayan bir proses olan kar-
bohidratlajrm adenozin trifosfata (ATP) oksidasyonunu inter-fere ederler. 
Ornegin hemoglobindeki demir-2-iyonunun (ferro), nitrit-ler gibi oksidan 
maddelerle demir-3- iyonuna (ferri) yiikseltgenerek methemoglobin olu§-
turmasi dokulara oksijen ta§inmasini engeller. Siyaniir, kiikiirtlii hidrojen 
(HjS) ve sodyum azid gibi maddeler sitokrom oksidaz enzimini inhibe 
ederek, dokularda oksijen kullammini engellerler. 

Bazi kimyasal maddeler ise elektron transportiina irnkan verdikleri 
halde, adenozin difosfatin (ADP); ATP 'a fosforilasyonunu engelleyerek 
toksik etki gosterirler. Bu maddeler A T P aktivitesini indiikleye-rek mito-
kondri tarafindan oksijen ahmim stimiile ederler. 2,4- dinitrofenol, 
halojenli nitrofenoller, dikumarin, fenil hidrazin, sali-silanilid gibi lipo-
fil ve aromatik halka ta§iyan zayif asitler oksidatif fosforilasyonu engel-
lerler. Sonugta oksijen kullanimi artarak a§in ISI olu§ur. Hipertermi, so-
lunum ve kalp hizinda arti§, ciltte ate§ basmasi ve kizarma, terleme, bu-
lanti ve koma gibi semptomlar goriiltir. 

5.6. Nonspesifik Toksik Etkiler ve Multipl Etki Yerleri 

Bazi kimyasal maddeler, toksik etkilerini belirli etki yerlerinde segici 
olarak gostermezler. Bunun yerine yaygm olarak gosterebilirler. Ornegin 
kuvvetli asit ve bazlar biitiin canli hiicreleri tahrip ederler. Muhtemelen 
bu etki hiicre membranlanndaki proteinlerin denatiiras-yonu ve gokmesi 
ile olu§maktadir. Benzeri etkiler tiim toksik ve korro-zif zehirlerle gorii-
lebilir. Deterjanlar lipid membranlara zarar verirler 
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ve aynca niikleoprotein komplekslerinin disosiyasyonuna (ayn§masi-
na) neden olurlar. 

Kimyasal yapdan birbirlerinden farkli, birgok inert maddeler ise, 
fonksiyonel gruplan olmadigi halde benzeri nonspesifik etkileri goste-
rirler. Ornegin u?ucu genel anestezik maddeler (dietil eter, siklopro-
pan. nitrozoksit, ksenon) beyinde ayni mekanizma ile etki gosterirler. 
Bunun daha 50k fizikokimyasal ozellikler (lipidde (jozuniirliik gibi) et-
kin olmaktadir. Bu maddeler sinir dokulanmn lipid membranlannda 
§oziinerek fizyolojik degi§melere neden olmaktadir. 

Yukarda a^iklanan toksik etki mekanizmalanndan anla§ilacagi gi-
bi, bir kimyasal maddenin toksik etkisinde tek bir spesifik proses veya 
etki yeri belirtmek ?ogu kez zordur. Ornegin siyanur ba§lica sitokrom 
oksiidaz enzimini inhibe ederek histotoksik etki gosterir; aynca enzim 
aktivitesinin dii§mesi ile oksidatif stresi indiikler, kalsiyum iyonu 
(Ca f2) homoeostasini bozar. 

Bir^ok molekiiler, biyokimyasal ve hiicresel toksik etki yerleri bi-
linmektedir. ilerde kimyasal maddelerin toksisitelerini incelerken bu 
orneklerin gogu goriilecektir. Ksenobiyotiklerin toksik etki mekaniz-
malannin ara§tinlmasmin en onemli sonucu zehirlenmelerin antidot 
tedavilerini geli§tirilmesi ve istenmeyen toksik etkilerin onlenmesi 
a§isindandir. Bu nedenle de toksikolojinin temel konulan i§indedir. 

6. GENETIK TOKSIKOLOJI (KiMYASAL MUTAJENEZIS) 

Bir organizmanin genetik i§aretlerinde, kalitsal (herediter) bir 
farkhla§ma olu§turan maddelere genel olarak -genetik zehirler- denir. 
Genetik zehir, gonadlann garnet hiicrelerini etkileyerek ya gametlerin 
sayica azalmasina neden olur veya gametlerdeki genetik bilgiyi (infor-
masyonu) degi§tirir. Boylece iki ayn cinsiyete ait gametlerin birle§me-
siyle olu§an zigot (dollenmi§ yumurta) olmezse anne ve babadan farkli 
doller olu§ur. Genotipdeki devamli degi§meye "mutasyon", mutasyona 
neden olan etkenlere "mutajen" denilmektedir. Mutasyonlar somatik 
doku hiicrelerinde de olabilir, bu takdirde diger (gelecek) nesillere 
ge§mez. Bu degi§me daha 90k karsinojenezise zemin olmasi a^isindan 
onem ta§ir. 

Mutasyon her zaman zararli olmaz. £Unkii genelde mutasyon de-
vamli degi§en gevreye uyum saglayan bir geli§medir. Mutasyonlann 
zar;arli etkileri ise iireme bozukluklan, embriyojenik ve perinatal 
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oliim, malformasyonlar, genelde hastahklar ve kanser §eklinde goriiliir 
(§ekil 33). 

Genotoksik madde 

V 

Mutajenik olay 

/ \ 

GenJede ta^inabilir 

§ekil 33: Mutasyonlann neden oldugu zararlar. 

Genetik zehirler, gen hiicreleri iizerindeki etkilerine gore sitotok-
sik, sitostatik ve mutajenik etkenler olmak iizere smiflandinlabilir. Si-
totoksik maddeler, hiicreleri anoksi, protein koagiilasyonu veya 
membran permeabilitesinin artmasina neden olarak oldiiriirler. Sitosta-
tik etki ise, daha 50k kromozom yapisi ve sayismdaki degi§meleri gos-
terir. Genlerdeki D N A iizerindeki degi§meler ise "nokta mutasyonu" 
veya "genelokus mutasyonu" olarak isimlendirilir. Genlerdeki nokta 
mutasyonuna neden olan "mutajenik etkenler"-, viriisler, fiziksel etken-
ler ve kimyasal maddeler olabilir. Bu olaya "mutajenesiz", mutasyona 
ugrayan tiire de "mutant" denir. 

Mutajenesiz Mekanizmalari 

D N A molekiiliindeki kalitsal degi§me, gen mutasyonuna neden 
olur. Bu tiirde bireyin yapi, fonksiyon ve geli§mesi ile ilgili tiim gene-
tik §ifre D N A molekiilii iizerinde i§aretlenmi§tir (kodlanmi§tir). Zigot 
her iki cinsiyetin de kodunu igerir. Aminoasitlerin, polipeptid zinciri-
nin neresiqde yer alacagi, D N A molekiilii iizerinde ozel bir dizili§ gos-
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teren utjlii niikleotid gruplan tarafindan tayin edilir. U? harfle ifade 
edilen bu "genetik kod"u olu§turan niikleotid bazlan piirin yapisinda 
olan adenin (A) ve guanin (G), pirimidin yapisinda olan sitozin (C) ve 
timiri (T) dir. Ornegin "CGA" harfleri bir §ifreyi, " C A G " diger bir §if-
reyi gostermektedir. Bu §ifrelerin amino asitlerin siralanmasini tayin 
etmesi, genetik kalibm replikasyonu (e§lemesi) olup bir nesilden dige-
rine ge9mesini saglamaktadir. D N A molekiilleri, birbiri iizerine hele-
zoni §ekilde sarilmi§ iki iplik§ikten meydana gelmi§tir. Bir iplik§ikte 
yer alan adenin, mutlaka diger iplik5ikteki timinle (A:T), guanin mut-
laka sitozin ile (G:C) hidrojen baglari yolu ile birle§erek baz §iftlerini 
olu§turmu§tur. Boylece doit baz §ifti olu§ma olasiligi vardir: A:T, T:A 
G:C ve C:G. D N A kalibinda, bir purin ile bir pirimidinin baglanma 
zorunlugu, pentoz fosfat zincirinin, iplikgiklerin di§ tarafinda yer al-
masi ile tayin edilir. Replikasyon sirasinda D N A helezonu 9oziilerek, 
her biri yeni bir D N A molekiillerini olu§turur. "Semikonservatif rae-
kanizma" denilen bir olu§umla genetik §ifrenin, her hiicre boliinmesin-
de aym kalipta dole ge^mesi saglanmaktadir. (Bu konuda daha geni§ 
bilgi genetik, molekiilerbiyoloji ve biyokimya kitaplannda yer almak-
tadir). 

Genetik kodda, herhangi bir nedenle olan degi§me, D N A repli-
kasyonu sirasinda diger molekiillere de ge§ecektir. Nokta mutasyonlar 
daha 90k baz 9iftindeki degi§melerle ilgilidir. Ornegin bir D N A zinci-
rinde timinin (T) kar§ihgi olan adenozin (A) yerine guanin (G) ge9ti-
ginde, bu zincirin tekrar replikasyonunda guanin kar§iligina sitozin 
(C), ge9ecek ve mutant D N A zinciri olu§acaktir. 

Mutasyon kromozomlardaki anomali ve degi§meler sonucu da 
olujabilir. Nokta mutasyonlar genetik degi§melere yol a9tigi halde, 
kromozomal degi§meler embriyo oliimii, teratojenezis, infertilite (ki-
sirlik) gibi zararlara neden olur. 

Genel olarak, genetik materyaldeki degi§meler iki sinifta incele-
nebilir: (1) Nokta mutasyonlar (DNA molekiilii olan iizerinde degi§-
meler); (2) Kromozomlarda olan degi§meler (kromozomal aberasyon). 

6.1. Nokta Mutasyonlar 

D N A bazindaki tek baz 9iftinde olan degi§im en kii9iik mutasyon 
iinitesi olup, "nokta mutasyon" denir. Bir baz 9iftinde, bazm biri yeri-
ne diger aym tip bir baz ge9erse (ornegin A yerine G; C yerine T ge9-
mesi gibi) buna "baz 9ifti ge9i§i" denir. Tersine purin yerine primidin 
bazi (ornegin A yerine T ge9mesi) ge9erse buna da "baz 9ifti 9aprazla-
masi (transversiyon) denir. Kimyasal mutajenlerle olu§an nokta mu-
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tasyonlan (DNA bazlannin degi§imleri): 1) Kimyasal modifikasyon, 
2) D N A molekiiliinde anormal bazlann yer almasi (substitiisyon), 3) 
alkillendirici maddelerle alkilasyon (katilma), 4) gergeve kaymasi (baz 
katdmasi ve eksilmesi) §eklinde olur (§ekil 34, 35, 36). 

Kimyasal Degi§meler: 

D N A bazlannm kimyasal degi§imleri ile olu§an mutasyona nitroz 
asiti (HN02) ornek verilebilir. 

Nitroz asit, bakteri ve mantarlarda mutajeniktir. Adenini deamine 
eder. Boylece olu§an hipoksantin, guanin gibi ozellik gostererek baz 
gifti olu§turabiJir. Sitozini de deaminasyona ugratarak urasil olu§turur. 
Her iki etki de, niikleotid kodunda kalitsal degi§meler yapar. tnsanda 
mutajenik potansiyeli gbrulmemi§tir. Insan igin tehlikesi, nitrit tuzlan 
ile mide asiditesinde olu§an nitroz asidin, sekonder ve tersiyer amin-
lerle kuvvetli karsinojen ozellikteki nitrozaminleri olu§turmasi ile ilgi-
lidir. Sodyum nitrit besin maddelerinde (peynir, sucuk, pastmna gibi) 
prezervatif olarak kullanddigi igin bu olasilik artmaktadn. Sindirim 
kanalinda olu§an nitroz asitin, lumenden gonadlann gametojenik hiic-
relerine niifuz edemedigi gosterilmi§tir. 

Anormal Baz Analoglanmn Yer Almasi (Substitiisyon) 

D N A yapisxnda yer alma §eklinde degi§iklige neden olan kimya-
sal maddelere kanser tedavisinde kulamlan baz analoglan (antimeta-
bolitler) ornek verilebilir. 5- bromourasil (Bu), 5-florodeoksiiridin, 
2-aminopurin ve 6-merkaptopurin gibi kanser tedavisinde kullanilan 
maddeler, letal mutasyonlara neden olarak kanser hiicrelerini hizla 
pargalarlar. Baz analoglan mevcudiyetinde niikleik asit e§lemesindeki 
gegi§ §ekil 34 de gosterilmi§tir. (Bu) hem adenin ve hem de guaninle 
gift olu§turur. Sonugta G-C den A-T ye gegi§ olur. 

§ekil 34: 5-Bromourasi) ile olu^an niikleik asit e§lemesi (substitiisyon) ve nokta 
mutasyon 

G - C 
Bu-G 

C-G D C-G G - C 
Bu 

A-T - > A-Bu —» Bu-A 

G-C G-Bu Bu-G 

A-T 
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Alkillendirici Maddelerle Alkilasyon (Katilma) 
Katilma §eklinde mutajenik etki gosteren kimyasal maddelere, al-

killendirici etkenler ornekler verilebilir. Bu maddeler pozitif yiiklii kar-
bonyum iyonu ( + C H 3 ) vererek, D N A molekiiltiniin elektronca zengin 
bazlanna bu alkil gruplarim eklerler. Hardal gazi ve azotlu analo-gu 
(kukurtlii hardal gazi: mustard gaz: diklorodietilsulfur), dialkil sul-
fatlar, epoksitler, laktonlar alkillendirici maddeler arasindadir. 
Bazlardan guanin: N-3, N-7 veya 0-6; adenin: N - l , N-3 veya N-7; si-
tozin: N-3 veya 0-2; timin: N-3,0-2 veya 0-4 pozisyonunda alkillenir-
ler. 

DNA'da purin ve pirimidin bazlan diginda fosfatlar da alkillenebi-
lirler. Guaninin alkilasyonu en 90k N-7 de oldugu halde, 0-6 pozisyo-
nunda alkillenme yanli§ baz e§lenmesi ve kanser indiiklenmesinden 
daha 90k sorumludur (§ekil 35). Boylece guaninin N-7 pozisyonunda 
alkillenmesi normal baz 9ifti olu§turmasini engellemedigi halde, oksi-
jenin 6-pozisyonunda (0-6) alkillenmesi ile olu§an 0-6-alkil guanin ti-
minle e§lenerek, baz 9iftinde G:C A:T ge^igi olur. 

6 
o 

2 3 

E t i l a s y o n Etkeni 

C H C H — X 
3 2 

2 2 

§ekil 35: Guaninin etil halojeniir (RX) ile alkillenmesi 
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Monofonksiyonel alkillendirici etkenlerden etilnitrozoiire (ENU) 
ile alkilasyonda 0-6-etilguanin orani oldukga yiiksektir. Bu nedenle 
ENU mikrobiyel sistemlerde (Drosophila) ve memelilerde potent bir 
mutajendir. 

Alkillendirici maddelerden dimetilnitrozamin, N-metil-N-
nitrozoiire, 1, 2- dimetilhidrazin, etil-ve metilmetansiilfonat (EMS 
ve M M S ) , 3,3-dimetil-l-fenil triazen ve N-meti l-N'- nitro-N-
nitrozoguanidin memelilerde mutajen ve kanserojen alkillendirici-
ler olarak dikkati gekmektedirler. Nitrozobile§iklerinin mide asidi-
tesinde olu§abileceginden daha once bahsedilmi§ti. A y n c a bu 
maddelerin bir kismi (hidrazinler gibi) pil, kauguk, roket yakiti ve 
polimer iiretiminde, kimya endiistrisinde kullamhrlar. Bu nedenle 
insan genetigi agisindan etkileri onemlidir. 

(^ergeve kaymasi (Frameshift) Mutasyonlan 

D N A molekiiliine bir baz ilavesi veya bazin eksilmesi ile triplet 
(iiglii) kodun yanh§ §ifrelenmesine neden olur ve boylece olu§an mu-
tasyona "gergeve kaymasi mutasyonu" denir (§ekil 36). Ornegin 9-
aminoakridin (akridin boyalan histolojide niikleik asitlerin boyanma-
sinda kullanihr) gibi diizlemsel (planar) molekiil, D N A molekullerine 
baglanarak §elat (kelat) olu§tururlar. Bu baglanmanin DNA'da kom§u 
baz giftleri arasinda da §elat olu§umuna yol agtigi gosterilmi§tir. Bu 
durumda iki baz arasindaki mesafe agilacaktir. D N A iplikgiliginin rep-
likasyonunda bu agilmig yerin kar§isina, yeni sentez edilen iplikgige 
bu baz yerle§ir. Boylece bu tip kovalan tipte olmayan etkile§meler 
D N A replikasyonu sirasmda, baz giftine katilma veya eksilme §eklin-
de ortaya gikar (§ekil 36). 9-aminoakridin gibi ozellikle etkin muta-
jenler, baz giftinin katildigi veya gikanldigi noktanin distalinde kalan 
kisimlardaki triplet (3 lii) kodondaki harflerin sirasi bozulacagindan 
birgok genin yanli§ transkripsiyonu soz konusudur. Bu da hiicrede bir-
gok fonksiyonel proteinlerin (enzimler gibi) yanli§ sentezlenmesine 
neden olur. 

DNA Onarimi 

D N A hasari sonucunda, mutasyona neden olan etkenlere dogal 
olarak tiim ya§am boyunca maruz kalinmaktadir. Bu nedenle de canli 
organizmalardan D N A hasanni ve dolayisi ile mutasyonlan onleyecek 
mekanizmalann geli§mesi dogaldir. Bu mekanizmalar: (1) D N A ad-
duct'lan (DNA ile bile§en yabanci maddeler) gibi D N A molekiiliinde 
yapisal degi§meye neden olan (§ekil 37) ve boylece niikleotid sentezi-
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ni bozan fakat hen Liz mutasyon olmadan (premutasyonal) ortaya ?ikan 
hasann onarimi; (2) Hasari uzakla§tirmadan hiicrenin ya§amini sagla-
yan tolerans mekanizmalan olmak iizere iki kisimda incelenebilir. 

1 1 I I 
ft ll i f I f 

1 1 
T G 

II III 
i i i 
G T A 

III 11 II 
t r p p |A 1° .C |A |T 

i i 
Kodon A Kodon B 

1 
Kodon C 

r 
I I I I 
(1 ll i f if 

1 1 
G G 

III' III 

1 1 
T A 

II II II M in II 
T A C A 
1 1 1 1 

III III 
C C 
| | 

ll II 
A T 

1 I 
' 1 ' ^ U~ 1 ' 
Kodon A Yeni kodon 

r i 

Yani kodon 

1 1 1 1 

(t ll i f i f 
ii 1 1 

nT! i f ! 

1 1 1 1 

mG i f I I T I I A 

1 f 1 1° n n i c ic i V 

Kodon A 

Normal DNA 

Cerpeve kaymasi(eksilme) 

£ereeve kaymosi(katilma) 

Yeni kodon Yani kodon Yani todon 

Baz gifti aksilmaai 
' B.»z gift akianmaai 

§ekil 36: Cer^eve kaymasi mutasyonlan (baz (ifti eksilmesi (-1) ve katilmasi (+1) 

Enzimler DNA'da olu§an mutasyonlan diizeltebilir veya onarabi-
lir. Bu nedenle D N A replikasyonlannda orijinale gore daha az mutas-
yon goriiliir. Eger bir mutasyon tamnmaz ve onarilmazsa, yanli§ §ifre-
nin RNA'ya transkripsiyonu olur. Boylece mutasyon, degi§mi§ protein 
sentezi §eklinde ifade edilir. Bu degi§me, aminoasitin proteindeki yeri-
ne veya etkilenen protein miktan ve fonksiyonuna bagli olarak kritik 
olabildigi gibi onemsiz de olabilir. 

DNA onanmi, bazi enzimlerin etkisi ile degi§ik mekanizmalarla 
saglanir. Ornegin metiltransferaz, 0-6 metilguanini demetilasyona ug-
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(a) 

(b) 

§ekil 37: DNA adduct olu§umuna ornek (guanin-amin ve guanin-benzo (a) piren 
metaboliti adduct'lari) 

ratarak, DNA yapisini tek basamakta rejenere eder (DNA hasannin 
dogrudan reversibilitesi). Benzeri dogrudan onanm mekanizmasi, ult-
raviyole (UV) i§inlarinin etkisi ile hasarin onanmi (foto onanm); 
D N A bazlanndan adduct'lann uzakla§tinlmasi, baz kaybi olan yere 
D N A polimerazm etkisi ile dogru bazlann ilave edilmesi, D N A ligaz-
larla tek gizgili kinlmalann kapatdmasi §eklinde olmaktadir. 

Diger ikinci bir D N A onanm mekanizmasi ise (ekzisyon: uzakla§-
tirma mekanizmasi) adim alir. Bu mekanizmaya hasar gormii§ bazla-
nn, yanli§ baz giftinin veya D N A segmenti hasannin uzakla§tinlmasi 
mekanizmalanni igerir. Bu mekanizma daha kan§ik olup, birgok pre-
mutasyonel lezyonlan onarir. 

D N A onanmi mekanizmalan mutajenezise kar§i tam bir korunma 
saglamaz. Bazi onanm prosesleri doymu§ olabilir, bazilan etkin §ekil-
de onanm olmayabilir. Boylece premutasyonel lezyonlar onanmdan 
once sabitle§mi§ olabilir. D N A hasan onanmi, hiicre metabolizmasi 
ve mutasyonlann gegi§i ayn ayn du§iiniilmemelidir. Mutajenezis 
kompleks bir hiicresel proses olup, yukarda agiklanan olaylann dogal 
etkile§melerinden sapma durumudur. 

6.2. Kromozom Anomalileri (Aberasyonu) 

Kromozomlara katilma, eksilme veya farkli siralama sonucu olu-
§an ve i§ik mikroskopu ile goriilen lezyonlara "klastojenezis" denir. 
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Kromozomda D N A kaybi sonucu oldugu dii§iinulen bo§luklarin (akro-
matid lezyonlar) boyutu degi§ebilir. Kromatid uglarinin kinlmasi ile 
olu§an kinlmalar yer degi§tirir ve halen metafaz donemini kapsar. 
Bloom sendromu ve Falconi anemisi gibi genetik hastahklar kromo-
zom kirilmalan ile ilgilidir. Ancak bu kirilmalann mi hastaliga neden 
oldugu, yoksa hastaligin semptomu olarak mi ortaya $ikan mekaniz-
malax oldugu belli degildir. iyonizasyon radyasyonu, alkillendirici et-
kenler gibi bir5ok kimyasal maddelerin kromozom kinlmalarina ne-
den oldugu gosterilmistir. 

Kromozom kinlmalannin diizensiz ve yanli§ kaynamasi (birle§-
mesi.) sonucu olan degi§melere "kromozomal mutasyonlar" denir. Bu 
degi§meler, ba§lica gikartma, yer degi§tirme, ikiye katlatma veya ters 
donme §eklinde olabilir. 

Kromozomlann e§itsiz boliinmeleri ve sonu£ta hiicredeki kromo-
zom sayisinin normale gore artmasi veya eksilmesi ile bir§ok anomali-
ler goriiliir. Bir5ok genetik hastahklar kromozomlann diizensiz boliin-
meleri sonucudur. Ornegin Down sendromu (mongolizm: kromozom 
21 'in trisomisi ile ilgili; yani kromozom 21'in 2 yerine 3 tane olmasi), 
Klinefelter sendromu ( X X Y cinsiyet kromozomu konsititiisyonu; 47 
kromozom) ve Turner sendromu (XO cinsiyet kromozomu konsititiis-
yonu; 45 kromozom) gibi genetik hastahklar anormal ?ocuklann do-
gumuna neden olur. 

Bazi kimyasal maddelerin poliploid'i (temel haploid sayilannin 
katlan) indiikledikleri gosterilmistir. Ornegin kol§isin spesifik bir 
"spindle" zehirdir. Spindle protein tubiline baglanarak polimerizasyo-
nu inhibe eder. Boylece kol§isin mitozis olayini metafaz safhasinda 
durdurur, kromozom materyali agirlik?a ikiye katlanir ve sonugta "po-
liploid" hiicre olu§ur. Vinca alkaloidleri (vincristine ve vinblastin) de 
kol§isin gibi poliploidi indiikler. Bu olay bitkilerde ?ok goriiliir ve 
ozellikle bitki iiretiminde kullanilir. Hayvanlarda ise letal mutasyona 
yol agar. 

6.3. Mutajenezisin Karsinojenezisle Ili§kisi 

Karsinojenezis kisminda da goriilecegi gibi, bir maddenin karsi-
nojenik potansiyeli mutajenik kapasitesi ile yakindan ilgilidir. Karsi-
nojenezis ba§langi5inda D N A en son hedef olarak kabul edilmektedir. 
Son yillarda, karsinojenik olan bir?ok maddelerin mutajenik; benzeri 
§ekiilde mutajenik olan bir?ok maddelerin de karsinojenik oldugu gos-
terilmistir. Kimyasal maddelerin mutajenik etkileri ile karsinojenik 
potansiyelleri arasindaki bu kuvvetli ili§kinin olmasi, mutajenezis test-
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lerinin, kimyasal maddelerin karsinojenik risklerinin ara§tirilmasinda, 
-tarama testleri- olarak kullamlmasi, sonucu dogurmu§tur. 

6.4. Mutajenesite Testleri 

Kimyasal maddelerin mutajenik etkilerinin ara§tirilmasi (mutaje-
nesite testleri) son 25 yil iginde toksikolojinin onemli bir konusu hali-
ne gelmi§tir. Bu amagla ksenobiyotiklerin bir gogunun, bakteri ve vi-
riisleri, kiifler, memeli doku kiiltiirii, bitkiler, bocekler ve memeli 
hayvanlar gibi, biyolojik test sistemlerinde mutajenik etkileri incelen-
mi§tir. 

Genetik toksikolojide kullanilan testlerin sayisi gok fazladir. Bu 
testleri dort grupta toplamak miimkundiir: 

1- Gen mutasyon testleri: Niikleoitid degi§melerinin ara§tirilmasi 
(yer alma, katilma, koparma gibi genetik degi§imler) 

2- Kromozom degi§meleri: Normal karyotipte yapisal ve sayisal 
degi§melerin ara§tirilmasi; 

3- Primer DNA hasari: D N A - adduktlarinin, D N A oraninin sti-
miilasyonu, D N A zinciri kirilmalari ve karde§ kromatid degi§imi (sis-
ter-kromatid exchange SCE) gibi D N A etkile§melerinin ara§tinlmasi; 

4- Morfolojik ddnii§Umler: Hedef hiicrelerde tumorojenik aktivite 
ile ilgili morfolojik degi§melerin ara§tinlmasi. 

Her grup iginde, kullanilan biyolojik sistem ve uygulama §ekline 
gore birgok testier bulunmaktadir. Burada bazi onemli mutajenesite 
(genotoksisite) testlerine kisaca deginilmi§tir (daha fazla bilgi igin: 
Williams, 1985., Brusick, D „ 1987 ve Hoffmann, G.R., 1991'a baki-
niz). 

Bakteri Test Sistemleri ile Mutajenesitenin Ara§tinlmasi 

Kimyasal maddelerin mutajenesitelerinin ara§tinlmasinda, hizli 
hiicre bolunmesi gibi diger testlere gore daha kolaylikla fazla bilgi el-
de edilmesi nedeni ile, bakteriyel test sistemleri rutin on tarama testle-
rinde gok kullanilirlar. Bakteriler di§inda kiifler de genotoksisite test-
lerinde kullanilirlar. Ornegin Saccharomyces ve Schizosaccharomyces 
kUfleri (yeasts); Neurospora ve Aspergillus kiifleri a§agida agiklanan 
Salmonella histidin testi modeline gore kullanilmi§lardir. 
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Ames testi: Salmonella typhimurium mikrozom testi Dr. Bruce 
Ames ve arkada§lan tarafindan geli§tirilmi§tir. Gen mutasyonlanmn 
izlenmesinde §ok kullanilan bu kisa siireli mutajenesite testi "Ames 
testi" olarak bilinir. Bu deneyin esasi, incelenen kimyasal madde mev-
cudiyetinde ve yoklugunda, histidine gereksinim duyan mutant bakte-
rili ortamda geri mutasyon (revertants) sonucu olu§an histidine bagim-
siz bakteri 50galmasimn o^iilmesine dayanir. Deneyde, fenotip i§aret 
(marker) olarak, bakteri boliinmesi i§in gerekli olan histidini sentez 
edebilen Ames sallmonella su§lari kullanilir. Bu bakteri ortamina, rau-
tasyona ugrami§ bakteri su§u ilave edildiginde bakteriler artik histidini 
sentez edemezler ve 50galmalari i§in ortama histidin ilavesi gerekir. 
Bu !»ekilde hazirlanan kiiltiirden alinan bakteri ve eser miktarda histi-
din petri kutusunda agar tabakasi iizerine ekilir. Mutajenesite deger-
lendirilmesinde kullanilacak bakteri bu §ekilde §ogalir ve histidini kul-
lanarak ince bir bakteri tabakasi elde edilir. Histidin kullanabilme 
a^isindan geri mutasyona ugrayan bakteriler (backmutated) boliinme-
ye devam eden ayn bir bakteri kolonisi olu§turur. Mutasyona ugrama-
yan bakteriler ise olecektir. Ortamda pozitif mutajen bir kimyasal 
madde varsa, bu geri mutasyonla (tersine donii§) (jogalan bakteri kolo-
nisi istatistiksel olarak anlamli artacaktir. Bu ?ogalma doz-cevap ili§-
kisi gosterir. 

Ames testi ile promutajenler (mikrozomal oksidasyonla biyoakti-
vasyona ugradiktan sonra mutajenik etki gosteren ksenobiyotikler) de 
bakteri sistemleri ile iki yolla ara§tirilabilir. Birincisinde, mikrozomal 
enzimleri i5eren karaciger homojenati bakteriyal inkubasyona ilave 
edilir. Ikinci yontem ise "host-mediated" testi §eklindedir. Bu yontem-
de memeli hayvan (host: fare gibi) biyolojik test sistemi olarak, bakte-
ri ise indikator (belirteg) olarak kullanilir. Memeli hayvana mutajene-
site testi yapilacak kimyasal madde uygulanir ve indikator bakteri 
deney hayvanimn viicut bo§luguna enjekte edilir. Belirli bir siire sonra 
bakteriler peritonal bolgedcn $ikartilir. Yukarda a5iklandigi gibi kont-
rol ile kar§ila§tinlarak geri mutasyon (revertants) sikligi ol^iilur. Orne-
gin dimetilnitrozaminin (DMNA) in vitro olarak mutajenik etki gos-
termedigi halde, bu yontemle mutajenik etkisi saptanmi§tir. 

Kromozomal Degi§me Testleri 

Kromozomlardaki degi§meler sonucu olu§an genetik lezyonlar 
mikroskopla goriilebileceginden bu lezyonlara "makrolezyonlar" adi 
verilir. Bu lezyonlar, hiicre boliinmesi sirasinda replikasyona ugrayan 
kromozomlarin tam ayrilmamasi sonucu goriilebilir. Birinci tip degi§-
mede yeni hiicrelerde anormal kromozom sayisina neden olabilir (hap-
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loid-kromozom grubu sayisxnda veya tek kromozom sayisinda olabi-
lir). Ikinci tip makrolezyonlar ise kromozom yapismdaki morfolojik 
degi§me (klastojenik etki) §eklinde olabilir. 

Kimyasal maddelerin neden oldugu birgok kromozom anormallik-
leri hiicre bliimiine neden olur ve dollenme hiicrelerinde oliim indiikle-
nirse bu dominant (baskin) letal etkiler diger jenerasyona (nesle) geg-
mez. Kromozomal degi§melerin ara§tinlmasmda kullandan klasik 
yontemler, metafaz basamaginda donmu§ hiicrelerdeki kromozomla-
nn, dogrudan gozle analizine dayanir. Bu §ekilde kromozomlardaki 
yapisal ve sayisal degi§meler incelenebilir. 

Meyve sinegi (Drosophi la melanogaster) ozellikle cinsiyete bagli 
resessif (gekinik) letal testte kullanilir. Bu testte fenotipik degi§me F2 

jenerasyonundaki erkeklerin oliimii ile izlenir. Dominant (baskin) leta-
lite testleri ise embriyo bliimiiniin erken oldugu herhangibir organiz-
mada uygulanabilir. 

Primer DNA Hasan ile ilgili Testier 

Genotoksisite testlerinde, iigiincu kategori deneyleri D N A hasan-
m olgmeye dayanir. Dollenme hiicrelerine uygulanan testier sister 
chromatid exchange (SCE) ve programlanmami§ D N A sentezi olmak 
iizere iki tiptir. S C E testinde, kromozom morfolojisinde bir degi§iklik 
yoktur, ancak identik karde§ kromatidler arasinda kar§ilikli (recipro-
cal) bir degi§me vardir. Teorik olarak bu degi§me genetik bir hasar de-
gildir. Ancak bazi ara§tincilar S C E indiiksiyonu ile mutasyon indiiksi-
yonu arasinda genel bir ili§ki oldugunu kabul etmektedirler. Bu testier 
insan hiicreleri veya Chinese hamster (£in'de ya§ayan bir cins kemiri-
ci) hiicrelerine uygulamr. 

D N A sentezi ile ilgili testte ise, D N A sentezinde replikasyona ug-
ramayan hiicrelerin, belirli bir D N A sentezini yapamamalarina daya-
nir. Kimyasal bir mutajen D N A hasanna neden olursa, D N A onanmi 
aktivasyonu yolu ile programlanmami§ D N A sentezine yol agabilir. 
Bu tip gah§malar radyoaktif i§aretlenmi§ molekiillerle insan fibroblast-
lanna veya sigan hepatositlerine uygulamr. 

In Vivo Memeli Mutajenesite Testleri 

Memeli sistemlerinde uygulanan in vivo genotoksisite testleri en 
gok tercih edilen yontemdir. Insan fizyolojisi, metabolizmasi ve iire-
mesine oldukga yakin kabul edilebilen memelilere uygulanan testier, 
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normal insan ?evre ko§ullanna gore se9ilerek daha iyi yorumlanabilen 
sonu^lara gidilebilir. Ancak bu testier digerlerine gore daha 50k za-
man ister ve daha pahalidir. 

6.5 Kimyasal Mutajenlerin Taranmasi Ve insan Sagligi 
A^isindan Degerlendirilmeleri 

Kimyasal maddelerin insanda neden olabilecegi mutajenezisi, 
kantitatif olarak degerlendirmek 90k gii^tiir. Ger^ekte herhangi bir 
kimyasal maddenin insanda genetik defekt olu§turabilecegi heniiz gos-
terilememi§tir. Radyasyonun (kuvvetli fiziksel mutajen) bile ancak 
hayvanlarda mutajen oldugu gozlenmi§tir. Diger taraftan kimyasal bir 
maddenin veya radyasyonun mutajenik etkisi varsa bile maruz kalan 
ki§icle degil, hatta yavrusunda da goriilmeyebilir. Ancak ressesif (9eki-
nik) bir alelin, nesiller sonra ortaya 9ikma olasiligi vardir. Bugiin 9ev-
remizdeki 90k 9e§itli kimyasal maddelerin kii^iik miktarlari potent 
mutajen veya karsinojen olabilir. A y n c a endiistride 9ali§anlar bir9ok 
organik kimyasal maddelere maruzdur. Bugiin bu maddelerin genetik 
a9idan zararlanni degerlendirmek heniiz miimkiin degildir. 

Insanlar arasinda, genetik defektlerin de giin ge9tik9e artmasi tipta 
gittik9e onem kazanmaktadir. 2000'den fazla genetik hastahk bilin-
mektedir. 01duk9a yiiksek insidansli bu genetik defekt veya hastahk-
lar daha 90k spontan (kendiliginden olu§an) mutasyonlara baglanmak-
tadir. Ancak 9evremizde devamli maruz kalinan ve a§agi simf 
hayvanlarda mutajen olan bir di§ kaynakli kimyasal maddelerin de et-
kisi olabilecegi 90k muhtemeldir. Bu konudaki 9ali§malann ilerlemesi 
ile insanlara yorumlanabilmesi yapilacaktir. Yakin gelecekte bu geli§-
me ttim bilim adamlannin beklentisidir. 

Somatik hiicrelerde mutasyon olu§masi kanser olayi ile sonu9la-
nir. Dollenme hiicrelerindeki mutajenik degi§meler ise insan neslini, 
ilgilendirdigi i§in daha ciddi sonu9lar dogurur. Dolenme hiicrelerinde-
ki letal ve dominant bir mutasyon dii§iiklere neden olurken, letal olma-
yan bir mutasyon ise daha sonraki nesillere ge9erek bireylerde isten-
meyen fenotipler §eklinde ortaya 9ikmasina neden olabilir. 

Insanlann mutajenlere maruz kalmasi ile etkileri arasinda uzun bir 
sure vardir. Mutasyon sonucu olu§abilen karsinojenezis i9in latent bir 
donem vardir. Mutasyon sonucu olu§acak diger etkilerin ise daha son-
raki nesillerde goriilmesi ise daha uzun siireyi gerektirir. Bu nedenle 
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deney hayvanlannda mutajenlerin tanimlanmasi, insanda risk tayini ve 
gereksiz olarak bu maddelere maruziyetin onlenmesi genetik toksiko-
lojinin ba§lica amaglarini olu§turur. 

Kimyasal maddelerin insan iizerindeki etkilerini degerlendirmede, 
gevrede dogal olarak olu§an fiziksel ve kimyasal mutajenleri de tam-
mak gerekir. Radyasyon gunliik ya§antida kar§ila§tigimiz onemli bir 
fiziksel mutajendir, giine§ i§igi ba§lica kaynaktir. Kimyasal maddele-
rin tam yanmamasi ile olu§an benzo (a) piren gibi mutajenler, besinle-
rin islenmesi veya pi§irilmesi sirasinda, sularin klorlanmasi sonucu 
birgok kimyasal mutajenlerin olu§tugu gosterilmi§tir. 

Bugiin endiistride iiretilen kimyasal maddelerin sayisi 60 OOO'i 
gegmi§tir. Her yd da 1000-2000 tanesi bu sayiya eklenmektedir. Boy-
lece gerek giinliik kullanimdaki bu kimyasal maddeler ve gerekse gev-
rede olu§an diger maddelerin toksikolojik etkilerini bilmek gerekir. 

Bu nedenle de toksikolojik profil analizlerini yaparak, potent ad-
vers etkileri olanlann iizerinde daha 50k durulmalidir. Ozellikle kim-
yasal mutajenlerin taninmasinda gabuk, pahali olmayan tarama testle-
rine gereksinim vardir. 

Daha once bahsedilen genetik toksikolojide kullanilan tarama 
testleri ile en az 20000 kimyasal maddenin genetik etkileri ara§tinl-
mi§tir. Bu maddelerin 90k azinin insanda karsinojen oldugu belirlen-
mi§tir. Ancak hi9birinin insanda mutajen oldugu g6sterilmemi§tir. Bu-
nunla beraber hayvan ve bakteri testleri ile bir9ok mesleksel olarak 
maruz kalinan ve 9evrede bulunan kimyasal maddelerin mutajenik po-
tansiyelleri gosterilmi§tir. Ancak maruz kalma §ekli, doz, metaboliz-
ma ve DNA onarimi prosesleri mikroorganizma ve memeliler arasinda 
farklilik gosterir. Bu nedenle kisa donem mutajenesite testleri, tarama, 
memeli testleri ise genetik toksikolojide insana ekstrapolasyonu (risk 
tayini) i^in kullanilir. 

Sonu9 olarak genetik toksikoloji ara§tirmalari ve testleri onemli 
bir geli§me i9indedir. Bununla beraber 9evresel mutajenlerin ozellikle 
kantitatif degerlendirilmesi halen kompleks bir olaydir. Hangilerinin 
onemli risk; hangilerinin ise ihmal edilebilecek risk yarattigi konusun-
da ara§tirmalarin geli§mesi gerekir. Insanlarda mutajenesizin degerlen-
dirilmesinde gen mutasyonlan, kromozom degi§meleri gibi test sonu9-
lannin hem somatik hiicrelerde ve hem de dollenme hiicrelerindeki 
etkileri goz oniine alinmahdir. 
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7. K I M Y A S A L K A R S I N O J E N E Z I S 

Genel olarak "karsinojen" terimi, biyolojik sistemlerde kanser 
olu§turan herhangibir etken i§in kullanilmaktadir. Bu etkenler kimya-
sal maddeler, fiziksel etkenler veya viriisler olabilir. Kimyasal karsi-
nojenler ise spesifik toksik etkilerini insan ve hayvanlarda kanser olu§-
tunirak gosterirler. Bu olaya "kimyasal karsinojenezis" denir. 

^evremizde bulunan kimyasal maddelerin §e§itli kanser tiplerine 
neden olabilecegi ilk kez XVIII. yiizyil sonlannda Ingiliz Doktor Sir 
Percival Pott'un klinik gozlemleri ile ba§lami§tir. Bu ara§tirici 1775 yi-
linda, Londra'da baca temizleyicileri arasinda goriilen skrotal kanser 
insidansmin (sikliginin) yiiksek olma nedenini, i§§ilerin derilerine bu-
la§an is ve komiir katranina baglami§tir. Sir Percival Pott'un gozlemle-
ri uzun yillar (yakla§ik birbu§uk yuzyil) desteklenmemi§tir. Ancak 
1916 yihnda Katsusabura Yamagiwa ve Koichi Ichikawa isimli iki Ja-
pon ara§tiricinin tav§an derisine (kulagina) siirekli ve lokal olarak ko-
miir katran, uygulandigmda, cilt kanserini gozlemeleri ile, kimyasal 
maddelerin kanser olu§turabilecegini deneysel olarak gostermi§lerdir. 
Bu crali§ma ile birlikte kimyasal karsinojenezis konusunda §ali§malar 
hizlanmi§tir. 1920'li yillarda ingiltere'de Kennaway ve arkada§lari ko-
miir katranim fraksiyonundan izole ettikleri benzo (a) piren ve diben-
zo (a, b) antrasen gibi polisiklik aromatik hidrokarbonlann (PAH'lar) 
karsinojenik potansiyelini gostermi§lerdir. 

Diger taraftan 1860'li yillarda, Almanya "aromatik amin grubu" 
sentetik boya iiretimi merkezi olduktan 30 yil kadar sonra, bu madde-
lere maruziyetin zararlan ile ilgili ilk uyanlar yapilmi§tir. 1895'de 
Ludwig Rehn isimli bir Alman cerrah bu boya fabrikalarinda 9ali§an 
i§9ile:rde idrar kesesi kanserlerinin gozledigini bildirmi§tir. Epidemi-
yolojik 9ali§malar 2-naftilaminin muhtemel karsinojen oldugu dii§iin-
cesini ortaya ?ikartmi§tir. Ancak 2-naftilaminin karsinojen ozelligi 
1938 de Hueper ve arkada§lari tarafindan deneysel olarak kopeklerde 
gosterilerek, onceki gorii§ler desteklenmi§tir. 

Daha sonraki 9ali§malarda degi§ik gruptaki kimyasal maddelerin 
(azo boylan, vinil kloriir, nitrozaminler gibi) deney hayvanlannda ve 
bir kisminin da insanlarda karsinojen etkili olabilecegi gosterilmi§tir. 
Zamanimiza kadar 7000 den fazla kimyasal maddenin karsinojenik 
potansiyelinin tarandigi ve yakla§ik 1500 tanesinin deney hayvanlann-
da karsinojenezis testleri ile tiimorojenik oldugu gosterilmi§tir. Ancak 
bu testlerin taranan kimyasal maddelerin en az yansi i9in tam yeterli 
olmadigi ve bu nedenle hayvanlarda karsinojen maddelerin 750 civa-
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rinda kabul edilebilecegi, diger taraftan insandaki karsinojen potansi-
yellerinin degerlendirilmesinde de birgok faktorlerin ara§tirilmasi ge-
rektigi ileri siiriilmektedir (Mehlanae, 1987). 

7.1. Kimyasal Karsinojenezis lie ilgili Tanimlar 

Kanser, "hiicrelerin, fenotipik veya genetik kodlanndaki degi§me 
sonucu anormal le§erek baskisiz biiyiimeleri ve yaydmasi prosesi" ola-
rak tanimlanabilir. Kanser dokulan neoplazmanin daha genel smiflan-
dinlmasina gore yapdabilir. Neoplazma (neo:yeni, plasia:biiyiime), 
normalden daha gabuk gogalan anormal doku bolgesi olarak tanimla-
nabilir. Neoplazma herhangibir dokuda olu§abilir ve histopatolojik 
olarak benign (iyi huylu) veya malign (habis) tumor tipleri olmak iize-
re iki tipi vardir. Tiimor deyimi, neoplazma ile e§ anlamdadir. Epitel 
hucrelerin malign tiimorlerine sinonimi, karsinoma kullanilmaktadir. 
Mezodermal kaynakli malign tumbrlere ise "sarkoma" adi verilir. A y -
rica malign tumbriin olu§tugu dokuya gore de neoplazma ge§itli isim-
ler alir; Ornegin epidermiste "epidermal karsinoma", midede "gastrik 
karsinoma"-, karacigerde "hepatoselliiler karsinoma; kasta "rhabdomi-
yosarkoma", kemikte "osteosarkoma" isimlerini alir. 

"Karsinojen" deyimi sozciik anlami ile malign tiimor olu§turan 
herhangibir maddeyi ifade etmektedir. Her nekadar mezen§imal kay-
nakli sarkoma olu§turan maddeler igin "sarkomojen" veya "onkojen" 
deyiminin kullanilmasi daha dogru ise de, genel olarak karsinojen soz-
ciigii karsinoma ve sarkoma neden olan maddeleri igermektedir. Tok-
sikolojide ise karsinojen deyimi daha genel anlamdadir. Kimyasal 
maddeler tarafindan olu§turulan benign ve malign tiimor veya neop-
lazmanin toksikolojide birbirinden aynlmasi pratik agidan istenmez. 
Bu nedenle de pratik olarak karsinojen deyimi "test orneklerinde tii-
mor sayisini arttiran kimyasal maddeler" olarak tanimlanabilir. Bu ta-
nima gore bir kimyasal maddenin karsinojenik ozelligi deney hayvan-
larmda ahnan 4 tip karekteristik cevap ile degerlendirilir: 

(1) Kimyasal maddeye maruz kalan deney hayvani grubunda, 
kontrol grubuna gore istatistiksel anlamda tiimor sayisinda arti§ olma-
si; 

(2) Tomiir olu§umunun, maruz kalan grupta kontrol grubuna gore 
daha once ve tiimor arti§i insidansinin anlamli olmasi; 

(3) Maruz kalan grupta olu§an tiimor tipinin, kontrol grubunda 
gozlenmemesi; 
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(4) Maruz kalan grupta, 50k sayidaki dokularda tumor geli§mesi 
gozlenmelidir. 

Burada "karsinojen" deyimi "insan veya hayvanlarda tumor olu§-
turan kimyasal maddeler" if̂ in kullanilmi§tir. 

7.2. Karsinojenezis Mekanizmasi 

Kimyasal maddelerle olu§an kanser, gevresel ve endojen faktorler 
arasindaki etkile§meleri i§eren 50k basamakli kompleks bir prosestir. 
Bu mekanizmanin ba§lica ozelligi, somatik hiicrelerin diizenli ?ogal-
masim saglayan karma§ik kontrol sisteminin bozulmasidir. Kimyasal 
karsinojenezisin neden oldugu malign neoplazma olu§umunda en az 3 
onemli basamak bilinmektedir: 

1) Ba§langi9 (initation); 2) geli§me (promotion) ve; 3) ilerleme 
(Progression). 

Bahama basamagi: Hiicrede ?abuk ve irriversibl degi§me ve boy-
lece neoplastik geli§meye zemin hazirlama olayidir. Ba§latici olarak 
tanimlanan kimyasal maddenin kendisi veya metaboliti elektrofil ozel-
liktedir. Bu aktif madde D N A ile devamli, kalitsal genom olu§turur. 
Ancak hiicre genomunda (genotip, genetik yapi) ekspresyonu yapil-
mami§tir. Bmjok ba§laticilar mutajendirler ve genotoksik karsinojen-
ler olarak simflandinhrlar. 

Ancak az sayida karsinojen maddenin (endustrideki ara maddeler 
veya kemoterapotik ila9lar gibi) kendileri ana madde halinde aktiftir-
ler ve aktivasyona gerek yoktur (primer genotoksik karsinojenler). Qo-
gu karsinojen madde ise enzimatik reaksiyonlarla biyotransformasyo-
na ugrarlar ve biyoaktive olarak elektrofil veya radikal yapida aktif 
kanserojen metabolit olu§tururlar (sekonder genotoksik karsinojenler). 
I§te bu aktif elektrofil veya radikal maddeler D N A dahil hiicrelerin 
makromolekiiler niikleofil bolgeleri ile kovalan bag olu§tururlar. Bu 
kovalan katilma iiriinlerine (adduct) adi verilir (§ekil 37). D N A ad-
ductlar (hasar gormii§ DNA), onanci enzim sistemleri ile tekrar nor-
mal haline ddnii§tiirulebilir veya makromolekiiler adductlar ise bulun-
duklan yerden uzakla§tirilip yerine normaller konulabilir. Bu durumda 
karsinojenezis olayinin ani etkilerine kar§i korunma olayi ger9ekle§ir. 

Eger hiicre, D N A hasan mevcudiyetinde, replikasyona ugrarsa 
(e§lenirse); bu durumda genomda degi§meler olur. Bu degi§meler 
D N A bazlannin yanli§ 9iftle§mesi (nokta mutasyonlan), replikasyon-
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da yanli§lik (^enjeve kaymasi mutasyonlan) veya genetik siralamada 
degi§tirme (transpozisyonu) gibi 9e§itli yollarla olur. Biitiin degi§me-
ler, genotipi ve fenotipi degi§mi§ kalici hiicre anormalligine neden 
olur. Boylece hiicredeki degi§me irreversibl olur ve uzun bir sure tu-
mor olu§madan hiicre boyle kalir. 

Geli§me ve Ilerleme (promotion ve progression): Ikinci basamak-
ta fizyolojik ve biyokimyasal degi§meler hiicrede ba§latilan degi§ikli-
gin ekspresyon ve biiyiimesini te§vik eder (promotion). Bazi neoplas-
tik hiicreler belirli anormal ko§ullarda 90galarak neoplazmaya neden 
olurlar. Baskidaki neoplastik hiicreler ise bazi kimyasal maddelerin et-
kisi ile, muhtemelen dokunun normal geli§me kontroliinii etkileyerek, 
neoplastik geli§meye ugrarlar. "Promoter" adi verilen bu kimyasal 
maddelerin kendileri karsinojen degildir, ancak ba§laticidan sonra dii-
§iik bir dozda uygulandiginda, kanser insidansini arttinr veya latent 
donemi kisaltir. Promoterler, genel olarak elektrofil maddeler degildir 
ve bu nedenle DNA'ya baglanmazlar. Bu tipik karsinojenezis modeli 
ilk kez fare cildindeki uygulama ile gosterilmistir. Ba§latici olarak 
7, 12- dimetilbenzantrasen dii§iik dozda fare cildine uygulandiginda 
farenin ya§ami boyunca ancak 90k az tumor olu§tugu gozlenmi§tir. 
Ancak ba§latici uygulandiktan 1 hafta - bir yil, sonra cilt kroton yagi 
ile bir9ok defalar muamele edildiginde, farelerde tiimorlerin daha kisa 
siire i9inde ba§ladigi (5-6 hafta) ve tiim farelerde 10-12 hafta sonra tu-
mor geli§tigi gdriilmii§tiir (latent donemin kisalmasi ve tomor insidan-
sinin artmasi). 

Ba§latici ve promoterlerin karsinojenezis agisindan kar§ila§tiril-
masi: Karsinojenezis olayinda, once ba§latici maddeye maruz kalma 
goriiliir. Aynca ba§latici madde karsinojen etki dozunun altinda (sub-
karsinojenik doz) verilirse, deney hayvaninin ya§ami boyunca tiimor 
goriilmez. Dozun tekrannda ise promoter olmadiginda da tiimor olu-
§ur. Ba§latici ile promoter uygulamalan arasindaki siire 1 haftadan 1. 
yila kada uzarsa, tiimor veriminde farklilik olmaz. Ba§laticinin etkisi 
ineversibldir. Ba§latici madde veya aktif metaboliti elektrofil olup, 
DNA ile kovalan bag olu§turur. 

Tiimor geli§tirici promotor maddenin ise ba§lica ozelligi ba§latici 
tarafindan ba§latilan karsinojenezis prosesini tamamlamaktir. Elekt-
rofil maddeler degillerdir ve makromolekiillere baglanmazlar. Er-
ken donemlerde promoterin etkisi reversibl olup, 90gunlukla dozun 
tekran gerekir. Muhtemelen maruziyetin bir e§it limiti degeri vardir 
(Hodgson, E„ Levi, E.P. 1984). 
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ilerleme (progression): Bazi neoplazmalar fenotip ozelliklerinde 
kalitatif (nitel) degi§meye ugrarlar. Muhtemelen benign ozellikten ma-
lign ozellige gegi§ olur. tlerleme, genotip kodlu bu- hiicre populasyo-
nunun gogalma sirasinda fenotip ozelliklerinin segimini ifade eder. 
Aktif karsinojenlerin etkisiyle DNA daki ilave degi§meler DNA repli-
kasyonundaki hatalar, kromozomal degi§meler gibi ge§itli hiicre sap-
malan ile neoplazmada yeni genotipler ortaya gikar. Bu tip geli§me ise 
kanser kemoterapisinde biiyiik tikanikliklara yol agar. 

§ekil 38'de, kimyasal karsinojenezis mekanizmasindaki bu basa-
maklar goriilmektedir. 

K i m y a s a l k a r s i n o j e n • D e t o k s i f i k a s y o n r e a k s i y o n u 

M e t a b o l i k a k t i v a s y o n 

• 
Nihai k a r s i n o j e n • D e t o k s i f i k a s y o n 

I D N A ' y a b a g l a n m a , ( D ® e r n 0 k l e o f l l l e r e b a 5 | a n m a ) 

I B a h a m a 

D e g i s m i s D N A D N A onarimi 

^ E s l e m e 

L a t e n t t i imor h u c r e s i 

1B u y t ime, 
i l e r l e m e 

T u m o r o l u s u m u 

^ G e l i ^ m e 

Mal ign t i imor 

J 
M e t a s t a z 

§ekil 38: Kimyasal karsinojenezis mekanizmasinm basamaklan 
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7.3. Karsinojeif Maddelerin Simflandinlmalan 

Yukarda kisaca ve basitle§tirilerek a?iklanan karsinojenezis meka-
nizmasmdan anla§ilacagi iizere, neoplazma olu§umunda 11genetik" ve 
"epigenetik" olmak iizere iki ayn mekanizma vardir. Kimyasal yapila-
n ve biyolojik etkileri a§isindan kimyasal karsinojenler son derece ge-
ni§ bir grup olu§turup, degi§ik yollarla etkilerini gosterirler. Ancak 
kimyasal maddenin D N A ile etkile§me ozelligine gore karsinojenler 
iki sinifta incelenebilir: 1) Genotoksik karsinojenler 2) Epigenetik kar-
sinojenler. Aynca her grup etki §ekillerine gore alt simflara aynhrlar 
(Tablo 10). 

Tablo 10: Kimyasal Karsinojenlerin Smiflandirilmalari 

I. Genotoksik Karsinojenler 

Ornekler 

1. Primer (direkt etkili) 
karsinojenler:organik 

Alkillendirici etkenler 

2. Direkt etkili karsinojenler 
(anorganik) 

Nikel, krom, kadmiyum 

3. Prokarsinojenler 
(sekonder karsinojenler)(organik) 

Benzo (a)piren, vinil kloriir 
dimetilnitrozamin (DMN) 

II. Epigenetik Karsinojenler 

1. Promoterler Forbol esterleri, katekol, organik 
klorlu pestisitler, sakkarin 

2. Hormon modifiye edenler Ostrojenler, androjenler, tiroid 
hormonu, amitrol 

3. Kati-hal (solid state) Asbest, metal levhalar, plastikler 

4. Immiinosupresorler Purin analogu, azothioprine 

5. Sitotoksikler Yaniklar, tekrarlanmij donmalar, 
hepatotoksinler (tetrakloroetilen 
gibi) 

*6. Peroksizom proliferatorler 
**(6- Kokarsinojenler) 

Klofibrat, dietilhekzilftalat 
Forbol esteri, katekol) 

III. Simflandirilamayanlar 

1. £e§itli Etanol, dioksan 

* Williams, G.M., ve Weisburger, J.M., (1991) den alinmi§tir. 
** Hodgson, E. (1987) ve James, R.C., Christopher, M.T. (1985'e gore). 
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Genotoksik Karsinojenler 

DNA ile etkile§en (DNA-aktif) maddeler elektrofilik ozellikte 
olup genotoksik karsinojenler adini alir. Bu maddeler D N A veya ge-
netik ekspresyonu irreversibl olarak degi§tirerek kalitsal bir degi§ime 
yol agarlar. Bu nedenle genotoksik karsinojenler bir?ok ara§tirmalarla 
da gosterildigi gibi aym zamanda mutajenik maddelerdir. 

Genotoksik karsinojenler, dogrudan anamaddenin aktif olmasina 
(primer karsinojenler) veya biyoaktivasyonla aktivite kazanmasina go-
re (sekonder karsinojenler) olmak iizere 2 veya 3 alt sinifa boliinebilir-
ler (Tablo 10). 

Primer (dogrudan etkili veya intrinsik) organik karsinojenler: 
Bir?ok karsinojen maddeler, dokulann makromolekiilleri ile kovalan 
bag olu§tururlar. Ortak bir kimyasal yapisi olmayan primer karsinojen-
ler 90k aktif veya nonenzimatik yolla kuvvetli elektrofilik ozellik ka-
zanan organik bile§ikler olup, hiicresel niikleofillerle SNi (unimolekii-
ler niikleofilik substitiisyon) ve SN2 (bimolekiiler niikleofilik 
substitiisyon) tipi reaksiyonlarla etkile§irler. Organizmada biyotrans-
formasyona ugramadan neoplazma olu§turan organik kimyasal mad-
deler alkillendirici (metilasyon etilasyon gibi) ozelliktedirler. Alkil 
sulfonatlar (metil sulfonat ve etil metal siilfonatlar), dimetil siilfat, ba-
zi nitrozobile§ikleri (N-metil- ve N-etil-nitrozoiire) biyoaktivasyona 
ugramadan dogrudan hiicresel makromolekiilleri alkillendirirler. Bazi 
laktonlar (p-propiyolakton gibi) ve p-kloroetil tiirevleri ve enzimatik 
reaksiyona girmeden etkile§irler. Kiikiirtlii hardal gazi ve azotlu hardal 
gazi iki fonksiyonlu alkillendirici etkenlerdir. Bu bile§iklerin p-
kloroetil gruplan D N A molekiilleri ile iki taraftan birle§erek halkali 
(DNA-adductlan) olu§tururlar. 

Tablo l l ' d e bazi primer karsinojenler ve olu§turduklan aktif 
elektrofil gruplan goriilmektedir. 

Sekonder Genotoksik Karsinojenler: Bir9ok karsinojenler, kar-
sinojenik etkilerini biyoaktivasyonla kazamrlar. Prokarsinojen veya 
prekarsinojen inaktif ana bile§igi; proximate karsinojen aktif arameta-
boliti, ultimate karsinojen ise karsinojenezisten sorumlu asil metaboli-
ti ifade eder. Aktif metabolitleri karbonyum, nitrenyum iyonlan gibi 
kuvvetli elektrofillerdir (Tablo 12). 
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Tablo 11: Primer Karsinojenlerin Kimyasal Yapilanna Gore Siniflandinlmalan 

1. Aktif haloien bilesikleri 

bis(klofometil)eter 

Kioroaseton(R-H); Dikloroaseton(R-CI) 

Benzilklofur 

Metiliyodur 

Dimetilkartoamilklorur 

2. Alkil iminler 

Etilen imin 

CICH OCH CI 
2 2 

CICH COCH R 
2 2 

C H CH CI 
6 5 2 

CH I 
3 

( C H ) NCOCL 
3 2 

H
2

C ~ R ~ R 

3. Alkilen epoksitler 

1,2,3,4-Butadien epoksit H 2 C - ^ H - C H - C H 2 

o o 

4. Kucuk halkali laktonlar 

B - Prpiyolakton H C — C H 2 I I 2 
O—C=0 

Propan sulfon CH — C H 
I 2 2 
CH — SO 

2 2 

Oimetil sulfat 

Mehlmetan sulfooat 

CH OSO OCH 
3 2 3 

CH SO OCH 
3 2 3 

6. Nitrosamidler ve Nitrosoureler 

N-metil-N-nitrosoure 

N-metil-N-Nilroufetan 

CĤ NOJCONĤ  
CH N ( N O ) C O O C H CH 

3 2 3 

7. Platinium amin selatlari 

A NH 
\ / 3 

-Pt 
c r \ N H 

3 

cis-Diklorodiamine 
platinium (U). DDP 

CI NH \ / 3 

NH3 a 

trans-DDP 

<\ X] 
•a 

CT .N 

0 0 CI ̂  \N 

cis-Dikkxobis (pirrolidin)-
platinium (III) 

Dikloro-1,2-diaminosikJohekzar 
platinium (ll)bilesikleri 
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Tablo 12: Onemli Sekonder Karsinojenler ve Aktif Metabolitleri 

R—C * I 

N-AJkH Nrtrozamintef 
(DmeWrrtrozaniin) 
CH 

\ _ N— N — O 
CH 

Ornek: 
2-Naftilamin 

Aromatik Aiwiter (o-toiuidin) 
Nttro Bile?Hdari Asetamkter (Asetilaminofloren) 

SgfWat RatfM; Haloalkenlef 
CHCI — 3 

Kloroform 
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Bu kimyasal maddeler peptid, protein, RNA ve DNA gibi makro-
molekiillerin niikleofilik bolgeleri ile nonenzimatik olarak "kovalan 
adductlar" olu§tururlar. Hiicrenin ba§lica bile§eni protein oldugu igin, 
karsiriojenlerin ba§lica makromolekiiler etkile§meleri protein adductla-
n §eklindedir. Elektrofdik karsinojenler niikleik asitlerle de birle§ebi-
lirler ve DNA ile etkile§me genotoksik karsinojenik etkinin ba§lama-
sinda kritik reaksiyon olarak kabul edilir. 
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Elektrofilik maddeler (karsinojenler) D N A bazlarinm niikleofilik 
oksijeni ile oldugu kadar azotu ile de etkile§irler. Ornegin D N A bazla-
nndan guaninin en aktif grubu N-7; adeninin ise N-3 ve N-7 atomlari-
dir. 

Onemli Genotoksik Karsinojenler 

Tablo 12'de bazi onemli prokarsinojenler goriilmektedir. Polisik-
lik aromatik hidrokarbonlar (PAH'lar), bazi aromatik aminler, alkilnit-
rozaminler, mikotoksinler (Aflatoksin B,) pirolizidin alkaloidleri, saf-
rol gibi bitki toksinleri, etiyonin ba§lica prokanserojen madde 
gruplaridir. 

/M/flar karsinojen maddeler arasinda en 50k ara§tinlan grup-
tur. £evremizde bu bile§ikler (3, 4-benzopiren, 1,2-benzantrasen, 
3-metilkolantren, 5-metilknzen gibi) katran, is, kati ve sivi yakitlarla 
havada, egzos gazinda, sigara dumanmda, islenmi§ besin maddelerin-
de ve bazi endiistri i§yerleri havasinda yaygin olarak bulunmaktadir 
(Vural, N., 1972). Bu kimyasal maddelerin deney hayvanlannda (fare 
ve si5anlarda) §e§itli yollarla kanser olu§turdugu saptanmi§tir. Ancak, 
bu maddeleri i9eren iiriinlerin (katran, is, sigara dumani) karsinojenik 
etkilerinin PAH'lardan ileri geldigi kesin olarak gosterilememi§tir. 
PAH'lar arasinda en potent karsinojen olan 3,4-benzopiren (benzo(a) 
piren: BaP) dir. Diger PAH'larda oldugu gibi diolepoksit bile§igi asil 
(ultimate) karsinojen, 7,8 epoksit ise ara aktif metabolittir. Doku mo-
lekiilleri ile (DNA) epoksit yapisindaki metabolitlerin etkile§tigi gos-
terilmi§tir. Karsinojen PAH'lann biyoaktivasyonu, kompleks sitotoom 
P-450 enzim sistemi tarafindan katalizlenen 50k basamakli reaksiyon-
lari i9erir (§ekil 39). Diol epoksitin (4) stereoizomeri mevcuttur. Bun-
lar arasinda en potent karsinojenik metabolit ise (+)-benzo(a) piren-7-
8-diol-9-10-epoksit -2 dir. 

PAH'lann yapi-aktivite ara§tirmalannda, aktif karsinojen metabo-
litteki "epoksit grubunun" elektronca zengin bolgelerde olu§tugu gos-
terilmi§tir. Kuantum kimyasindaki ilerlemelerle, aromatik yapi n (Pi) 
elektronlannin yogun oldugu bolgelerin saptanmasi miimkiin kilinmi§-
tir. Molekiilde "K bolgesi" olarak isimlendirilen belirli alanin, o mad-
denin karsinojenik potansiyeli ile ilgili oldugu onerilmi§tir. Ornegin 
dibenz (a, h) antrasenin 5. ve 6. karbonlar; benz (a) pirenin 4. ve 5. 
karbonlar arasindaki 91ft bagi i9eren bolgeler elektronca zengin "K 
bolgesi" olarak belirlenmi§tir. Diger taraftan molekiildeki diger bir ki-
sim "L bolgesinin", (ornegin benz (a) antrasende 7. ve 12. karbonla-
nn) substitusyonu da karsinojenik aktiviteyi arttinr. Ancak bu bolge 
serbest ise karsinojenik etki azalir. Karsinojenik aktivite i§in onerilen 
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§ekil 39: Onemli PAH'lar ve BaP'nin biyoaktivasyonu 



bu temel basit elektronik yapi ile polisiklik aromatik hidrokarbonlarin 
"yapi-aktivite" ili§kisi ara§tirmalari 1960 yillardan itibaren yogun bir 
§ekilde yuriitulmektedir. Ancak (5) halkah olmayan polisiklik aroma-
tik hidrokarbonlar ve alkil (ozellikle metil) grubu igerenler onerilen bu 
§emaya uymamaktadirlar. 

Daha sonralari radyoaktif i§aretlenmi§ PAH'larla karaciger mikro-
zomlarinda ba§layan "aktif metabolit" 5ah§malari, PAH'lann "K" bol-
gesinde aktivasyona ugradigi goru§unii degi§tirmi§tir. iki basamakli, 
"dihidrodiol epoksit" §eklindeki karsinojenik aktivasyonun angular 
doymu§ benzen halkasina "bay region: korfez bolgesi" denilen kisim-
da oldugu gorii§ii ortaya 9ikmi§tir. Bu bolge benz (a) pirende C]0 ve 
Cn arasinda, benz (a) antrasende C n ve C, 2 arasinda bulunmaktadir 
(§ekil 39). 

Aromatik aminlerin karsinojenik etkisi ilk kez anilin boya madde-
si iiretiminde §ali§an i§§ilerde gozlenmi§tir. 2- naftilamine maruz kal-
ma sonucu endiistride 9ali§anlarda idrar kesesi kanserlerinin goriilme-
sinden sonra "anilin" kanserleri iizerinde ara§tirmalara ba§lanmi§tir. 
2,4,6-trimetilanilinin siganlarda karaciger tumorleri olu§turdugu, de-
neysel olarak gozlenmi§tir. Toluen 2,4-diamin, o-toluidin, 2-antramin, 
benzidin gibi aromatik aminler karsinojendirler. 2-naftilaminin meta-
bolizmasinin incelenmesinde, ba§lica iki aktif metabolitin (o-
aminonaftol ve hidroksilamin tiirevi) olu§tugu ve kendisinin prokarsi-
nojen oldugu anla§ilmi§tir. 

Bu karsinojenik metabolitler, karacigerde glukuronik asitle konju-
ge olurlar ve inert hale ge<jerler. Boylece dokular korunur. Ancak in-
san ve kopek idrannda bulunan Ji-glukuronidaz enzimi asit ortamda bu 
inert konjugatlan hidroliz ederek aktif kanserojenlerin iireterlerde ve 
idrar kesesinde serbest hale ge5mesini saglar. Si?an ve farelerin idrar 
keselerinde ise P-glukuronidaz enzimi yoktur ve 2-naftilamin bu hay-
vanlarda karsinojen degildir. Aromatik aminlerden, sentetik tatlandin-
ci olarak kullanilan sakkarinin, si9anlarda idrar kesesi kanseri (pellet 
implantasyonu yolu ile) olu§turdugu gosterilmi§tir. Bu nedenle sakka-
rinli besin maddelerinde, "deney hayvanlannda sakkarinin kanser yap-
tigi" ibaresinin konmasi bir§ok iilkelerde zorunlu kilinmi§tir. 

Azo boyalarindan, dimetilaminoazobenzenin "tereyag sarisi" ismi 
ile margarinlerde boya maddesi olarak kullamlmasi, si?anlarda oral 
yolla karaciger kanseri yaptigi gosterildikten sonra yasaklanmi§tir. 
Azoboyalan da prokarsinojen olup, demetilasyondan sonra olu§an N-
hidroksi tiirevlerinin, aktif metabolitleri oldugu gosterilmi§tir. Karsi-
nojenik aktivite i§in, 4 pozisyonundaki azotun metilasyonu gereklidir. 
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Nitrozaminler 50k etkin karsinojenler olup, ozellikle mide asidite-
sinde sekonder aminlerle nitritlerin etkile§mesinden olu§malan ile 
dikkati 5ekmektedirler. Sigara dumanmda da bulunan bu maddeler 
(N-nitrozonornikotin) hidroksilasyondan sonra alkillendirici maddele-
re ddnii§erek karsinojenik aktivite gosterirler. 

Si?anlarda hepatotoksik ve karaciger kanserine neden olan nitro-
zaminler (alkil nitrozaminler, nitrozopiperidin gibi), primer veya se-
konder amin yapisi i?eren ila? ve pestisitlerle, nitrit i?eren besin mad-
delerinin etkile§mesinden olu§malan nedeni ile son 25 yilda onemli 
qe\re karsinojenleri arasina girmi§lerdir. 

Alkillendirici karsinojenler: Niikleik asitlerde guaninin 7 nolu 
karbon atomu, proteinlerde imidazol azotu, sistein ve metiyoninin siil-
fidril gruplari, dikarboksilli asitlerin karboksil gruplannin alkillendiri-
ci etkenler tarafindan alkillendirilmeleri ile karsinojenik etki goriiliir. 
Bu durum mutajenezis ile karsinojenezisin analog mekanizmayla etki-
ledilderi dii§iincesini kuvvetlendirmektedir. 

Dogal kaynakli alkillendirici karsinojen maddelere pirolizidin ya-
pisindaki bazi bitki alkaloidleri (Senecio tiirleri) ornek verilebilir. 
Afrika ve Hindistan'da goriilen hepatom insidansinin yiiksekligi, bu 
bitkinin tibbi ama§ ve bir §e§it <jay olarak kullanilmasina baglanmak-
tadir. Si9anlarda da karsinojenik etki gosteren bu maddelerin etkileri 
i?in, metabolik aktivasyonlan gerekmektedir. Oksidasyonla pirol tii-
revlerine ve halka di§indaki ester grubunun ayrilmasi ile kuvvetli 
elektrofilik metabolite donii§mektedirler (Tablo 11). 

Dogal kaynakli diger onemli karsinojen maddelerden aflatoksinler 
ise, Aspergillus flavus'ta bulunan bir mikotoksindir. 

1960 yillannda ingiltere'de hindilere verilen yerfistiginm bu man-
tarla enfekte olmasi, bir§ok hayvanin karaciger nekrozundan oliimiine 
neden olmu§tur. < !̂e§itli deney hayvanlannda, bu kiifiin i§erdigi afla-
toksinlerin (dort tip B,, B2, G, ve G2) karaciger tiimorleri olu§turdugu 
saptanmi§, aflatoksin B, in ise en kuvvetli karsinojen oldugu gosteril-
mi§tir. Aflatoksinler de prokarsinojen olup, epoksitleri asil karsinojen 
metabolitlerdir (Tablo 11). 

Anorganik Genotoksik Karsinojenler 

Berilyum, kadmiyum, kobalt, krom, demir, nikel, kur§un ve 9inko 
tuzlarinin deney hayvanlannda kanser olu§turduklan gosterilmi§tir. 
Aynca epidemiyolojik ara§tirmalar arsenik, kadmiyum, kur§un ve ni-
kele maruz kalma ile kanser arasinda ili§ki oldugunu gostermi§tir. Be-
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rilyum ve kur§un tuzlan da insanlarda muhtemel karsinojenler arasin-
da dii§iinulmektedir. 

Metallerin karsinojenik etki mekanizmasi hakkinda bilgiler azdir. 
Ancak metal katyonlannm D N A replikasyonu (e§lemesi) ve R N A sen-
tezini inhibe ettikleri gosterilmi§tir. A y n c a bazi karsinojenik ve karsi-
nojenik olmayan metal katyonlan poliniikleotidlerin spesifik bolgele-
rine (purin ve timin) baglanabilmektedir. D N A polimerazlan inhibe 
eden metal iyonlanmn D N A biyosentezini de bozduklan bilinmekle 
beraber bu konudaki gali§malarin devami gerekmektedir. Genelde me-
taller primer karsinojenler olarak simflandinhrlar. 

Epigenetik Karsinojenler 

Karsinojenlerin ikinci biiyiik sinifi epigenetik karsinojenlerdir. Bu 
gruptaki maddelerin genetik materyalle etkile§me ozellikleri olmadigi, 
ancak karsinojenesiteye neden olan ba§ka biyolojik etkileri oldugu ifa-
de edilmektedir. Bu gruptaki karsinojenler: 1) Promoter aktivite goste-
renler; 2) Hormon modifikasyonu aktivitesi olanlar; 3) Kati hal (solid 
state) karsinojenezisi; 4) immiinosupresorler; 5) Peroksizom gogalma-
si yapanlar olmak iizere simflandinlirlar. Kokarsinojenler bazi toksi-
koloji kitaplannda (Hodgson, E., 1987; Williams, P.L., Burson, J. L., 
1985) epigenetik karsinojenlerin alt simfi olarak yer aldigi halde son 
yillarda kokarsinojenler "karsinojenezisi kuvvetlendirenler" arasinda 
incelenmektedir (Tablo 10). 

Promoterler (te§vik ediciler): Karsinojenik etkide te§vik edici 
(promotion) basamak ilk kez deneysel olarak olu§turulan deri kanser-
lerinde gosterilmi§tir. Fare derisine bilinen bir genotoksik karsinojen 
(7,12-dimetil benzantrasen gibi) uygulandiginda, tiimor olu§umunun 
ancak kroton yagi (forbol esterleri aktif maddesi) uygulamasindan 
sonra ortaya giktigi gosterilmi§tir. Burada kroton yagi te§vik edici ola-
rak karsinojenezis olayim hizlandirmaktadir. Te§vik edici maddeler 
genel olarak initandirlar ve ba§latici (genotoksik madde) tarafindan 
olu§turulan irreversibl hiicre degi§mesini miiteakip, karsinomanm ge-
li§mesine neden olurlar. Safra asitleri deney hayvanlannda kolon kan-
seri promoterleri olarak bilinmektedir. insanlarda, fazla yag tUketimi 
ile kolon kanseri arasindaki kuvvetli ili§kinin bulunmasi, yag sindiri-
minin safra asitlerinin kolonda artmasina ve te§vik edici ozelligine 
baglanmaktadir. Metilnitrozoiirenin siganda idrar kesesi karsinojenezi-
sinde ba§latici etkisini, sakkarin ve siklamatin te§vik ettigi gosterilmi§-
tir. Kopeklerde ise 4-aminobifenil veya 2-naftilaminin idrar kesesi tii-
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morlerini ba§latici dozda uygulanmasmdan sonra, triptofanla hizlandi-
gi gosterilmistir. 

Hormon modifiye edenler: Hormonlann da kimyasal karsinojene-
ziste rol oynadiklan bilinmektedir. Dimetilbenzantrasenin (DMBA) 
oral veya IV injeksiyonu hassas di§i farelerde, meme tiimorlerine ne-
den olmaktadir. Prolaktinin bu tiimor olu§umunu arttirdigi gosterilmi§-
tir. Yumurtaliklan alinmi§ deney hayvanlannda ise 90k az meme tii-
morii goriilmesi bu g6rii§ii desteklemektedir. Beslenmede fazla yag 
tiiketimi, sigara i9me gibi bazi faktorlerin hormonal dengeyi bozarak 
ve promoter etki gostererek gogiis kanserlerine yol a9tigi gosterilmi§-
tir. 

Fiziksel ozelligin neden oldugu karsinojenler (katihal): Bazi poli-
mer veya metal levhalann, subkutan olarak implante edildikleri doku-
da sarkomlar olu§turdugu deney hayvanlannda gosterilmistir. Aynca 
altin (Au) gibi bazi metal levhalann da ayni ozelligi gostermeleri, bu 
tip karsinojeneziste kimyasal yapidan 90k fiziksel yapinin onemli ol-
dugunu gostermektedir. Onceleri "solid state: kati durum" denilen bu 
tip karsinojenezise asbest ornek verilebilir. Asbeste maruz kalan i§9i-
lerde (ornegin gemilere asbest yiikleyen ki§ilerde) kanser olu§abilece-
gi 1940'larda gosterilmistir. Asbest, plevra ve periton mezotolyomasi-
na neden olur. Asbeste mesleki maruziyetin seyrek olarak akciger 
kanserine neden oldugu ve sigara i9menin bronkojenik akciger kanse-
rini sinerjik olarak etkiledigi gosterilmi|tir. Bu nedenle asbest ve ben-
zeri lifsel yapili maddelerin kokarsinojen veya promoter ozellikleri ol-
dugu kabul edilmektedir. Asbestin karsinojenik latent devresinin 25 
yil olmasi ve elbiselere bula§an asbestin i§9i ailelerini de etkilemesi, 
bu mineralin 20. yiizyilda "oldiiriicii toz" olarak anilmasina yol a9mi§-
tir. Cam elyafin da benzeri etki gosterdigi bilinmektedir. Asbestde ol-
dugu gibi karsinojenik etkide elyaf §ekli ve btiyiikliigii onemlidir. 

immiinosupresdrler: Immunolojik prosesler, karsinojenezisi 9e§it-
li yollarla etkileyebilir. Azathioprin, 6-merkaptopurin gibi immiino-
supresif ila9lann veya immiinosupresif serumu uygulanan deney hay-
vanlannda losemi ve lenfoma olu§tugu gozlenmi§tir. Son zamanlarda 
organ transplantasyonu yapilan ki§ilerde, siklosporin A'nin lenfoma 
olu§umunu arttirdigi bulunmu§tur. 

Immiinosupresif ila9lann bir kismi DNA sentezini degi§tirebilir 
veya DNA i9ine girebilir, ancak DNA ile reaksiyona girmezler. im-
miin sistemi 90k zayif olan ki§iler (AIDS'li ki§iler gibi) Kaposi sarko-
mu, lenfoma ve losemiye kar§i daha yiiksek risk grubunu olu§turmak-
tadirlar. Hayvan modellerinde bunun nedeni onkojenik bir viriistiir ve 

143 



bu insanlar i9in de ge9erli olabilir. Bu nedenle, immunosupresorlerin 
karsinojenik etkisinin epigenetik mekanizmaya dayandigi dii§iiniil-
mektedir. 

Peroksizom proliferasyonu yapanlar: Rodentlerin karaciger tiimo-
riine neden olan 9e§itli maddelerin, aym zamanda bu hay vanlann kara-
cigerinde peroksizomlan 9ogaltdigi gozlenmi§tir. Bu nedenle de pe-
roksizomlan 90galtan maddelerin (peroksizom proliferatorler) 
karsinojen olarak kabul edilmesi ileri siiriilmii§tur (Williams, G.M., 
Weisburger, J.H., 1991). Hepatokarsinojenik peroksizom proliferator-
lere: hipolipidemik ila9lar (klofibrat, gemfibozil, tibrik asit gibi); plas-
tifiyan bir madde olan di(2-etilhekzil) ftalat, bir herbisit olan laktofen 
ve 1,1,2- trikloroetilen ornek verilebilir. Bu maddelerin bazilarinin ka-
raciger tiimoriinii te§vik edici (promoter) ozelligi gozlenmesine rag-
men heniiz etki mekanizmalannin ara§tirilmasi gerekmektedir. 

Kokarsinojenler: Kokarsinojen bir madde, karsinojen maddeden 
hemen once veya beraber uygulandiginda, anlamli olarak yalmz karsi-
nojen maddeye gore daha 90k sayida tiimor olu§umuna yol a9makta-
dir. Bazi hallerde promoterler de kokarsinojen gibi etkirler. Hormon-
lar, viriisler, immunolojik faktorler, beslenme faktorleri, fiziksel 
travma ve deri a§inmasi kokarsinojenezise neden olurlar. 

Kokarsinojenezis mekanizmasi: 1) Karsinojen metabolit olu§umu 
hizinin artmasi; 2) Karsinojen madde aktivasyon ve oraninda yiiksel-
me; 3) DNA onanm mekanizmasinin indiiksiyonu; ve 4) DNA lezyon-
larimn reversibl donu§iim hizinin artmasi, kokarsinojenezisin miimkiin 
mekanizmalan olarak onerilmektedir. 

Kokarsinojenezise silisyum dioksitin (kuartz), benzo (a) pirenin 
deney hayvanlannda neden oldugu larenks, trakea ve karaciger karsi-
nomalanndaki etkisi ornek verilebilir. Aynca sigara dumaninin, asbest 
ve uranyuma bagli akciger tiimor olu§umunda sinerjik etkisi oldugu 
gosterilmi§tir. Sigara dumani PAH'lar ve nitrozaminler gibi 90k az 
miktarda genotoksik maddeleri i9ermektedir. Bunun di§inda sigara du-
maninda katekol ve diger fenolik bile§ikler gibi kokarsinojen ve pro-
moter maddeler de bulunmaktadir. Sigara dumani ile indiiklenen kan-
serde kokarsinojen ve te§vik edicilerin onemli bir rol oynadigi 
dii§iiniilmektedir. 

Insan kanserinde kokarsinojenler onemli maddelerdir. Sigara ve 
alkollii i§ki i9en ki§ilerde yukan sindirim yolu kanserleri riskinin yiik-
sekligi gosterilmi§tir. Bunun nedeni ise etanoliin kokarsinojenik etki 
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ile sigaradaki genotoksik prokarsinojenlerin elektrofilik metabolitlere 
ddnii§iim hizini arttirmasi ile a9iklanmaktadir (Williams, G.M., 
Weisburger, J.H., 1991). 

Radyasyon Karsinojenezisi 

iyonizasyon radyasyonlari, hiicrede ba§ta su molekiilleri olmak 
iizere, enerji absorbsiyonu sonucu iyonizasyona neden olurlar. Iyon-
la§mi§ su miilekiilleri diger makromolekiillerle etkile§erek peroksit, 
hidroperoksi radikali, hidroksi radikali ve hidrojen peroksit gibi aktif 
oksijen molekiilleri olu§ur. Bu radikaller D N A ve diger hiicre makro-
molekiillerinin hasarina neden olurlar. Radyasyonlann mutajenik ve 
karsinojenik etkileri 90k eskiden beri bilinmektedir (Radyasyon bolii-
miine bakiniz). 

7.4 Kimyasal Karsinojenezisi Etkileyen Faktorler 

Deneysel karsinojenezis ve epidemiyolojik ara§tirmalar, kimyasal 
karsinojenlerin etkisini degi§tiren bir 90k faktorlerin oldugunu goster-
mi^tir. Bu faktorleri: Karsinojenezisin inhibisyonu, endojen (i9 kay-
nakli) ve ekzojen (di§ kaynakli) etkenler olmak iizere siniflandirabili-
riz. 

Karsinojenezisin inhibisyonu 

£e§itli deneysel ko§ullarda, kimyasal karsinojenlerin etkileri bazi 
antagonistlerle azaltilabilmektedir. Bu etkiler, karsinojen olu§umunun 
onlenmesi; karsinojenezisin gegitli mekanizmalarla bloke edilmesi ve-
ya baski altina ahnmasi olmak iizere (3) grupta toplanabilir. 

Vitamin C. aminlerin midede nitrozolanmasini inhibe eden, boy-
lece karsinojen nitrozaminlerin olu§umunu engelleyen, bir maddedir 
(karsinojenezis inhibitorii). 

Karsinojenezisin bloke edilmesi ise enzim sistemi aktivasyonunda 
degi§me, hedef organda yan§ma, detoksifikasyon mekanizmasindaki 
degi§meler veya replike olmu§ D N A sentezini azaltarak ger9ekle-
§ebilir. Karsinojen bir madde boylece diger bir karsinojen madde-
nin etkisini bloke edebilir. 3-metilkolantrenin, (karsinojen PAH), 
4-dimetilaminoazobenzenin (karsinojenik azo boyasi) karsinojenik et-
kisini inhibe etmesinin gosterilmesi bu konuda yapilan ilk deneydir. 
3-metilkolantrenin, bu azo boyar maddesinin azo baginin rediiksiyo-
nunu saglayan enzim diizeyini arttirdigi ve boylece nonkarsinojenik 
iiriinlere par9alanmasi ile karsinojenik etkiyi bloke ettigi gosterilmi§-
tir. Benzeri §ekilde fenobarbital, DDT, benzoflavonlar ve sentetik anti-
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oksidan maddelerin benzeri mekanizma ile sadece azoboyalarinin de-
gil, 2-asetilaminofloren gibi birgok karsinojenlerin etkilerini inhibe et-
tigi deneysel olarak gosterilmi§tir. 

Supressor (baski altina alan) maddelerin etki mekanizmalari hak-
kinda az bilgi vardir. Bu gruba ornek olarak retionik asit verilebilir. 
Retionik asitin kanser olu§umunu indirgedigi gosterilmi§tir. 

Karsinojenik Etkiyi Degi§tiren Endojen Faktorler 

insanlarda kimyasal karsinojenezis ilk kez, i§ yerlerinde kimyasal 
karsinojen maddenin belirli bir miktanna kronik maruziyet sonucu 
olu§tugu gosterilmi§tir. Ancak ge§itli faktorler nedeni ile maruz kalan-
larin hepsi bu riski ta§imaktadir: Latent devrenin bile bireyden bireye 
degi§tigi gozlenmi§tir. Etki eden faktorleri tiir farki, irk farki, organ 
duyarligi, genetik farkldik, ya§, cinsiyet, endokrin denge, immunolojik 
faktorler ve beslenme §ekli olmak iizere siralayabiliriz. Bu faktorlerin 
onemli bir kismi, toksisiteyi ve biyotransformasyonu etkileyen etken-
ler kisminda agiklanmi§tir. 

Deney hayvanlan modelinde ve bazi insan kanseri vakalannda, 
karsinojenezise tiir ve irk farkimn etkisi, prokarsinojen maddenin ak-
tif elektrofd ile ultimate (asil) karsinojen metabolite dbnii§iim kapasi-
tesine bagli olarak ortaya gikar. Ornegin kobaylann aromatik amin 
tiirevi (2-asetilaminofloren gibi) karsinojenlere olan relatif dayamkli-
liklari, metabolit aktivasyonun gok dii§iik oranda olmasi ile agiklan-
maktadir. Diger taraftan tiir farki D N A onanmi sisteminde de ortaya 
gikmaktadir. Hamsterler metilnitrozaminle indiiklenen karaciger kan-
serine, siganlara gore daha duyarhdir. £iinkii hamsterlerde D N A igin-
deki, guaninin 0-6 pozisyonunda alkillenmesi ile olan degi§iminin 
onanmi olamamaktadir. 

Karsinojenezis ara§tirmalannda ya§ ta onemli bir etkendir. Yeni 
dogan hayvanlar, ya§hlara gore daha duyarhlardir. Genotoksik karsi-
nojenler, gok dii§iik dozlarda bile geng hayvanlarda uygulamadan bir 
yil sonra ozellikle karaciger ve akciger tiimoriine neden olurlar. Yeni-
doganlarda geng hayvan ve insanlarda hiicre gogalma hizi, D N A sen-
tezi, hormonlara hassas organlardaki mitozis olaylanndaki uzun siireli 
geli§me bu hassasiyete neden olmaktadir. 

Cinsiyet ve hormonal dengenin de karsinojeneziste onemi vardir. 
Epidemiyolojik ara§tirmalar bazi spesifik kanser tiirlerinin cinsiyete 
gore farkli insidansta olduklanni gostermi§tir. Ornegin o-amino-
azotoluenin neden oldugu karaciger kanser insidansi, di§i farelerde da-
ha yiiksek iken, 2-asetilaminoflorende tersine erkek siganlarda daha 
yiiksektir. Hormonlann kontroliinde olmayan bu cinsiyete bagli karsi-
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nojenezisin nedeni cinsiyete gore enzim sistemi aktivitesi farkliligi ile 
a§iklanmaktadir. Diger taraftan hormon kontroliinde olan gonadlar, ti-
roid, prostat ve gogiis gibi organ kanserleri de hormonal dengeye bagli 
olarak farkli insidans gostermektedir. Gonadektomi veya hipofizekto-
mi gibi hormonal dengedeki degi§meler karsinojenezisi etkileyebilir. 
Hormonal dengeye bagli degi§iklikler tiimor olu§umu ve geli§mesi 
mekanizmasi olduk9a komplekstir. Ornegin diyet kisitlamasi insan ve 
hayvanlarda hormonal sistemi ve bmjok organlardaki hiicre devrini 
onemli derecede etkiler. Diyetle alinan kalorinin % 10-20 oraninda dii-
§iiriilmesi, meme kanseri insidansini onemli derecede dii§iirdtigii gos-
terilmistir. Diger taraftan DDT, BHT (biitillenmi§ hidroksi toluen), 
PCB'lere (poliklorobifeniller) yiiksek kronik dozlarda maruz kalma so-
nucu ostrojenler veya tiroksin endokrin dengeyi bozarlar. Buna bagli 
olarak adrenal, uterus veya tiroid, kanserleri indiiklenir. Bu maddeler 
kesin "karsinojen" olarak tanimlanabilmelerine ragmen, eser miktarda 
maruziyetin insanlarda kanser riskini ta§imadigi da gosterilmistir. 

Bazi durumlarda immiinolojik faktorlerin de tiimor olu§umunu ve 
geli§imini etkiledigi gosterilmi§tir. Bazi yeni dogan hayvan tiir ve 
cinslerin, immiin sistemin eksikligi veya heniiz geli§me safhasinda ol-
masi nedeni ile, kimyasal karsinojenlere daha duyarlidirlar. insanlarda 
organ transplantasyonu tedavisinde kullanilan immiinosupressif ila^la-
nn verilmesi ile bazan lenfomalar ve losemiler gozlenmi§tir. AIDS 
hastaligmda olu§an §iddetli immunosupresyonun da, losemi, lenfoma 
veya Kaposi sarkomuna neden olabilecegi gosterilmi§tir. 

Di§ (ekzojen) Faktorler 

Karsinojenezisi etkileyen en onemli di§ etken beslenme §eklidir. 
Alinan besi elementlerinin cinsi, miktan ve kompozisyonunun kimya-
sal karsinojeneziste etkili oldugu, yillar once azo boyasi karsinojenezi-
sinde dikkati 9ekmi§tir. Riboflavin ve proteince fakir diyetle beslenen 
si9anlarin, 4-metilaminoazobenzen ile olu§an karaciger tiimoriine 90k 
duyarli olduklan gosterilmi§tir. 

A§in proteinle (diyetteki orani %50 iistiinde) beslenme ozellikle 
yiiksek kalori ile indiiklenen tiimor olu§umunu azaltmaktadir. Diyette 
protein azligi ise tiimor olu§umunu etkilememekte, proteinsiz diyet ise 
ozellikle sitokrom P-450 sistemi ile biyoaktivasyonu ugrayan prokar-
sinojenlerin etkisini azaltmaktadir. Azoboyar maddelerinin karsinoje-
nik etkisinde dii§iik proteinli diyetin indiikleyici etkisi ozel bir durum-
dur ve azoboyasini detoksifiye eden rediiktaz enzim diizeyinin 
dii§mesine baglanmaktadir. 

Besindeki yagin karsinojenezise etkisi, yag asiti cinsine baglidir. 
Kolon ve pankreas kanserlerinde, a>-6-poliansatiire yaglann 90k kuv-
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vetli, doymu§ yaglann ise daha zayif promoter etkisi vardir. Zeytinyag 
gibi monoansatiire yaglann etkisiz, co-3-poliansatiire yaglann ise koru-
yucu etkisi oldugu dii§iiniilmektedir. Hayvanlarda oldugu gibi insan-
larda da yiiksek oranda yag igeren diyetle beslenmelerinin bazi organ 
karsinojenezisini arttirdigi gosterilmi§tir. Bu nedenle genelde insanla-
nn az yagli besin almalan tavsiye edilmektedir. 

Karbohidrat ve ni§astanin deneysel olarak tiimor olu§umunda et-
kilerinin az oldugu gosterilmi§tir. Bunun yaninda, yan arindirilmi§ be-
sinlerde bulunan glukoz ve sakkaroz gibi karbohidratlar karsinojen 
madde absorbsiyonunu ve bu nedenle de toksisiteyi arttirmaktadirlar. 
insanlarda az kalinti birakan yiiksek ni§astali besinlerin kolon kanseri 
riskini arttirdigi, kepek ve pektin gibi lifli besinlerin ise bu riski azalt-
tigi gozlenmi§tir. Vitaminler ve selenyum gibi bazi eser elementlerin 
karsinojenezise etkileri ara§tirilmi§tir. Genelde A, E, B 2 ve C vitamin-
lerinin karsinojenlere kar§i koruyucu etkileri oldugu gosterilmi§tir. 
Selenyum tiirevlerinin spesifik deney ko§ullannda tiimor insidansini 
dii§iirdiigii gosterilmekle beraber, insanlara ekstrapolasyonu ispatlana-
mami§tir. 

Besi elementleri ve beslenme faktorlerinin karsinojenezisi hangi 
mekanizmalarla etkiledigine yonelik yapilacak ara§tirmalar onemlidir. 
Bu §ekilde, bazi onemli insan kanserlerine kar§i, korunmada bir temel 
olu§turacagi kesindir. Bu konudaki §ali§malar devam etmektedir. 

7.5. Karsinojenezisde Doz-cevap ili§kisi, "O" Tolerans 

Karsinojen maddelerin etki §ekilleri diger maddelerin farmakolo-
jik ve toksikolojik etkilerinden farklidir. ila§ ve kimyasal maddeler bi-
yolojik etkilerini 50k kisa zamanda olu§tururlar. Kimyasal madde me-
tabolize olarak atildiktan sonra etki de azalir. Karsinojen maddeler ise 
belirli bir dozda spesifik dokularda, hiicrelerde ineversibl degi§melere 
yol agarlar. Neoplastik alan olu§tuktan sonra, tomiirlerin geli§mesi 
igin karsinojen maddenin metabolizmasina bagli olarak bir zaman geg-
mesi gerekir. Boylece karsinojenik etkide, doz kadar zaman da onem-
lidir. Doz ne kadar kiigiik olursa olsun, aralikli maruz kalma ile yeterli 
zaman sonra (latent devre) tumorler olu§ur. Halbuki karsinojenik ol-
mayan maddelerin biyolojik, farmakolojik ve toksik etkileri yeteri de-
recede dii§iik olan dozda goriilmez. 

Dozun etkisi, yapilan ara§tirmalara gore, karsinojeneziste iki §e-
kilde goriilmektedir: 1-Dozla tiimor yiizdesi artar (insidans), 2-Tiimor 
olu§umu i?in gereken sure (latent donem) kisalir. 
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insanlarda endustriyel ve i§ di§indaki ?evresel maruz kalma nede-
ni ile olu§an kanserlerin incelenmesinde, kantitatif bilgiler elde edil-
mi§tir. Buna gore genelde insanlardaki tumor insidansi ile doz arasin-
da ili§ki kesindir. i§ilen sigara sayisina gore kanser olu§ma 
olasiligindaki onem a?iktir. Ancak giinde 30 sigara i?ene kar§i, orne-
gin 3 sigara i?enin hi? kanser olmayacagi (tolerans limiti) soylenemez. 
Burada kimyasal karsinojenlerin hi? etki gostermedigi (kuantal doz-
cevap ili§kisinde-0-etkinin oldugu bolge) bir doz olup olmayacagi ko-
nusu ortaya ?ikmaktadir. Bu konuda bir?ok ara§tirmalar yapilmakta-
dir. Ancak daha ?ok ve ?e§itli deney hayvanlan gerekmektedir. A y n c a 
ger?ek ya§amda canlilar ?evrede, tek ve saf bir karsinojen maddeye 
degil, bir?oklanna maruz kalmaktadirlar. Karsinojen maddeler arasin-
daki sinerjik etkiler, aynca karsinojen madde ile karsinojen olmayan 
maddelerle etkile§meler bu konuyu daha da gu?le§tirmektedir. Karsi-
nojenik eikinin molekiiler diizeyde olu§tugu du§iiniiliirse §imdiki hal-
de en giivenceli sininn "sifir" tolerans limiti olmasidir. 

Ozet olarak, gerek DNA-aktif (genotoksik) ve gerekse epigenetik 
karsinojenlerle yapilan kantitatif ara§tirmalar, doz-cevap ili§kilerinde-
ki farkli modellere ragmen, doza bagimli bir cevap gosterirler. Her iki 
karsinojen grubu ile de deney hayvanlannda ve insanlarda bir e§ik li-
mit deger (NOEL: No oberved effect level) gozlenmektedir. Bu e§ik 
limit deger ozellikle epigenetik karsinojenlerin promoter sinifinda ol-
duk?a yiiksektir. DNA-aktif karsinojenler i?in ise bu deger olduk?a 
degi§iklik gostermekte ve ?ogu kez de olduk?a dii§uktiir. Ozellikle gi-
da maddelerinde ?ok dii§iik miktarlarda bulunan karsinojen maddelere 
(mikotoksinler, nitrozaminler, PAH'lar gibi) bagli olarak yapilan epi-
demiyolojik ?ah§malar ve degerlerin e§ik limit deger konusunda farkli 
gorii§lere yol a?abilmektedir. Bu nedenle genel geleneksel egilim, ge-
notoksik karsinojenlere maruziyetten miimkiin oldugunca ka?inilmasi 
§eklindedir yani en giivenceli sininn "sifir" tolerans limiti olmasidir. 

Biitiin bu gorii§ler, karsinojenezis test tipinin ve insan a?isindan 
risk degerlendirilmesinin regiilasyonu gerektigini ortaya ?ikarmakta-
dir. 

7.6. Kimyasal Karsinojenezis Testleri 

Kimyasal maddelerin muhtemel karsinojenik etkilerini ara§tirma-
daki ama? bu maddelerin insanlara olabilecek zararlarinin saptanma-
si yani "karsinojenezis riskinin" belirlenmesidir. Kimyasal maddeler: 
(1) tiimor insidansini arttinyorsa, (2) tiimor kontrol grubuna gore daha 
once olu§yorsa,bu etki, IARC (Uluslararasi Kanser Ara§tirma Kurulu-
§u) tarafindan "kimyasal karsinojenezis" olarak tanimlanir. A y n c a kar-
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sinomlar (epitel hiicrelerinde malign geli§meler) di§mda, mezen§imal 
kaynakli sarkomlar ve hatta benign tiimbrler olu§turan maddeler de 
"kimyasal karsinojenler" listesine alinmaktadir (IARC monograph se-
ries, 1986). 

Kimyasal karsinojenler degi§ik tipte etki mekanizmasi gosterdik-
leri igin, karsinojenik etkilerinin ara§tinlmasinda kronik toksisite ti-
pindeki testier yeterli degildir. Ozellikle genotoksik etkili maddelerle 
kronik toksisite deneyleri sonug vermez. Bu nedenle karsinojenik etki-
nin ara§tirilmasmda, ba§ka birgok yakla§imlar yapilmaktadir. Bazilan 
geleneksel yontemlere gore, bazilan ise IARC/-WHO ve EPA (Envi-
ronmental Protection Agency: £evre Ara§tirma Kurulu§u, ABD) tara-
findan standardize edilen yontemlere gore yapilmaktadir. Konu ile il-
gili protokoller mevcuttur. 

Kimyasal bir maddenin karsinojenik ozelliginin ara§tinlmasi ve 
insana ekstrapolasyonu (risk analizi) "karar verme noktasi" igin yapi-
lan testier: 1) Kimyasal maddenin yapisi, yapi-aktivite ili§kisinin ince-
lenmesi; 2) Kisa donemli in vitro testier; 3) Promoterler igin yapi-
lan testier; 4) Deney hayvanlannda in vivo biyolojik testier; 5) Uzun 
siireli biyolojik testier olmak iizere (5) basamakta toplanabilir. 

Bu testlerin 2. basamagindan itibaren her boliimiinde sonuglar de-
gerlendirilerek, en sonuncusunda saghk agisindan risk analizi yapilir. 

Kimyasal maddenin molekiiler yapisi (striiktiirii) incelenerek kar-
sinojenik etkisi igin on bir fikir edinilebilir. Karsinojen maddelerin si-
mflandinlmalan, bazi gruplann karsinojenik aktivitelerinin molekiil 
yapisi ile ilgisine daha once kisaca deginilmi§ti. Ancak kimyasal yapi 
benzerligi ile karsinojenik etki §iddeti herzaman paralel gitmez. Orne-
gin etilen klorohidrin ve epiklorohidrin arasinda yapica gok az fark ol-
dugu halde, ikincisi birincisine gore deney hayvanlannda daha potent 
bir karsinojendir (Williams, P.L.; Burson, J.L., 1985). 

Kisa donemli in vitro ara§tirmalar ise, kimyasal maddenin memeli 
hiicrelerinde DNA degi§imi ve onanmini, memelilerde mutajenezis, 
bakterilerde mutajenezis ara§tirmalarini (Ames testi gibi), kromozo-
mal degi§me (Sister Chromatid Exchange: SCE) ve hiicre donu§iimii 
testlerini kapsar. 

Epigenetik karsinojenlerin onemli grubunu "promoter" ler olu§tu-
rur. Bu maddeler neoplastik hiicrelerin tiimorlere donii§umunu ve boy-
lece hayvanlarda spontan kanserleri hizlandirdrklan igin onemlidirler. 
Bu nedenle kimyasal maddenin giivenilirlik degerlendirilmelerinde 
"promoter aktivitelerinin" ara§tinlmasi gerekir. Bu testier in vivo ve in 
vitro olarak yapilabilir. 
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Tablo 13:1ARC (1987) Tarafuidan insanda Karsinojen Olarak Kabul Edilen Kimyasal 
Madde Ve Kari§imlar 

I. Genotoksik karsinojenler 

Aflatoksinler Komiir katrani 
4- Aminofenil Kukurtlii hardal gazi 
2- Aminonaftalin Melphalan 
5- Azasitidin MOPP (azotlu mustard, vinkristin, 
Benzidin prokarbazin ve prednizon) 
N, N-bis (2-Kloroetil)-2 amino- Nikel ve nikel bile§ikleri 

naftalin Siklofosfamid 
Bis (Klorometil) eter Trietilentiyofosforamit 

1, 4-Butandiol dimetansulfonat Tiitiin dumant ve iiriinleri 
(Myleran) Treosulfan 
Fenasetin Vinil kloriir 
Katran, zift 
Klorambusil 
l-(2-Kloroetil) eter metilsiklohekzil 

-1- Nitrozoiire 
Krom-6-bile§ikleri 

II- Epigenetik karsinojenler 

Azathioprin Ostrojenler 
Siklosporin A Steroidal, oral 
Dietilstilbesterol kontraseptifler 

III- Simflandirilamayanlar 

Alkollii i5kiler Mineral yaglar 
Arsenik ve arsenik bile§ikleri Petrol yagi 
Benzen 

Uzun siireli §ah§malar, kronik toksisitede oldugu gibi uygun hav-
yan tiirleri se§ilerek, kimyasal maddenin uygulanmasini miiteakip ya-
pdan otopside patolojik ve histolojik ara§tirmalara dayamr. Aynca 
maddenin farelerde deri, pulmoner sistem kanserleri, si§anlarda ise 
gogiis kanseri indiiksiyonuna neden olup olmadigi ara§tinhr. Kimya-
sal maddenin karsinojenik ozelliginin degerlendirilmesi ve insana eks-
trapolasyonu, incelenen tiirdeki in vivo ve in vitro test ^ah^malan ve-
rilerine gore yapilir. Aynca epidemiyolojik 9ali§malar da kimyasal 
karsinojenlerin degerlendirilmelerinde onemli bir yontemdir. 
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Tablo 14: Dogal Kaynakli Karsinojenler 

Mikroorganizmalar Bitkiler 
Aktinomisinler Agaratin 
Aflatoksinler Aplysiatoksin 
Adriamisin Aristolokik asit 

Azaserin P-Asaron (Calamus yagi) 
Daunomisin Cycasin 
Elaiomisin Forbol esterleri 
Etiyonin Giromitrin 
Griseofulvin Guatrojenler 
Islanditoksin Okadaik asit 
Luteosikrin Pirolizidin (Senecio) 

alkaloidleri 
4-(Metilnitrozoamino)- Safrol 
1 -(3-piridil-1 -butanon) Teleosidin A ve B 
Nitrozonornikotin Tiyoure 
Okratoksin A 
Strigmatosistin 
Streptozotosin 

Kimyasal karsinojenlerin karsinojenezis testlerine gore simf-
landinlmalan ve onemli karsinojenler 

Karsinojenezis test taramasi yapilan kimyasal maddelerin sayisi-
nin 7000 civannda oldugu; ve 1000 veya daha fazla sayidaki madde-
nin de yukarda agiklanan testlerin biri veya daha fazlasi ile "pozitif' 
sonu? verdigi hesaplanmi§tir. 

Test sonu?lanna gore degerlendirmede, kimyasal karsinojenler 
IARC'in siniflandirmasina gore: 

A. insanda karsinojenler (insan igin yeterli delil); 

B. Insanda muhtemel karsinojenler (insanda sinirli olarak delilli); 

C. Insanda karsinojen olasiligi olanlar (insandaki veriler yetersiz 
ancak hayvanlarda muhtemel mutajenesite ile beraber yeterli veri var); 

D. insanlarda karsinojen olarak simflandinlmayanlar (insandaki 
delil yetersiz, hayvandaki veriler sinirli ve yetersiz) olmak iizere dort 
grupta toplanabilir. Tablo 13 ve 14 de insanda kesin karsinojen olarak 
tanimlanan, endiistride ve gevrede maruz kalinan kimyasal maddelerle 
dogal kaynakli karsinojenler goriilmektedir. 
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8. TERATOJENEZiS 

Teratojenezis, liizumundan fazla veya noksan, yeri degi§mi§ ve 
fena halde bi9imsizle§mi§ anormal yavrulann dogmasina denilmekte-
dir. Fiziksel etkenler (UV i§inlari, X-i§inlari gibi), mikroorganizmalar, 
beslenme eksikligi ve bir?ok kimyasal maddeler teratojenik etki goste-
rirler. Teratojenezise neden olan etkenlere de teratojenler adi verilir. 

Di§ etkenlerin, konjenital defekte (malformasyonlara) neden ola-
bilecegi ilk kez 1929'da Murphy tarafindan X-i§inlanna maruz kalan 
gebe annelerin mikrosefalili, geri zekali ?ocuklan oldugunu gozlemesi 
ile ba§lami§tir. 1941'de Gregg, Almanya'da kizamikijik viriisiiniin fe-
tiisiin olmesine veya kor ve sagir bebeklerin dogmasina neden oldugu-
nu gostermi§tir. 1961'de ise Mc Bride, hamilelik doneminde talidomit 
almi§ annelerden dogan en az 10.000 bebegin malformasyonlu oldu-
gunu bildirmi§tir. "Talidomit faciasi" olarak isimlendirilen ve bir?ok 
sakat, garip yavrulann ortaya gikmasi ile konjenital malformasyonlar-
la §evresel faktorlerin ili§kilerinin ara§tinlmasina ba§lanmi§tir. 

"Konjenital defekt" deyimi dogumdan once ve sonra goriilen her 
tiirlii morfolojik, biyokimyasal ve fonksiyonel anormallikler i?in kul-
lanilmaktadir. Kimyasal maddeler, embriyonun geli§mesini etkileye-
rek bir veya diger organ sisteminde bozukluklara yol a?arlar. Eger yal-
nizca embriyonik somatik hiicreler etkilenirse ve genetik materyal 
bundan etkilenmezse, o zaman etki sadece dogan bireyde gozlenir. Bu 
nedenle konjenital defektler kalitsal degildir. Insanlarda olu§an konje-
nital malformasyonlann %1-5'inin ila? ve kimyasal maddelerle ilgili 
oldugu hesaplanmi§tir. 

Goriilen malformasyon insidansi (sikligi) ise bolgelerde, mevsim-
lere ve kimyasal etkenlere gore degi§ir. Ornegin MSS ile ilgili anor-
mallikler Isko^ya'da, Amerika'ya gore daha yiiksektir. Diger taraftan 
kizamik?ik viriisii ile konjenital sagirlik arasinda, talidomitle fokomeli 
(kol ve bacaklarda ozellikle ara segmentlerde goriilen sakatlik) arasin-
da korelasyon goriilmesi, kimyasal etkenlerle malformasyon §eklinin 
degi§tigini gostermektedir. 

8.1 Teratojenezisin Genel Prensipleri 

Teratoloji, prenatal (dogumdan onceki) yapisal fonksiyonel geli§-
me anormalliklerinin nedenlerini ve mekanizmalanni inceleyen bir bi-
limdir. Teratojenezis ile ilgili genel prensipler sirasi ile a§agida ince-
lenmi§tir. 
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Genetik faktorler: Teratojen maddelere duyarhk, organizmanin 
genotipine baghdir. Bu farkhlik turlere gore oldugu gibi soya gore de 
ortaya gikmaktadir. Teratojen maddenin genetik olarak maternal (an-
neye ait) metabolizmasi, dagilimi, transplasental ge§i§i ve biyotrans-
formasyonundaki farkldik, asd teratojen etki gosteren metabolite (ulti-
mat teratojen) farkli maruziyete neden olmaktadir. Ornegin tav§an ve 
fareler kortizonun teratojenik etkisine (yank damak) duyarli olduklan 
halde, siganlarda bu etki goriilmez. Talidomit de tiire ve soya gore 
farkhlik gosteren bir teratojendir. insanlar, yiiksek sinif primatlar, be-
yaz tav§an irki talidomite gok duyarli olduklan halde, birgok diger me-
meliler bu teratojenden etkilenmezler. 

Teratojenezise duyar donemler (Kritik periyot): Teratojenlere or-
ganojenezisin erken ve kisa doneminde maruz kalindiginda konjenital 
defektler indiiklenir. Embriyonun bu kritik geli§me donemi (embriyo-
jenezis), hiicre gogalmasi, gogii ve organ olu§umu ve farkhla§masi, 
kartilaj (kikirdak) olu§umunu (organojenezis) kapsar. 

Dollenmeden sonra, ilk iki hafta hucrelerin bbliinerek, gogalma 
devridir. Bu donemde teratojenler embriyonunun bliimiine neden ol-
madigi durumlarda, herhangi bir tahribat yapmazlar. Teratojenlere asd 
duyarli donem, dol yatagmin olu§masi ve organojenezis zamanidir (in-
sanda 18 ile 55 inci giinler arasi) (§ekil 40). Organlann geli§me devre-
si tUrlere gore farklilik gostermektedir. (Tablo 15). Ornegin farelerde 
bu donem 7-16 inci giinler; tav§anlarda 8-16 mci giinler; siganlarda 9-
17 inci giinler arasim kapsamaktadir. 

Organojenezisi igeren embriyonik donemde teratojenik etki mor-
folojik anomaliler §eklinde ortaya gikar. Organlann geli§imi farkli 
"kritik" zamanlarda oldugu igin hamilelik donemindeki maruziyet za-
mani biiyiik onem ta§ir. Histolojik ve fizyolojik anormallikler ise daha 
gok fotal geli§me doneminde (biiyiime donemi; insanda 8-36 inci haf-
talar arasi) goriiliir. Bu donemde morfolojik degi§meler daha kiigiik 
gaptadir. 

Embriyo, teratojenik etkiye en gok farklila§ma ve organojenezis 
doneminde duyarhdir. Diger taraftan bu donem iginde belirli organ ve 
yapilann olu§umu belirli giinlere rastlamaktadir. Bu nedenle teratoje-
nik maddeye maruz kalma ve ahm giinii, hangi organ igin kritik giinse, 
en gok o organ deformasyona ugrar. Ornegin talidomitin teratojenik 
etkisi insanlarda hamileligin 34-50 inci giinleri arasinda goriiliir. Ku-
laktaki anomalinin, 34-38 inci; koldaki anomalilerin ise 40-44. giinler 
arasinda ahndigi zaman gbriildiigu anla§ilmi§tir. 
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Tablo 15: Bazi Memeli Tiirlerinde Fotal Geli§me Siireleri (Gun olarak) 

Insan Maymun Tav§an Si^an Fare 

Blastosit olujumu 5-8 5-7 3-4 3-4 4-6 

Lmplantasyon 7 9 7 6 6 

Organojenezis* 21-56 20-45 6-18 6-17 7-16 

Fotal donem 56-280 46-168 17-32 18-22 17-20 

Hamilelik siiresi 260-280 164-168 30-32 22 20 

* Teratojenik risk donemi (Embriyonik donem) 

Hat talar 

1 .2 3 - 7 8 12 - 16 20 - 3fl 

S S I 
liliii 

1 V Kulaklar 

G«.er 

B p -

Embriyonik Dogum defektIcri 
(Terata ) 

Fonksiyonel Olgunlasma 

Histojenezis 

jenezu 

lmplantasyon Embriyonik Donem Fotal Donem 

1 - 2 3 - 7 8 12-16 20-38 

§ekil 40: Teratojenezise duyar donemler (koyu alanlar en hassas donemi, a^ik olanlar 
daha az hassas donemi gostermektedir) 

8.2. Teratojenik Mekanizmalar 

Deneysel teratojenezis, ?e§itli madde tiplerinin ayni kritik donem 
i§inde uygulanmasi durumunda gogunlukla benzeri anormalliklerin or-
taya 9iktigim gostermi§tir. Bu gozlem, teratojenik etkenlerin 9e§itli 
mekanizmalarla anormal geli§meleri ba§lattigi gorii§iine neden olmu§-
tur. Geli§me anormalliklerinin ba§lamasi subselliiler veya molekiiler 
diizeyde oldugu igin hiicre oliimii, morfolojik hasar veya fonksiyonel 
yetersizlik olaylan ortaya 9ikincaya kadar hasan saptamak miimkiin 
olamaz. Terotojenezis mekanizmalan 90k iyi anla§ilamamakla bera-
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ber, biiyiik olasilikla ba§latici molekiiler hasardan 8-10 mekanizma so-
rumlu tutulmaktadir. 

Mutasyon, teratojenezis mekanizmalarindan biridir. insandaki ge-
li§me bozukluklarmin %20-30 u dollenme hiicrelerindeki mutasyona 
baglanmaktadir. Bu tip degi§meler kalitsaldir. Eger mutasyon somatik 
bir hiicrede olu§ursa, bu mutasyon hiicrenin her tarafina iletilecek, fa-
kat kalitsal olmayacaktir. 

Somatik mutasyonlar embriyonun ilk donemlerinde (insanda 3-9' 
uncu haftalar) hiicrelerde belirli striiktiirel (yapisal) ve fonksiyonel de-
fektlere neden olabilir. Mutasyonlar, iyonizasyon radyasyonlari, kim-
yasal maddeler (HN02, alkillendirici etkenler, karsinojenler gibi) ve 
viriislerle olu§abilir. Kromozom kirdmalan, kromozom veya kroma-
tidlerde eksiklik veya yeniden diizenlenmelere yol agabilir. Bu anor-
mallikler insanlarda geli§me defektleri yapar, fakat kalitimla gegmez. 

Birgok antibiyotikler ve kanser ilaglari, niikleik asit fonksiyonunu 
bozarak teratojenik etki gosterirler. Bu etkiler niikleik asit e§lemesi, 
kopyalanmasi veya RNA ve boylece protein sentezinde olan biyokim-
yasal degi§melerdir. Sitozin arabinozil gibi maddeler; DNA polimera-
zi inhibe eden purin, pirimidin analoglari; folatlar DNA ve RNA'da 
degi§iklik yapan teratojenlerdir. 

Biyosentez igin gerekli substrat veya onciil maddelerin eksikligi 
de teratojenesize neden olur. Bazi vitamin ve minerallerin yoklugu te-
ratojenik olabilir. Bu esansiyel maddelerin yeterli oldugu durumilarda 
ise antimetabolitlerin alinmasi (vitamin, amino asit, primidin, purin 
analoglari gibi) da teratojenik etkiye yol agar. £iinkii biyosentezde 
normal maddeler yerine bu antimetabolitlerin kullammi ve sonugta 
embriyoda anormal geli§melere veya embriyonun oliimiine neden 
olurlar. Ornegin bakinn a§m ginko ve siilfat kar§isinda yeterli miktar-
da alinamamasi gokiik sirtli kuzularin dogmasina, yiiksek diizeyde kal-
siyum mevcudiyetinde iyotun kullanilamamasi fiziksel ve zeka gerili-
gine (cretinism) neden olur. 

Enerji saglayan besinlerin azligi veya kullanilamamasi da terato-
jenik etkiye neden olabilir. Ornegin glukoz yetersizligi veya hipoglise-
mi olu§turuldugunda enerji (ATP) eksikligine yol agarak anormal fe-
tiis geli§mesine neden olur. Glikolizis metabolizmasini bozan 6-
nikotinamid veya riboflavin eksikligi; ATP olu§masim (terminal elekt-
ron transportunu bozarak) azaltan siyaniir, dinitrofenol gibi maddeler 
yavrularda defektler olu§tururlar. 
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Fotal geli§me ve hiicre farklila§masinda enzimatik fonksiyon 50k 
onemlidir. Bu nedenle enzimleri inhibe eden maddeler geli§meyi etki-
lerler. Folik asit antagonistleri, dihidrofolat rediiktazi; 5- fluorourasil, 
timidilat sentetazi; hidroksiiire, riboniikleozid difosfat rediiktazi, ase-
tazolamid, karbonik anhidrazi inhibe ederek fotal geli§meyi degi§tirir-
ler. Bu tip etki mekanizmalanna ornekler arttinlabilir. 

Osmolar dengenin bozulmasina neden olan etkenler de teratojene-
zise neden olurlar. Tripan mavisi, adrenokortikal hormonlar, ekstremi-
telerde ve ba§ta patojenetik etkisini gosterir. Benzhidril piperazin ile 
agiz ve yiizde (orofacial) olu§an malformasyonlar bu maddelerin emb-
riyoda odem olu§turmasina baglanmaktadir. Dimetil siilfoksit 
(DMSO) gibi membran ozelliklerini degi§tirerek osmolar dengeyi bo-
zan (joziiciiler de benzeri etkileri gosterirler. 

8.4. Teratojen Maddelerle ilgili Ozellikler 

Kimyasal teratojeneziste, kimyasal maddenin yapisi, fetusa ula§-
masi derecesi, alinma siiresi ve dozu biiyiik onem ta§ir. 

Anormal geli§me, oliim, malformasyon, geli§mede yava§lama ve 
fonksiyonel bozukluk olmak iizere dort §ekilde ortaya ?ikar. Farklila§-
madan onceki donemde embriyo bir?ok etkenlere kar§i dayaniklidir, 
ancak yeteri derecede yiiksek doz embriyonun oliimiine neden olur. 
"Embriyotoksik" olan bu maddelere genelde "teratojen" adi verilmez. 
Fakat daha dii§iik dozda ve farkli bir zaman periyodunda verildiklerin-
de teratojenik etki gosterebilirler. Teratojen maddelerin onemli bir kis-
mi mitozisi inhibe ederler. Teratojenezis mekanizmalannda bu madde-
lerin ozelliklerine kismen deginilmi§tir. 

Kimyasal maddelerin hamilelik donemindeki absorbsiyonlari, 
conceptusa (ana rahmine) ula§abilirlikleri ve hangi §ekilde ta§idiklari 
farmakokinetigin 50k ozel bir ara§tirma konusudur. Hamilelik done-
mindeki fizyolojik degi§melerin, ksenobiyotik dispozisyonu ve bi-
yotransformasyonunu etkiledigi kabul edilmektedir. Maternal (anneye 
ait), plasental ve fotal (bebege ait) birbirinden ayn fakat birbiriyle et-
kile§en kompartmanlar olup, hamilelik doneminde onemli degi§iklik-
lere ugrarlar. Plasenta, maternal ve fotal kompartmanlar arasinda bir 
engel (bariyer) olmaktan §ok maddelerin iki yonlii ge9i§inde etkin 
olan bir lipid membran olarak dii§iiniilmelidir. Bu ge§i§i etkileyen fak-
torler plasentanin ozelligine (tiirlere gore), maddenin fizikokimyasal 
ozelligine ve plasentadaki biyotransformasyonuna baglidir. Genel ola-
rak molekiil agirligi 600 daltondan dii§uk serbest kimyasal maddeler 
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plasentayi kolayca gegerler. Molekiil agirligi 1000 Daltondan biiyiik 
molekiiller igin plasenta gegirgen degildir. Ancak heparin, insulin ve 
glikojen gibi bazi biiyiik molekiiller eser miktarda plasentaya gegebi-
lirler. Kuvvetli iyonize maddeler plasentanin lipid membranlanni ge-
gemezler ve proteinlere oldukga kuvvetli baglanarak, plasentadan ge-
gi§leri sinirlanir. Maddelerin yan omiirleri, gogunlukla metabolize 
olduklan maternal karacigerden embriyonik dokuya ta§inabilme ozel-
liklerine baghdir. £ok aktif ara metabolitler dayamksiz olup, olu§tuk-
lan bolgede etkili olurlar. Digerleri ise maternal kam gegebilirler ve 
fetoplasental dokuda aktive olabilirler. 

Doz-cevap ili§kisi: Birgok teratojenlerin, belirli bir dozun altinda 
higbir malformasyonun goriilmedigi "e§ik limit degerleri (NOEL)" 
vardir. Kimyasal teratojeneziste, kimyasal madde ile teratojenik etki 
arasinda kesin bir "neden-etki" ili§kisi kurulabiliyorsa, boyle maddele-
re "sert teratojen" adi verilmektedir. Eger kimyasal madde ile: a) goz-
lenen spesifik defekt insidansini artiyorsa; b) hamilelikte maruziyette, 
diger faktorlerin yoklugunda da, ayni karekteristik defektler gozleni-
yorsa; c) malformasyon insidansi dozla artiyorsa, sert teratojen olarak 
tammlamr (Kulberg, A.A., Weismen, R.S., 1986). 

Kimyasal teratojeneziste, teratojen maddeye gore degi§ik doz-
cevap ili§kisi ornekleri (pattern) gozlenmektedir. Toksik maddelere 
prenatal donemde maruziyet ile ilgili yapilan toksisite gali§malan 
embriyonun oliimii (embriyoletalite), malformasyonlar ve biiyiime 
noksanhgini kapsar. Embriyoletalite, resorpsiyon ve olii fbtiisiin, 
implantasyon sayisina orani ile ifade edilir. Biiyiime eksikligi (gecik-
mesi) ise fetiisiin tartilmasi ve belirli organ geli§melerinin olgiilmesi 
ile saptanir. Malformasyon tipi ve sikligi ise fetiisiin gozle incelenmesi 
ve iskelet ve yumu§ak doku analizi ile yapilir. 

Prenatal donemdeki bu toksisite tipleri arasindaki ili§ki gok kar-
ma§ik olup kimyasal maddenin yapisma, maruziyet zamanina ve mad-
denin dozuna baghdir. Genelde kimyasal madde organojenezis done-
minde tek bir zaman noktasinda uygulamr ve anneye gok toksik 
olmayan doz segilir. Ayni ko§ullarda bile ge§itli doz-cevap ili§kisi or-
nekleri goriiliir. 

En gok goriilen ornekler; embriyotoksik doz arahginda uygulanan 
maddenin: deney hayvanlannin bazilannda "normal" fetus dogumuna; 
bazilannda embriyoletaliteye; bazilannda malformasyonlara; diger ba-
zilannda da geli§me noksanligma neden olmasidir. Daha dii§iik doz-
larda malformasyon orani; doz yiikseldikge embriyoletalite sikligi ar-
tar. 
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8.5. Teratojen Maddeler 

insanlarda major malformasyonlu bebek dogumlannin yakla§ik 
%2-7 gevresinde oldugu ve dogum defektleri nedeni ile %20 oliim ol-
dugu bildirilmektedir. Bu malformasyonlann etiyolojisinde, genetik 
nedenlerin %25; ilag ve kimyasal maddelerin %4-5; multifaktoryel ve 
gevresel etkenlerin (radyasyon, beslenme faktorleri gibi) %4-5; ve bi-
linmeyen nedenlerin %65-70 oramnda oldugu hesaplanmi§tir. Ayrica 
fiziksel etkenler, enfeksiyonlar ve maternal metabolik denge bozuk-
luklannin da, ayn ayn % l - 3 arasinda degi§en oranlarda, malformas-
yonlu dogumlara neden oldugu ifade edilmektedir. 

insanlarda deneysel ve epidemiyolojik gozlemlere dayanarak tera-
tojen olarak tanimlanan etkenler ve kimyasal maddeler Tablo 16'da 
gosterilmi§tir. A.§agida insanda teratojenik etkileri gozlenen bazi 
onemli etkenlere deginilmi§tir: 

Kizamikgik viriisii (Rubella virus): Hamilelik doneminde kizamik-
51k enfeksiyonuna yakalanan annelerin bebeklerinde katarakt ve diger 
goz anormallikleri, sagirlik, kalp defektleri ve zekamn yava§ geli§mesi 
gozlenmi§tir. Bu viriisle ilgili ilk epidemik malformasyon 1941 yilin-
da Gregg tarafindan Avusturyada gozlenmi§tir. Kizamikgik hamileli-
gin birinci ve ikinci ayinda oldugunda kalp ve gozle ilgili defektlerin; 
ugiincii ayinda ise i§itme ile ilgili anomalilerin daha 50k gdriildugu 
gozlenmi§tir. Rubella infeksiyonuna bagli konjenital malformasyon 
riskinin hamileligin ilk 4 haftasmda %61; 5-8. haftalar arasinda %26; 
9-12. haftalar arasinda %8 oldugu hesaplanmi§tir. 

Sifilizin (frengi) de hamilelik doneminde hidrosefali, felg, mental 
bozuklugu igeren malformasyonlara neden oldugu bilinmektedir. 

Talidomit: insanda gozlenen en onemli teratojen madde ise talido-
mit isimli sedatif-hipnotik bir ilag olmu§tur. 1950 yillannda Almanya, 
ingiltere ve bazi Avrupa ulkelerinde kullanilmaga ba§lanmi§tir. Teda-
vi dozu 100 mg olan ilacin akut toksisite dozu yiiksektir. intihar amaci 
ile 14 gram talidomit alan hastalar iyile§mi§lerdir (LD^iS g/kg). Gebe-
lerde bulanti ve a§ermeye kar§i kullanilmaga ba§lanmasindan sonra, 
ilk kez 1959'da Hamburg'da 1 fokomelili bebek (kol ve bacaklarda 
ozellikle segmentlerde goriilen sakatlik) dogmu§ken, 1960'da 30 be-
bek, 1961'de 154 bebek fokomelili dogmu§tur. Bu yilda Almanya'li bir 
doktor, fokomelinin talidomit ile ilgisi olabilecegi dii§uncesini bildir-
mi§tir. Yine ayni yilda, diger ulkelerde de goriilen talidomit olayi ile 
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Tablo 16: insanda Teratojen Etkenler 

Etken Defektlerin goriilme sikligi (%) 

1- Genetik nedenler 25 

2- £evresel etkenler 
A- Fiziksel etkenler 

lyonizasyon radyasyonlan 
Terapotik radyoizotoplar 
Atom bombasi 

1 

B- Enfeksiyonlar 
Rubella virus 
Sifiliz 
Toxoplazma 
Herpes virus hominis 

2-3 

C-Maternal metabolik dengesizlik 
Endemik kretinizm 
Diabet 
Fenilketonuri 
Virilizan tiimorler 

1-2 

D- Kimyasal maddeler 
Androjenik hormonlar, Alkol 
Aminopterin, Antitiroid ila^lar 
Busulfon, Dietilstilbesterol 
Difenilhidantoin, Klorobifeniller 
Kumarin antikoagulanlar 
Lityum, Methimazol 
Organik Civa, 13-cis-retinoik asit 
Sildofosfamid, Talidomit 
Tetrasiklinler, Trimetadion 
Valproik asit 

4-5 

E-Bilinmeyenler 65-70 

10.000 kadar sakat bebek dogdugu saptanmi§tir. Bunun iizerine 
1961'de talidomitin kullamlmasi yasaklanmi§tir. Amerika'da ise kulla-
nilmasina hig izin verilmedigi igin higbir olay goriilmemi§tir. Talido-
mitin gebeligin 3-8'inci haftalan arasinda ahndiginda malformasyona 
neden oldugu anla§ilmi§tir. Fokomeliden ba§ka kulak ve yiizde de 
malformasyonlara rastlanmi§tir. 

Talidomit piyasaya ilk siiriildiigiinde, siganlarda teratojenik etki-
si saptanamami§tir. Ancak talidomit olayindan sonra, bazi beyaz 
tav§an irklarinda, gebeliklerinin 8-16'nci gunleri arasinda ekstremi-
telerde malformasyonlar olu§turulmu§tur. Siganlann ise talidomite 
gebeligin 12'inci giiniinde duyarli olduklan; aynca tav§anlarda da 
talidomit ile teratojenesite gorulmii§tiir. Kimyasal yapisi ((±)-3'-
fitalilimidoglutarimid) olan talidomitin tiirlere gore teratojenesite farki 
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§ekil 41: Talidomit ve teratojenik talidomit analoglanmn yapisi 

gostermesi metabolik yollannin 9e§itliligine baglanmaktadir. 100'den 
fazla metabolitinin olu§abilecegi gosterilmi§tir. Piperidin halkasinm 
a^ilmasi ile olu§an ftalil glutaminin deaminasyonu ile olu§an L-ftalil 
glutamik asit asil teratojen olarak onerilmi§tir. §ekil 41'de talidomit ve 
deney hayvanlannda teratojen analoglanmn kimyasal yapilan goriil-
mektedir. 

Talidomit olayi, ila§ toksikolojisi ile ilgilenenlere biiyiik bir ders 
olmu§tur. Kullanilan ilag ve ksenobiyotiklerin teratojenesite testleri 
tekrarlanmi§ ve yenileri de ara§tinlmi§tir. Bu 9ah§malara gore insan-
da, ancak az sayida ilaglar teratojen olarak tanimlanmi§tir. 

Folik asit antagonistleri: Bunlar arasinda folik asit antagonisti 
4-amino-pteroilglutamik asit (aminopterin) ilgingtir. Klinikte dii§uk 
yapici (abortifacient) olarak kullanilan bu ilacin, fetiisiin olmekten 
kurtuldugu durumlarda, teratojenik etkisi gozlenir. Bu malformasyon-
lar ba§lica beyinde su toplanmasi (hidrosefali), kafa kemiklerinin olu§-
mamasi veya kismen kemikle§mesi, alt 9enenin normalden kii^iik ol-
masi (mikrognati), ekstremitelerde anormallikleri i9erir. 

161 



Etil alkol: Son yillarda etanoliin de teratojen oldugu dii§iiniilmek-
tedir. Bazi alkolik annelerin gocuklarinda dogum oncesi veya sonra-
sinda prenatal ve postnatal biiyiime noksanligi yiiz anomalileri (mikro-
sefali, kiigiik goz, iist dudak, inceligi) gibi malformasyonlar 
gozlenmi§tir. Fotal alkol sendromu (FAS) denilen bu anomaliler ara-
sinda miyop ve kiigiik goz kapagi, kulaklarda degi§iklik, iskelet ano-
malisi, kalp defektleri, merkezi sinir sistemi (MSS) bozukluklari sayi-
labilir. Etanole maruz kalma ile teratojenezis riskinin derecesi 
hakkinda tam bilgi olmamakla beraber, gebe annelerin birgok ilaglar 
gibi alkol almayi da kisitlamalari, minimuma indirmeleri tavsiye edil-
mektedir. 

Androjenik hormonlar: Gogiis kanserleri tedavisinde, spontan dii-
§iiklerin onlenmesinde ve hamilelik donemindeki kanamalarin kontro-
liinde kullanilan dogal ve sentetik progesteronlann, birgok erkeksi 
(maskulin) di§i fetiislerin dogumuna neden oldugu gosterilmi§tir. Bu 
maskiilinasyon progestinlerin androjenik aktivitesine baglanmaktadir. 

Sigara igme: Son yillarda sigara igmenin hamilelik iizerinde ve 
fetiiste anormal etkilere neden oldugu gosterilmi§tir. Sigaranin plasen-
ta geli§imini bozdugu ve dii§iik agirhkli bebeklerin dogumuna yol ag-
tigi ara§tirmalarla desteklenmi§tir. Ancak karakteristik bir morfolojik 
bozukluk belirlenememi§tir. Sigara igindeki C O ve nikotin bu etkide, 
sorumlu tutulmaktadir. Nikotinin fotal solunum hareketlerini azalttigi 
gosterilmi§tir. Kord kanindaki C O konsantrasyonunu annenin sigara 
igme sayisi ile orantih oldugu ve fetiisiin uzun siire dii§uk CO'e maruz 
kalmanin selliiler hipoksiye neden olacagi ve bunun da teorik olarak 
fotal geli§meyi bozacagi dii§iiniilmektedir. Diger taraftan sigara igen 
annelerin bebeklerinde, ani bebek oliimii sendromu (sudden infant de-
ath syndrome: SIDS) riskinin, igmeyenlere gore daha yiiksek oldugu 
da bilinmektedir (Kulberg, A.G., Weisman, R.S. 1986). 

Metil Civa: A z sayidaki embriyotoksik gevre kirleticileri arasinda 
yer almaktadir. 1954-1960 yillari arasinda Japonya'da Minamata kor-
fezi ve diger bazi bolgelerinde birgok bebeklerin serebral odemi andi-
ran §iddetli norolojik semptomlarla dogdugu gozlenmi§tir. "Fotal Mi-
namata hastaligi" olarak bilinen bu sendrom annelerin metil civa ile 
kontamine balik yemelerine baglanmi§tir (WHO, IPCS 101, 1990). 

Diger birgok ilag ve kimyasal madde, hayvanlarda teratojenik etki 
gosterdikleri igin veya klinik gozlemlere dayanarak insanda da §iipheli 
kabul edilmektedirler. Alkillendirici etkenler, antikonviilzanlar, antibi-
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yotikler, aspirin, alkol, antihistaminikler, a§iri dozda A ve D vitamin-
leri, nikotin, sigara, teratojenler listesinde yer almaktadir. insektisitler, 
herbisitler, fungusitler, metaller ve organik goziiciiler, teratojen §uphe-
si olan kimyasal maddelerdir. Ancak §imdiki kullanilma ko§ullannda, 
bu riskin ne dereceye kadar oldugu bilinmemektedir. Ornegin; 2,3,7, 
8- tetraklorodibenzo-p-dioksin (TCDD); 2,4,5-triklorofenoksiasetik 
asit (2,4,5-T) herbisiti iginde yan iiriin olarak bulunan 50k toksik bir 
madde olup, deney hayvanlannda teratojenik etkileri gozlenmi§tir. 

Transplasental karsinojenezis: Transplasental karsinojenezis ha-
mile annelerin teratojenik etkene maruz kalmasi sonucu, bebekte kan-
ser olayinin goriilmesidir. 1947 ydinda, uretana maruz kalan hamile 
laboratuvar hayvanlannin bebeklerinde, akciger kanserinin indiiklen-
digi gosterilmi§tir. insanlarda ise, en iyi ornek dietilstilbesterol (DES) 
dir. Bu ila?, hamilelik doneminde spontan dii§iikleri onlemek igin kul-
lanildiginda dogan di§i bebeklerde vajinal kanserlerin goriilmesine ne-
den olabilir. DES'in karsinojenik etkisi, ilk kez, menopoz ya§indan 
sonra goriilmesi gereken vajinal adenokarsinomalann, 15-22 ya§lan 
arasindaki gen§ kadinlarda da gozlenmesi ile dikkate ?ekmi§tir. DES, 
1950-1970 yillan arasinda y ay gin bir §ekilde kullanilmi§ olup, 1976 
yilina kadar bu ilaca bagli 400 den fazla vajina ve serviks (cervix) 
kanserleri kaydedilmi§tir. 

DES ile perinatal karsinojenezis arasinda ili§ki kurmak, bu tiimor-
lerin insanda seyrek goriilmesi nedeni ile, miimkiin olmu§tur. ^e§itli 
nedenlerle 90k goriilen kanser tiirleri i?in bu tip bir ili§ki kurmak ise 
olduk?a zordur (Radike, M., 1987). 

8.6. Teratojenesite Testleri 

Kimyasal maddelerin insanda teratojenik etkileri gosterildikten 
sonra ila?lar ve 3000'e yakin (-2900) kimyasal maddenin teratojenik 
etkileri deney hayvanlannda incelenmi§tir. 200 §e§itli ila§ ve 500'den 
fazla kimyasal maddenin memeli hayvan tiirlerinde malformasyonlara 
neden oldugu goriilmu§tiir. 

Talidomit olayindan sonra, teratojenezis testleri iizerinde daha 
50k durulmu§ ve bazi sistematik yontemler ileri suriilmii§tiir. Bu yon-
temler 119 fazda uygulanmaktadir: 1-Deney hayvaninda gebeligin olu§-
turulmasi, 2- Gebeligin saptanmasi ve kimyasal maddenin uygulanma-
si, 3- Teratojenik etlanin saptanmasi. 
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Bu testlerde kimyasal madde en az 2 hayvan tiiriinde ve degi§ik 
gruplara en az 3 doz araliginda uygulanir. Deney hayvani olarak sigan 
ve fareler kullanildiginda, teratojenik etkisi ara§tinlacak kimyasal 
madde, gebeligin 7-15'inci gunleri arasinda tatbik edilir. Hayvanlar 
gebelik donemi sonunda (fareler 20'inci siganlar 21'inci ve tav§anlar 
31'inci giinde) oldiiriilerek anne ve fetiis patolojik incelemeye tabi tu-
tulur, malformasyon olup olmadigi ara§tinhr. Kedi, kopek ve primat-
lann teratojenesite testlerinde kullanilmalari, ozellikle gebelikten son-
ra kar§ila§ilan giigliikler nedeni ile uygun degildir. 

Teratojenesite deneylerinde fare, tav§an, sigan ve zaman zaman 
da primatlar (maymun) kullanilmi§tir. Bu hayvanlarin insana benzer 
§ekilde plasentalari oldugu igin, ara§tinlacak kimyasal maddeler anne-
ye uygulanir. Boylece anne organizmasinda metabolizmaya ugrayan 
maddenin embriyo veya fetiise ula§arak gosterdigi etki ara§tirilir. Ke-
miricilerde deneysel teratojenezis ara§tirmalannin, ucuzlugu, gebelik 
doneminin kisaligi gibi tercih edilen ozellikleri vardir. Ancak plasenta 
striiktur (yapi) bakimmdan farklidir. Diger taraftan maymunlar, birgok 
agidan insana en yakin tiirler olarak uygun deney hayvanlandir. 

Ancak gerek ilag ve gerekse gevremizde kullanilan maddelerin sa-
yilari, pahali olan in vivo teratojenezis testlerinin kapasitesini a§-
maktadir. Bu nedenle in vitro yontemler de kullanilmaktadir. Teratoje-
nezise deneylerinde son yillarda tavuk embriyosu yamnda hiicre ve 
doku kiiltiirii de kullanilmaktadir. Direkt (primer) teratojen maddeler 
igin uygun olan bu testte, kimyasal madde dogrudan dogruya embriyo-
ya uygulanir. Kemiricilerle elde edilen sonuglar, tavuk embriyosu ile 
elde edilenlerle uyum gostermektedir. Her iki tiirde de yumurta kesesi-
nin olmasi, bazi kimyasal maddelerin (ornegin tripan mavisi) kemirici 
ve civcivde teratojen olmasina kar§m, primatlarda daha az etkin olma-
lanmn nedenini agiklamaktadir. 

Tavuk embriyosu, bazi agilardan mahzurlu olmasina kar§in kulla-
nilmaktadir. Birgok faktorlerin (pH; ozgiil agirlik, koagiilasyon gibi) 
etkimesi sonucu, yanli§ pozitif sonuglar alinabilir. Test igin uygun ni-
telikte ve sayida yumurta alinir ve steril ko§ullarda 0.1 ml kimyasal 
madde hipodermik igne ile enjekte edilir. Yumurtalar 38°C de %60 
bagil nemde inkiibe edilir. Yumurtalann bir kismmda embriyo 5'inci 
giinden sonra patolojik olarak incelenir. Bir kisim ise 1 Vinci giinden 
sonra kulugkaya alinarak, yumurtadan gikan civcivler malformasyon 
agisindan incelenirler. 
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9. SISTEMIK T O K S I K O L O j i 

Zehirlerin 9e§itli ama§larla siniflandinlmalanna, zehirler hakkin-
da genel bilgi bolUmiinde deginilmi§ti. ilk yapilan siniflandirmalar 
(1813'de Fodere, 1887'de Rabuteau) zehirleri etkiledikleri organ ve 
sistemlere (sinir zehirleri, kas zehirleri gibi) veya gosterdikleri fizyo-
lojik etkilere dayanarak (MSS stimiilanlari, asfeksiyan zehirler gibi) 
yapilmi§tir. Daha sonralan zehirlerin etki yerleri ve neden olduklan 
semptomlarina dayanarak, sistemik olarak incelenmeleri klasik toksi-
koloji kitaplannda (Thines ve Halley, 1972) yer almi§tir. Bu boliimde 
kimyasal maddelerin 9e§itli ve onemli organ sistemlerine (sinir siste-
mi, bobrek, karaciger, solunum sistemi, kan, immun sistemi gibi) tok-
sik etkileri ve mekanizmalarindan bahsedilecektir. Ancak burada 
onemli bir nokta, aym kimyasal bir madde asil etkisini belirli bir sis-
temde gosterirken diger doku ve organlan da ikinci derecede etkileye-
bileceginin bilinmesidir. Ornegin C O ba§lica asfeksiyan bir zehirdir, 
etkisini hemoglobinle birle§erek yapar. Diger taraftan CO, MSS'ni de 
etkiler. 

9.1. SINIR SISTEMINi E T K I L E Y E N ZEHlRLER 
(NOROTOKSINLER) 

Norotoksikoloji, sinir sisteminin toksik hasari sonucu ortaya 9ikan 
hastahklar a9isindan son yillarda 90k onem kazanmi§tir. Ozellikle en-
diistrideki geli§meler insanlarin bir9ok endiistriyel ve 9evresel noro-
toksik maddelere (norotoksinler) maruz kalmasina neden olmaktadir. 
Bu norotoksinlerin neler oldugunu ortaya 9ikarmak, etkilerini ara§tir-
mak ise norotoksikolojinin ba§lica konusudur. Norotoksikolojik hasta-
liklan onlemek i9in de sinir sisteminin anatomisini, fizyolojisini ve 
geli§mesini bilmek gerekir. Bu konudaki geni§ bilgiler fizyoloji ve no-
rotoksisiteye geni§ yer veren toksikoloji kitaplannda bulunmaktadir 
(Guyton, A, C „ 1986; Klaassen, C, Dve ark. 1986, Amdur M, O. ve 
ark. 1991). 

Sinir sistemi, endokrin sistemle birlikte organlann fonksiyonlanni 
kontrol eder. Sinir sistemi, karma§ik bir olu§um olmasi ve kontrol go-
revinin 9e§itliligine kar§in, kendi i9inde bir biitiin olu§turmaktadir. Pe-
riferal sinirler ve merkezi sinir sistemi (MSS: omurilik ve beyin) sinir 
sisteminin ba§lica boliimleridir. Bu boliimlerde spesifik ve farkli fonk-
siyon ve fizyolojisi olan 9e§itli hiicre tipleri bulunmaktadir. 

Kan-beyin engeli: Merkezi sinir sisteminin (MSS) bilin9li hareket 
ve duyu olaylanndaki onemi a9iktir. 
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A y n c a beyin, diger fizyolojik olaylan da regiile eder. M S S yanin-
da, organizmanin her dokusunda kendini gosteren hormonal etkiler de 
beyinle ilgilidir. MSS'nin canli (insan) organizmasindaki onemine rag-
men ksenobiyotiklerin bu kritik dokulardaki etki §ekilleri tarn anla§ila-
mami§tir. 

MSS, kan-beyin engeli ile toksik maddelere kar§i korunmaktadir. 
Bu engel kavrami, beyin di§indaki diger yumu§ak dokulan (bobrek, 
karaciger, kas gibi) etkileyen birgok kimyasal maddelerin beyne niifuz 
edememesine dayanarak geli§tirilmi§tir. Daha once de bahsedildigi gi-
bi bazi maddeler (anestezikler, analjezikler, trankilizanlar, gocuklarda 
organik kur§un bile§ikleri) kan-beyin engelini a§abilir. Daha gok lipid-
de goziinen (apolar) ksenobiyotiklerin, serebral (merkezi) bolgeye go-
re, periferal bolgelerde etkilerinin daha gok goriilmesi de, toksik mad-
delerin beyne difiizyonunu engelleyen bir yapinin oldugu gorii§iinii 
kuvvetlendirmektedir. Kan-beyin engelinin permeabilitesi bazi etken-
lerle degi§ebilir. Ya§ birinci faktordiir. Genel olarak fotal ve embriyo 
halinde iken ve dogumdan sonraki ilk yillarda, birgok ksenobiyotikler 
beyne daha kolay geger. A y n c a bazi toksik maddeler, bu engelin fonk-
siyonunu degi§tirebilirler. Alkoller dahil, gok yiiksek konsantrasyonda 
ahnan bir gok goziiciilerin, kobra venomunun, agir metallerin (civa ve 
kur§un gibi) kan-beyin engelinin permeabilitesini arttirdiklan goriil-
mii§tiir. 

Kan-beyin engelini, a§arak, beyne niifuz eden toksik maddeler 
beynin belirli bolgelerinde etkilerini gosterirler. Beynin, biyokimyasal 
olarak, hiicre yapisindaki farklilik, kan damarlan ile beslenme duru-
mundaki (vaskiilerize olma derecesi) degi§ik ve diger anatomik farkli-
liklar, beyin hiicrelerinde "selektif toksisiteye" neden olmaktadir. 

Norotoksinlerin Siniflandinlmalan 

Norotoksinler, sinir sisteminin spesifik bolgelerine, spesifik hiicre 
tiplerine veya spesifik hiicre fonksiyonlanna toksik etki gosterebilir-
ler. Sinir sisteminin karma§ikligi ve norotoksinlerin ge§itliligi birgok 
norolojik bozukluklann ortaya gikmasina neden olmaktadir. Norotok-
sinler, sinir sisteminde a) protein sentezini etkileyerek; b) sinir akson-
lan boyunca elektrik impulslannin dagihmim bozarak; c) norotrans-
mitter (sinir iletimi) aktiviteyi bozarak; d) miyelin kihfini bozarak 
etkilerini gosterirler. Bazi norotoksinler de selektif olarak, i§itme ve 
gorme gibi duyu organlanna zarar verirler. Bazilan da beyin veya pe-
rifer sinirlerin belirli bolgelerini etkileyebilirler. 
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Norotoksinleri etki mekanizmalan ve yerlerine gore a§agidaki §e-
kilde siniflandirarak inceleyebiliriz: 

1. Norotransmitter aktiviteyi (Noronal iletim) <je§itli mekanizma-
larla etkileyen maddeler; 

2. Anoksi yapanlar (sinir sisteminin temel toksisitesi); 

3. Sinir sistemini se?ici olarak hasara ugratan maddeler; 

4. MSS'de lokal lezyonlara neden olan maddeler; 

5. MSS'de fonksiyonel toksisiteye neden olan maddeler. 

Norotransmiter Aktiviteyi (Noronal iletimi) Etkileyen Maddeler 

Sinir impulslarimn bir norondan diger norona iletildigi noronlar 
arasi baglantilara sinaps adi verilir. Hayvanlarda "kimyasal sinaps" ve 
"elektriksel sinaps" olmak iizere ba§lica iki §e§it sinaps bulunmakta-
dir. Pratik yonden, sinir sisteminde sinyallerin iletildigi sinapslann he-
men hepsi kimyasal niteliktedir. Kimyasal sinapslarda, ilk noron si-
naps bolgesinde norotransmiter adi verilen kimyasal maddeyi salgilar. 
Bu norotransmiter impulsun ikinci norona iletilmesinden sorumludur. 
Norotransmiter kimyasal maddeler: a) asetilkolin simfi; b) aminler 
(norepinefrin, epinefrin gibi); c) aminoasitler (gamaaminobiitirik asit: 
G A B A ve glisin gibi); d) peptidler (endorfin, bradikinin gibi) olmak 
iizere 4 sinifta toplanabilir, sayilan 30 civarindadir. 

Elektriksel sinapslar elektrigi bir hiicreden otekine ileten direkt 
kanallardir. Bu kanallarm §ogu kiigiik protein tiibiillerinden olu§mu§-
tur. iyon aki§inin degi§imi ile olu§an elektrik impulsu bu kanallar i§in-
den bir norondan ikincisine iletilir. 

Noronal (sinir) iletimini bozan kimyasal maddeler her iki meka-
nizmayi da etkileyerek toksik etkilerini gosterirler. Etki mekanizmala-
nna gore noronal transmisyonu (iletimi) bozan kimyasal maddeler; a) 
impulsu bloke edenler; b) depolarizanlar; c) stimiilanlar; d) depresan-
lar; e) reseptor antagonistleri ve noromuskuler blokerler olmak iizere 
siniflandinlabilirler. 

Elektrik impulsunun devamliligini engelleyen toksinler, bloker 
maddeler olarak isimlendirilirler. Ornegin botulinum toksini, akson 
ucuna irreversibl olarak baglanir ve boylece asetikolinin burada ser-
best hale gegmesini engeller. Sonu?ta sinir sisteminin parasempatik 
boliimii ve noromuskuler kav§aktaki elektriksel aktivitenin aki§i bo-
zulmu§ olur. Kasm sinir yokmu§ gibi hareket etmesi ile felg goruliir. 
Tetrodotoksin (tetrodotoxin), "puffer" yani balon baliginin karacige-
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rinde bulunan bir toksindir. Bu toksinle kontamine olan baligm yen-
mesi ile goriilen zehirlenmeler iskelet kasi felcine neden olur. Saksi-
toksin (Saxitoxin: dinoflagellatlann toksini) de tetrodotoksin gibi ayni 
mekanizma ile etkisini gosterir. Sinir sistemindeki sodyum kanallanni 
bloke ederek, sodyumun hiicreye aki§ini engellerler. 

Depolarizan maddeler hiicreyi depolarize ederek veya elektrokim-
yasal farki (potansiyeli) elimine ederek etkisini gosterirler. Batrako-
toksih (Giiney Amerika'da ya§ayan bir cins kurbaga olan Phyllobates 
aurotaenia'nin toksini) sodyum membram permabilitesini arttirarak, 
sodyum konsantrasyonu farkini ve elektrik potansiyelini ortadan kaldi-
nr. Saksitoksin ve tetrodotoksinin antagonisti olarak etkisini gosterir. 
Yani sinir membranimn sodyum iyonlarina gegirgenligini arttirarak 
membram depolarize eder. Insektisitlerden diklorodifenil trikloroetan 
(DDT) ve piretrinler, sodyum gegirgenligini arttirarak presinaptik si-
nir ucunu depolarize ederler. Herbir impuls biiyiimesi ve ate§lenmesi 
ilk uyandan sonra indiiklenir sonugta konviilzan etki goriiliir. 

Stimiilanlar noronlann eksitasyon diizeyini (uyanlmasini) arttiran 
maddelerdir. Striknin, pikrotoksin (Anamirta cocculus'un tohumlan) 
ve ksantinler ge§itli mekanizmalarla sinir sistemini uyarirlar. 

Depresanlar ise, noronlann eksitasyon diizeyini azaltan madde-
lerdir. Halotan, metilen kloriir, tetrakloriir, butan gibi ugucu organik 
bile§ikler, alkol, barbitiiratlar depresan maddelere ornek verilebilir. 

Reseptor antagonistleri, postsinaptik reseptorlere baglanarak, no-
rotransmitterin reseptorii aktive etmesini ve impulsu ba§latmasini en-
gellerler. Antikolinerjik maddeler (atropin, skopolamin ve ilgili bella-
donna alkaloidleri gibi) kolinerjik sinir reseptorlerine, asetilkolinle 
yan§mali olarak baglanirlar. Antiadrenerjik bile§ikler ise (fenoksiben-
zamin, fentolamin, tolazolin, propranolol gibi) adrenejik sinirlere 
baglanarak, epinefrin ve norepinefrinin etkisini bloke ederler. 

Nikotin (tiitiin alkaloidi): nikotinik reseptorlerle birle§erek toksik 
etkisini gosterir. Nikotinik reseptorler, hem sempatik ve hem de para-
sempatik sistemin pre- ve postgangliyon noronlan arasindaki sinaps-
larda ve noromuskuler baglardaki iskelet kasi liflerinin membranlann-
da bulunmaktadir. Muskarin muskarinik reseptorleri, nikotin ise 
nikotinik reseptorleri uyanr. Nikotin sempatik ve parasempatik post-
gangliyoner noronlann her ikisini de uyarir. Sonugta sigara igme veya 
farmakolojik dozda nikotin alum kalb hizini arttinr, kan basincini 
yiikseltir, ciltte kan damarlannin konstriksiyonuna neden olur. 

Antikolinesteraz etkenleri (kolin esteraz inhibitorii maddeler), si-
nir sisteminin kolinerjik sinirlerini segici olarak etkilerler. Asetikolin 
esteraz enzimini inhibe ederek, asetilkolin birikimine ve bu sinirlerin 
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a§in stimiilasyonuna yol asarlar. Organik fosfat esteri ve karbamat 
grubu yapisindaki insektisitler, fizostigmin, neostigmin gibi ila?lar ko-
linesteraz inhibitorii maddelerdir. Bu maddelerin enzim inhibisyon ki-
netigine gore etkileri irreversibl veya reversibl olabilir (pestisitler bo-
liimiine bakiniz). 

Ndromiiskiiler Kav§agi Bloke Eden Maddeler: Iskelet kaslari ka-
lin miyelinli sinir lifleri ile donatilmi§ "innerve edilmi§"tir. Sinir ucu 
kas lifinin kas lifiyle (adale son plak) yaptigi baglantiya noromuskuler 
baglanti veya noromuskuler kav§ak adi verilir. Buradaki aksiyon po-
tansiyeli her iki yonde de yaydir. Sinapslar ve miyelinli aksonlann u?-
lari toksik maddelere kar§i aijiktir. Bu nedenle kimyasal maddeler mo : 

tor sinirden ve adale son plaktan kapilerle difiize olarak toksik etki 
gosterebilirler. Bazi maddeler noromuskuler kav§agi antagonize "blo-
ke" ederek toksik etki gosterirler. Ornegin kurar, terminal plaktan im-
pulslann kasa ge?i§ini onler. Bu etki kas liflerinin membranlarindaki 
asetilkolini yari§mali olarak antagonize etmesi ile agiklanir. Boylece 
kurar, asetikolinin iletim fonksiyonunu bloke eder. Suksinilkolin kas 
lifi membramnin devamli depolarizasyonuna neden olur. Kas lifleri 
depolarizasyon sirasinda kisa bir siire i§in kontraksiyona ugrar. Eger 
(a§in dozda uygulamada) normal repolarizasyon ve arkadan normal 
dinlenme potansiyeli engellenmi§se fel? olayi ortaya ?ikar. 

Beyindeki Norotransmitterleri Etkileyen Maddeler 

Meskalinin (Peyote cactus'ten elde edilir), M S S etkilerini kateko-
lamin veya serotonin (5-hidroksitriptamin) ile etkile§erek gosterdigi 
kabul edilmektedir. LSD'nin (lizerjikasit dietilamid, Ergot fungus'un 
alkaloidi) de aym mekanizma ile etkiledigi gdrii§ii vardir. Ergot alka-
loidleri ile kontamine olmu§ hububat yenilmesi ile goriilen bu zehir-
lenmelere (ergotizm) Orta Avrupa Ulkeleri ve diger yerlerde (iilkemiz 
de dahil) rastlanmaktadir. LSD, hem serotonin ve hem de dopamin re-
septorleri ile etkile§mektedir. Sentetik olarak da hazirlanan L S D hallu-
sinojen etkili bagimlihk yapan maddeler arasinda olmasi ile onem ta§i-
maktadir. Amanita tiirleri mantarlann (Amanita virosa, A .verna gibi) 
siklik oktapeptidlerin (a-, (3- ve y- amanitinler) gecikmi§ serebrotoksik 
etkileri, R N A polimerazi inhibe ederek hiicreleri oldiirmesine baglan-
maktadir. 

Sinir Sisteminin Temel Toksisitesi (Anoksi) 

M S S hiicrelerinin toksik maddelere maruz kalmasi sonucu hasara 
ugramasi ile ilgilidir. Beyin bir?ok hiicre tiplerinden olu§mu§tur. Bu 
hiicreler selektif olarak etkilendigi gibi, hiicreleri genel olarak etkile-
yen toksik maddelerden de zarar goriirler. 
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Anoksi: Genel olarak organizmada oksijen eksikliginde (anoksi), 
hiicre ve sitoplazmik organeller §i§erek kaba yiizeyli endoplazmik reti-
kulumda dagihrlar, ayrica niikleus da §i§er. Anoksi nedeni ile noron-
lar, beynin glial hiicrelerine gore 90k daha fazla etkilenirler. Noronlar-
da birkag dakika iginde goriilen oksijen yetersizligi, noronlann 
oliimiine yol agar. Bazi kimyasal maddeler, yeteri derecede kan akimi 
olmasma kar§m, yeterli derecede oksijenin dokulara gitmesini engel-
lerler. "Anoksik anoksi" denilen bu durum, solunumun toksik madde-
lerle engellenmesi sonucu ortaya gikabilir. Ornegin d-tubokiirarin ase-
tilkolinin noromuskuler kav§aktaki "kimyasal iletim" gorevini 
engelleyerek solunum felci ve boylece oksijen yetersizligine neden 
olur. C O ve nitritler ise hemoglobinle birle§erek, kanin oksijen ta§ima 
kapasite'sini engelleyerek anoksik anoksiye, "primer" oksijen yetersiz-
ligine neden olurlar. 

Arteriyal kan basincinin dii§mesi, beyine yeterli miktarda oksijen 
gelmesini engeller. Sonugta olu§an anoksi "iskemik anemi" olarak 
isimlendirilir. Primer oksijen yetersizliginden farkli olarak, bu durum-
da, beyinde laktik asit, amonyak ve anorganik fosfat gibi metabolik 
iiriinler birikir. Bunun en onemli toksik sonucu kalp durmasidir. Ayn-
ca kalp yetersizliginde kan basincinda yiikselme, komplikasyon olarak 
ilave olur. Serebral damarlardaki kanama (hemoraji) veya trombozis 
de beyinde lokal iskemik anemiye neden olur. 

Dokulara ve hiicrelere yeterli kan ve oksijen geldigi halde, hiicre 
metabolizmasimn bozulmasi ile hiicrelerde ortaya gikan oksijen yeter-
sizligi "sitotoksik" anoksi olarak isimlendirilir. Siyaniir, azid, dinitro-
fenol, malononitril, metiyonin sulfoksimin (sulfoximine) gibi metabo-
lik inhibitorler sitotoksik anoksiye neden olurlar. 

Beynin gri (boz) maddesinin (noron ve astrositlerin) anoksik hasa-
n sonucu goriilen belirtiler, anoksi mekanizmasina gore degi§ir. Orne-
gin barbitiiratlarla §iddetli zehirlenmelerde beyinde anoksik degi§me 
(ba§hca laminar kortikal nekroz) ve koma goriiliir. CO, MSS'de hem 
sitotoksik ve hem de iskemik hasara yol agar, Beynin beyaz maddesi 
etkilenerek kardiyovaskiiler sistemde depresyon, leukensefalopatiye 
(beynin beyaz maddesi ile ilgili) neden olur. CO'in gecikmi§ akut etki-
si, uzun siire CO'e maruz kalma ile kan-beyin engelindeki hasarla 
agiklanmaktadir. Sonugta sinir sistemi etkilenerek davrani§ bozukluk-
lan, konfiizyon, oryantasyon bozuklugu (disorientation), ate§ ve kas 
zafiyeti, inkoordinasyon gibi norolojik bozukluklar da goriiliir. Siya-
niir, azidler, azot trikloriir (NC13), metil bromiir, organik civa ve anor-
ganik kur§un (gocuklarda) anoksi sonucu ensefalopatiye neden olan 
toksik maddelerdir. 
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Sinir Sisteminin Se^ici Olarak Hasara Ugramasi 

Uyartilann beyinden alinmasi ve emrin verilmesi birgok elektro-
kimyasal olaylann sonucudur. Bu olaylar sinir hiicresinin (noron) ozel 
fizyolojisi ile ilgilidir. Noronlardan sinir hucresinin ana govdesi (so-
ma) ve bu ana govdeden uzanan dendritler impulslari aksonlara dogru 
iletir. Aksonlar sinaps adi verilen ozel yapilarla, bu uyartilan diger no-
ronlara iletirler. Noronlar fosfolipid yapisindaki miyelin denilen kilifla 
kaplanmi§tir. 

Norotoksik maddeler, ya tiim noronu hasara ugratirlar (noronopa-
ti); veya segici olarak aksonu (aksonopat i) veya miyelin tabakasim ha-
sara ugratarak (miyelinopati) toksik etkilerini gosterirler 

Noronopatiye Neden Olan Maddeler 

Bazi kimyasal maddeler, se?ici olarak noronlann hasanna ve ye-
teri derecede toksik dozda da oliimiine neden olurlar. Noron hasan ve 
oliimii (kaybi) irreversibl olup ana hiicre ve sitoplazmik uzantilan 
(dendrit ve aksonlan) ile aksonu kiliflayan miyelinin de dejenerasyo-
nuna yol a§arlar. Birgok norotoksik maddeler, hiicreyi hedef alirlar, 
ancak periferal veya merkezi sinir sisteminde akson ve miyelindeki 
masif kayiplar oldugu zaman, noronal hiicre govdelerinin de yok olup 
olmadigi ara§tinlmalidir. 

£ok sayidaki kimyasal madde toksik noronopatiye neden olmak-
tadir. Genel olarak bu toksik maddelerin etkilerinde, ortak ozellikler 
bulunmaktadir. Noron hasan once nekroz ile ba§lar, arkadan tamamen 
yok olur. Bu kimyasal maddeler, hasarlanni ge§itli noronal bolgelerle 
selektif olarak gosterebilmelerine kar§m, bu etkilerin yayginla§ma egi-
limi de gosterirler. Bu hiicresel etki ge§i§i §ogunlukla difiize ensefalo-
pati §eklinde olup, beyni etkileyen norotoksikanlann semptomlanni 
gosterirler. 

Noronopatiye neden olan kimyasal maddelere §evre kirleticilerin-
den metilciva ve trimetilkalay ornek verilebilir. Organik civa bile§ikle-
rinin noronal toksisiteleri epidemik zehirlenme olaylannda gosteril-
mi§tir. Japonya'da Minamata Korfezinde ya§ayan halkm 1953-1960 
yillan arasinda endiistriyel atik nedeni ile metilciva ile kontamine ba-
lik ve istridye yemesi sonucu "Minamata hastaligi" adi verilen yaygin 
zehirlenme olaylan gozlenmi§tir. Bu olayda 421 akut zehirlenme ol-
mu§, 47 ki§i olmii§tur. Irak'ta ise 1956, 1969 ve 1971 yillannda mey-
dana gelen metilciva zehirlenme olaylannda ise topluca 6000 ki§inin 
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zehirlenme nedeni ile hastahaneye kaldirildigi ve 400 oliim olayi bildi-
rilmi§tir. (WHO, EHCI01, 1990). Metilcivanm ba§lica norotoksik etki-
si, noronal hasara yol agmasi bu hasarin noronlarda yayginla§arak (di-
fiize olarak) sonugta difiize ensefalopatiye neden olmasi §eklindedir. 
Noronlann oliimiine ve yok olmasina yol agar. Metilciva zehirlenme-
sinin klinik tablosu, maruziyetin §iddetine gore degi§ir. Yeti§kinlerde 
hasar en gok gorme (visual) korteksi noronlan ile serebellar (cerebel-
lar: beyincik) korteksin kiigiik internal graniiler hiicre noronlannda go-
riiliir ve bu belirgin ataksi ile sonuglanir. Hamile annelerin metilcivaya 
maruziyeti ise gocuklarda yaygin noronal kayip sonucu zeka geriligine 
(mental retardation) ve paralize neden olur. 

Trimetilkalay bile§ikleri endiistride plastifiyan, antifungal ve pes-
tisit olarak kullamhrlar. Trimetilkalaya maruziyet sinir sisteminde di-
fiize noronal hasara yol agar. Sinir sisteminin birgok noronlan toplana-
rak hiicresel §i§me ve nekroza neden olur. Akut maruziyette fascia 
dentada, kronik maruziyette ise corpus ammonis dejenere olur. 

Noronopati yapan kimyasal maddeler tablo 17'de goriilmektedir. 

Aksonopatiye Neden Olan Kimyasal Maddeler 

Kimyasal maddelerin ba§lica etki yeri olarak aksonlan hedef al-
masi ile ortaya gikan norotoksisiteye "aksonopati" adi verilir. Uzun 
aksonlar, kisa aksonlara gore daha gok etkilendikleri igin, toksik akso-
nopatiler de en gok uzun aksonlarda goriiliir. MSS ile periferal sinir 
sisteminde (PSS) aksonal dejenerasyon arasmdaki ba§lica fark, perife-
ral aksonlar rejenere olduklari halde merkezi aksonlar rejenere ola-
mazlar. 

Bu gruptaki toksik maddeler aksonlarda primer lezyonlara neden 
olurlar, etkileri ise aksonlann ug (distal) kisimlannda goriiliir. Aynca 
bu noronopatiler uzun siireli maruz kalmalar (alkolde oldugu gibi) ve-
ya tek bir akut maruz kalma sonucu (triortokrezilfosfat gibi) gecikmi§ 
etki olarak ortaya gikar. Alkol, akrilamid (birgok endiistri maddeleri-
nin vinil monomeri), bromfenilasetiliire, karbon sulfur, hekzandion, 
organik fosfat esterleri periferal aksonopati yapan maddelerdir. 

Akrilamid, poliakrilamidin monomeri olup, endiistride gok kulla-
nilmaktadir. Deri yolu, inhalasyon yolu ve oral yol ile absorbe olabilir. 
Kronik maruz kalma, insanlarda polinevrit, el ve bacaklarda duyu za-
yifligi, zafiyet ve ataksiye neden olur. Akrilamid motor ve duyu sinir-
lerinin aksonlanni etkiler. Karbon siiljur sun'i ipek (reyon) ve kauguk 
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endiistrisinde kullanilan bir goziicudiir. insanlarda inhalasyon sonucu 
sinir sisteminde goriilen ba§lica etkileri psikoz, tremor ve polinevrittir. 
n-hekzan ve n-biitil ketonun norotoksik etkilerinin, her ikisinin de me-
taboliti olan 2.5-hekzandion ile ilgili oldugu gosterilmi§tir. Zamk i?in-
de, ayakkabi imali ve kuma§ baskisinda temizleme sivisi olarak kulla-
nilan bu gbziiciilere maruz kalan i§gilerde norotoksik etki (Japonya ve 
Italya'da) gozlenmi§tir. Organik fosforlu bile§iklerden, krezil fosfatla-
rin, "Ginger jake" paralizine neden oldugu 1930'larda gosterilmi§tir. 
Zencefre ekstraktimn kontaminasyonunun bu felge neden oldugu anla-
§ilmi§tir. Daha sonralan 1959'da Fas'ta triortokrezilfosfat (TOCP) la 
tag§i§ olan zeytinyagin tuketimi sonucunda 10 000 ki§ide epidemik 
paraliz olayi g6rulmii§tiir. Organik fosfat esterleri endiistride duvar 
kaplamasinda plastifiyan olarak kullanilir. Norotoksik etkili organo-
fosfat esterleri arasinda bazi kolinesteraz inhibitorii insektisitler 
(DFP:diizopropilfluorofosfat, leptofos, mipafos gibi) de bulunmakta-
dir. Bu bile§iklerle norotoksik etki, tek doza maruz kalmadan 8-10 gun 
sonra gecikmi§ etki olarak "aksonlarda" hasar goriiliir. Tablo 17'de ak-
sonal hasara neden olan maddeler goriilmektedir. 

Miyelinopatiye neden olan toksik maddeler 

Miyelin, noronal proseslerin elektriksel izolasyonunu saglar. Mi-
yelinin hasan ile (miyelinopati), impulslarin iletimi yava§lar veya orta-
dan kalkar. Sinir sisteminde bir?ok aksonlar miyelinle kapli oldugu 
i?in, merkezi ve periferal sinir sistemindeki miyelini olu§turan hiicre-
ler segici olarak zarar gorebilirler. Boylece, hem MSS ve hem de peri-
ferlerde zararli olurlar. Ornegin izonikotinik asit hidrazid (izoniazid), 
MSS'de §iddetli degi§melere ve periferal noropatiye neden olur. Ko-
pekler, si?anlar ve Pekin ordekleri aym ^ekilde etkilenirler. insanlarda 
asil etki, periferal nevrit §eklindedir. Izoniazid di§inda trietilkalay, 
hekzaklorofen, kur§un, talyum ve telliiryum miyeline hasar veren tok-
sik maddelerdir. 

Hekzaklorofen, yiiksek dozlarda izoniazid ve trietil kalay gibi et-
kiler. Bu bile§ik, sabun ve antiseptik ^ozeltilerde yaygin olarak kulla-
nilmaktadir. Deri yolu ile absorbe olabilir. %3 hekzaklorofen i?eren 
suda banyo yapan bebeklerin kaninda, bu madde onemli miktarda bu-
lunmu§tur. Kronik kur§un zehirlenmesi, yeti§kin insanlarda, si?anlarda 
ve kobaylarda ba§lica §van (Schwann) hiicrelerinde segmental dejene-
rasyona (ba§lica periferal miyelin kaybina neden olma) yol agar. £o-
cuklar ise kur§un ensefalopatisine daha duyarlidirlar. Bunlarda kur§un 
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devamli serebral hasara yol agar. Primatlarda kur§un ensefalopatisinde 
serebral odem, laminar nekroz ve merkezi demiyelinizasyon §eklinde 
semptomlar goriiliir. Akut talyum zehirlenmesi insanlarda fazla sik ol-
mamasma ragmen, bazi olaylar bildirilmi§tir. Depilasyon igin talyum 
kullanan ki§ilerin %10-15'inde paraliz gbriilmii§tiir. Ataksi, bacaklar-
da zafiyet, su kaybi gibi norolojik semptomlar ve §iddetli zehirlenme-
lerde his azalmasi gbriilmektedir. Aksonlardaki dejenerasyon sekon-
der (ikinci derecede) olmakla beraber miyelin tabakasinda hasar 
kur§un noronopatisine benzer. Tablo 17'de miyelinopati yapan madde-
ler gbriilmektedir. 

MSS'de Lokal Lezyonlara Neden Olan Norotoksik Maddeler 

Bu gruptaki maddeler, MSS'nin lokalize anatomik bolgelerini et-
kileyerek lezyonlara neden olurlar. MSS'nin bazi yerleri kan dola§i-
mindaki maddelere daha gok maruz kalirlar. Glutamik asit ve kainik 
asit (glutamik asit analogu), kan beyin engelini gegerek beynin belirli 
bolgelerinde noronlan bldiirerek lezyonlara yol agarlar. 

Monosodyum L-glutamat (MSG) besin katki maddesi olarak kul-
lanihr. Bu maddenin yiiksek dozlarda, yeni dogan faralerde hipotala-
mik ve retinal lezyonlara neden oldugu gosterilmi§tir. Toksisitesi 
dendrit ve noronal hiicrelerde goriiliir. Aksonlar etkilenmez. MSG'in 
insanlarda besinlerle fazla ahnmasina bagli olarak goriilen belirtiler 
yiiz, boyun ve gogiiste hissedilen yanma hissidir. Bu belirtiler "Chine-
se restaurant syndrome: £in restoram sendromu" olarak bilinir. 

Bazi maddeler ise beynin biyokimyasal ozelligini etkilerler. Orne-
gin pritiamin (tiamin antimetaboliti) beyindeki transketolaz aktivitesi-
ni dii§iirerek lezyonlara yol agar. Beyin, diger organlardaki hasardan 
indirekt etkilenebilir. Ozellikle karaciger harabiyeti yapan toksik mad-
deler (alkol gibi) hepatoensefalopatiye neden olurlar. Bazi kimyasal 
maddeler beyinde kalici hasara neden olarak irreversibl fiziksel ve ki-
§ilik bozukluklarina yol agarlar, DDT, civa, manganez, asetilpiridin 
ornek verilebilir. Konviilziyon, ki§ilik bozukluk ve Parkinson hastali-
gina benzer belirtiler arasindadir. 

Toksik Maddelerin MSS'de Neden Olduklan Fonksiyonel Bo-
zukluklar 

Kimyasal maddelerin sinir sisteminde o!u§turdugu hasarlar, bir ta-
kim fonksiyonel bozukluklara neden olur. Bu fonksiyonel bozukluk-
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Tablo 17: Onemli Norotoksik Maddeler 

I- Noronal iletimi Bozan Maddeler 

Blokerler 

Botulinum toksini 
Saksitoksin 

Tetrodotoksin 

Depolarizanlar 

Batrakotoksin 
DDT 

Piretrinler 

Stimiilanlar 

Ksantinler 
Pikrotoksin 

Striknin 

Reseptorleri Etkileyenler 

Atropin 
Fenoksibenzamin 
Fenikolamin 
Muskarin 
Nikotin 
Propranollar 
Skopolamin 
Tolazolin 

Antikolinesteraz Etkenleri 

Fizostigmin 
Karbamatlar 
Neostigmin 
Organik fosfat esterleri 

Noromuskuler Kavfagi Antagonize Edenler 

Kurar 
Suksinilkolin 

Beyindeki Transmitterleri Etkileyenler 

Aminitinler (a-, P-, J-) 
LSD 
Meskalin 

II- Anoksi Yapanlar 
Azid 
Azottrikloriir 
Barbitiiratlar 
Dinitrofenol 
Karbonmonoksit 
Malononitril 
Metiyonin 
Nitritler 
Siyanilr 
Siilfoksinin 

III- Sinir Sistemini Se îci Olarak Hasara 
Ugratanlar 

Noronopati yapanlar 

Aluminyum 
Azid 
Bizmut 
Doxurubisin 
Karbonmonoksit 
Karbontetrakloriir 
Kanamisin 
Kur§un 
Metilciva 
Siyaniir 
Stremptomisin 
Trimetilkalay 

Aksonopati yapanlar 

Akrilamid 
Amitriptilin 
Disiilfiram 
Etilenoksit 
Hekzan 
Izoniazid 
Karbonsiilfiir 
Kol§isin 
Kur§un 
Polikloro-ve bromobifeniller 
Trikloroetilen 
Triortokrezol fosfat 
Vinkristin 

Miyelonopati yapanlar 

Dikloroasetat 
Hekzaklorofen 
Izoniazid 
Kuprizon 
Siyanat 
Telliiryum 
Trietilkalay 

IV- MSS'de Lokat Lezyonlara Neden 
Olanlar 

Alkol 
Asetilpiridin 
Glutamik asit 
Kainik asit 
Monosodyum glutamat 
Pritiamin 

V- Fonksiyonel Bozukluk Yapanlar 
Kur§un 
Organik civa bilefikleri 
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lar: 1- Duyu (his), 2- Motor (hareket), 3- Anabolik (integrasyon, bir-
le§tirme) fonksiyonlar olmak iizere incelenebilir. 

Duyu fonksiyonlari: Merkezi sinir sisteminde serebral demiyelini-
zasyon ve periferal noropatiler gozde ve i§itme duyularinda hasara, si-
cakJik, dokunma ve agn hislerinde degi§ikliklere neden olur. Spesifik 
duyu alma alanlarimn di§ tabakalarindaki noronal atrofi, korliik gibi 
duyu kaybina yol agar. Ornegin kur§un ensefalopatisi ve organik civa 
bile§ikleri ile §iddetli zehirlenmeler, korliik ve sagirlik olu§turur. Du-
yu noropatileri, ayrica uyu§ukluklar ve bu nedenle agn, sizi ve dokun-
ma duyusunda a§iri duyarliga neden olur. 

Motor (hareket) fonksiyonlari: Duyu sistemlerinde oldugu gibi, 
noronlann demiyelinizasyonu veya hasan motor hareketlerde bozuk-
luklara neden olur. Motor sinir aksonlannm veya iskelet kaslanndaki 
terminallerin harabiyeti o bolgede kas zafiyeti ve felci olu§turur. 

Integrasyon (birle§tirme) fonksiyonlari: Sembol olu§umu, duyu-
motor integrasyonu ve hissi (emosyonel) durumla ilgilidir. Hafiza ve 
ogrenme yetenegi birgok kimyasal maddelerin MSS'yi etkilemesi ile 
bozulabilir. Bu durum "konfiizyon" ile ifade edilmektedir. Ogrenme 
yeteneginin bozulmasi, psikoz, tremor, ruhsal dengesizlik, davrani§ 
bozukluklan beyindeki ilgili yerlerin etkilenmesi ile goriiliir. Kur§un, 
civa zehirlenmelerinde bu bozukluklann goguna rastlanmaktadir. 

9.2. KARACIGER ZEHIRLERI (HEPATOTOKSINLER) 

Karacigere zarar veren kimyasal maddeler en az yiizyildan beri 
bilinmektedir. 1880.yillan civannda, bilim adamlan san fosforla olu-
§an karaciger yaglanmasinin mekanizmalanni ara§tirmi§lardir. Daha 
sonralan arsfenamin, kiorluhidrokarbonlann (karbon tekrakloriir, klo-
roform gibi) deney hayvanlannda hepatotoksik etkileri ara§tinlmi§tir. 
A§in alkol alimi ile karaciger sirozu arasindaki ili§ki saptanmi§tir. 

Karacigerin fonksiyonel iinitesi birkag milimetre uZunlugunda ve 
0.8-2 mm gapinda lobiillerden olu§mu§tur. Insan karacigerinde 
50 000-100 000 lobiil bulunur. Hekzagonal §ekildeki lobiil, merkezi 
venden etrafa dogru uzanan hepatik hiicresel plaklardan yapilir. I§te 
karaciger, iki hiicre kalinligindaki "hepatik hiicrelerin" tabakalar §ek-
linde siralanmasindan olu§mu§tur. Bu tabakalar, hepatik (karaciger) 
damarlann ug dallan etrafindan radiyal olarak siralanirlar. "Hepatik si-
niisoid"ler denilen ve portal ve hepatik arterleri baglayan bo§luklardan 
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akan kanla hepatik hiicreler beslenir. Sinusoidal duvarlar, nisbeten bii-
yiik tanecikler igin gegirgendir, ayrica bazi anyonlar da ozel protein ta-
§iyicilan ile gegebilir. iyonik olmayan maddeler de karacigerde birike-
bilir, ancak mekanizma iyi anla§damami§tir. Hepatik hiicrelerden 
goziinen maddeler kan veya safraya aktif ya da pasif yolla ta§inabilir-
ler. 

Hepatotoksisite 

Vucudun en biiyiik organi olan karaciger kimyasal maddelere kar-
§1 gok duyarlidir. Nedeni yabanci kimyasal maddelerin biyotransfor-
masyona ugradigi ba§lica yer karacigerdir. Ayrica bu maddeleri meta-
bolize eden enzimlerin, sitokrom P-450 monooksijenaz sisteminin 
konsantrasyonu yiiksektir. Bu. nedenle ksenobiyotiklerin aktivasyonu 
ile olu§an birgok aktif metabolitler burada hepatotoksik maddelere do-
nii§iirler. Bu maddeler karaciger bozukluklannin etiyolojisi ve patoje-
nezisinde etken olurlar. Bu toksik etkiler karsinojenik veya nonkarsi-
nojenik tipte olabilirler. Nonkarsinojenik etkiler ise ba§hca karaciger 
nekrozu ve karaciger yaglanmasi olmak iizere iki sinifta toplanabilir. 

Karaciger Yaglanmasi 

Biyokimyasal olarak, lipid miktari agirlikga %5'den fazla ve his-
tokimyasal olarak boyanabilen yag igeren karaciger "yagli karaciger" 
olarak tanimlanir. Ba§lica trigliserit yapisinda olan bu yaglar, karaci-
gerin parenkimal hiicrelerinde toplamrlar. Birgok ksenobiyotikler, bes-
lenme dengesizligi ve bazi hastaliklar karacigerde anormal yag toplan-
masina neden olurlar. Genel olarak lipid metabolizmasini bozan 
maddeler karaciger yaglanmasi yaparlar. Klorlu hidrokarbonlar (kar-
bon tekrakloriir, kloroform, trikloroetilen, tetrakloroetan), dimetilnit-
rozamin, dimetilaminoazobenzen, pirolizidin alkaloidleri, aflatoksin, 
Penicillium islandicum, san (beyaz) fosfor, tetrasiklin, etanol, emetin 
karaciger yaglanmasina neden olan toksik maddelerdir. 

Karbon tetrakloriir, fosfor ve tetrasiklinin, hepatik trigliseridin 
plazmada sekresyonunu bloke ederek karaciger yaglanmasina neden 
olduklan deney hayvanlannda gosterilmi§tir. Bazi kimyasal maddeler 
ornegin etanol, yag asitlerinin mitokondriyal oksidasyonunu bozarak, 
trigliseridlerin karacigerde artmasina (yaglanmaya) yol agarlar. 

Karaciger Nekrozu 

Karaciger nekrozu, karaciger hiicrelerinin olmesi ve harabiyeti ile 
olu§ur. Hiicre nekrozu veya hiicre oliimii genelde akut bir hasardir ve 
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fokal (merkezi, midzonal veya periferal) veya yaygin olabilir. Kara-
cigerin rejenerasyon kapasitesi olmasi nedeni ile karacigerdeki nekro-
tik lezyonlar 50k kritik degildir. Hiicre bliimiinde, hiicrede sitoplazmik 
odem, endoplazmik retikulumun geni§lemesi, polizomlann goziilmesi 
gibi ?e§itli morfolojik degi§meler sonucu plazma membraninin tahribi, 
organeller ve nukleus goziilmesi olu§ur. Karacigerdeki hiicre nekrozu 
veya dliimii: a) lipid peroksidasyon indiiksiyonu; ve membran harabi-
yeti sonucu aktif metabolitlerin protein ve doymami§ lipidlere baglan-
masi; b) hiicresel kalsiyum iyonu (Ca+2) homeostazinin tahribi; c) me-
tabolik yollann interferansi; d) sodyum (Na+) ve potasyum (K+) 
iyonlari dengesindeki kayma; e) protein sentezi inhibisyonu nedeni ile 
olu§ur.A§agida agiklandigi gibi karaciger nekrozu morfolojik olarak 
ge§itlilik gosterir: 

Cholestatis (kolestazis): Safra akiminin intrahepatik veya ekstra-
hepatik nedenle baskiya alinmasi veya durdurulmasidir. Safra yolunun 
iltihabi sonucu safra asitleri ve biliirubin birikerek sanlik ortaya ?ikar. 
Kolestazis ilaglar tarafindan indiiklenir ve deney hayvanlannda olu§tu-
rulmasi zordur. 

Siroz: Bu hastalik patolojik olarak kollagenin karaciger boyunca 
yayilmasi ile karekterizedir. £ogu kez karaciger fonksiyonlan bozuk-
lugu ile ilgilidir ve sanhkla sonuglanir. insanlarda, sirozun tek onemli 
nedeni kronik etil alkol (alkolizm) kullanirmdir. 

Hepatit: Hepatit, karaciger iltihabidir. £ogunlukla viral kaynakli-
dir, ancak bazi kimyasal maddeler (ozellikle ilaglar) viral enfeksiyon-
lara benzer §ekilde hepatite neden olabilir. 

Karsinojenezis: En 50k raslanan primer karaciger tiimorii, hepato-
selliiler karsinomadir. Bunun di§inda angiosarkom; cholangiosarkom, 
glandular sarkom tipleri de olabilir. Deney hayvanlannda birgok kim-
yasal maddenin karaciger kanserine neden oldugu gosterilmesine kar-
§m insanlarda 50k az kimyasal madde karaciger karsinojeni olarak bi-
linmektedir (ornegin vinil kloriiriin angiosarkoma neden olmasi gibi). 

Karaciger nekrozunun mekanizmalan 

Karaciger nekrozu ^egitli mekanizmalarla ba§latilabilir. Ornegin 
enzim inhibisyonu, kofaktor veya metabolitlerin eksikligi, reseptorler-
le etkile§me ve hiicre membranlanndaki degi§meler hasan ba§latabilir. 
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Biyotransformasyonun dnemi: Son yillarda kimyasal maddelerin 
90k aktif metabolitlere ddnii§iimii ile (biyoaktivasyon: biyotransfor-
masyon bdliimiine bakimz) hiicre toksisitesinin ba§latildigi konusunda 
yogun 9ali§malar vardir. Daha once de bahsedildigi gibi, klinikte kul-
lanilan bazi ilaglar dahil, bir^ok kimyasal maddeler serbest radikaller, 
karbonlar ve nitrenler gibi aktif metabolitler olu§tururlar. Bu aktif me-
tabolitler niikleik asit, protein, kofaktorler, lipidler ve polisakkaridler 
gibi selliiler makromolekiillerle kovalan olarak baglanirlar ve hiicrele-
rin biyolojik ozelliklerini degi§tirirler. Karaciger, ksenobiyotik meta-
bolizmasinin ba§lica yer aldigi organ olmasi nedeni ile, aktif metabo-
litlerin toksisitesinden en 90k etkilenen organdir. 

Ksenobiyotiklerin aktivasyon reaksiyonlan en 90k sitokrom P-
450 monooksijenaz enzim sistemi ile gergeklegtirilir. Bu enzim aktivi-
tesinin artmasi (indiiksiyonu) toksisiteyi arttmrken, inhibisyonu toksi-
siteyi azaltmaktadir. Aynca aktif metabolitlerin hiicredeki glutatiyonla 
konjugasyonlan, bu toksik maddelerin uzakla§tmlmasi ve inaktivasyo-
nunu saglar. Bu nedenle hiicresel toksisite, aktif metabolit olu§umu ile 
bunlann uzakla§tinlmasi (inaktivasyonu) arasindaki dengeye baglidir. 
01u§abilecek hepatotoksisite en 90k sitokrom P-450 sisteminin karaci-
gerde yogunla§tigi bolgelerde gdriiliir. Karacigerin santrlobiiler bolge-
si ornek verilebilir. 

Karbon tetrakloriir biyoaktivasyonla hepatotoksik ozellik gosteren 
kimyasal maddelere klasik bir ornektir. Karbontetrakloriir (CC14), si-
tokrom P-450 monooksijenaz sistemi tarafindan triklorometil (CC1"3) 
ve triklorometilperoksi (CC130'2) radikallerine donii§iir. Bu radikaller 
90k aktif olup, CCl4'iin karacigerde ozellikle santrlobiiler bolgede ne-
den oldugu nekrozdan sorumludurlar (§ekil 42). 

Serbest radikaller, lipid peroksidasyon olaylanni ba§lattigi gibi, li-
pid, protein veya niikleotidlere kovalan baglanarak hiicre hasanna ne-
den olurlar. Ornegin, (CC1"3) radikali, makromolekiillerle dayanikli ad-
duct olu§turdugu gibi, oksijenle de birle§erek daha aktif metabolit olan 
(CC130*2) radikali meydana gelir. Bu radikal lipid peroksidasyonun 
ana ba§laticisidir. Lipid peroksidasyonda doymami§ yag asitleri okside 
olarak lipidhidroperoksitleri verir, bu bile§ikler de aldehitler, peroksit-
ler gibi hiicre hasanna neden olan maddelere pargalanirlar. 

Karbontetrakloriir di§inda fosfor ve trihalometanlann (bromotrik-
lorometan, karbon tetrabromiir, bromoform, iyodoform ve dibromok-
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Sitokrom P-450 
CC1. cci3o-2 

+e dii§uk 0 2 

CCl30"2 > COCl2 

Lipide baglanir 

§ekil 42: CCl4'iin bazi onemli metabolitleri 

lorometan) da lipid peroksidasyonla hepatotoksik etki gosterdikleri 
gosterilmistir. 

Biyoaktivasyonla hepatotoksik etki gosteren diger ksenobiyotik-
lerden bromobenzenin, 3,4-epoksit metabolitinin hiicre nekrozuna ve 
hepatotoksik etkiye neden oldugu gosterilmistir. Ilaglardan asetamino-
fenin de yiiksek dozda, elektrofilik ara metabolitinin hepatik glutati-
yon diizeyini tiiketerek, makromolekiillerle kovalan baglandigi ve so-
nugta hepatik nekroza neden oldugu daha once de agiklanmi§tir. 

Immiinolojik reaksiyonlar: ilaglarla indiiklenen bazi karaciger ha-
sarlari a§in duyarlik (hipersensitivite) reaksiyonlari ile agiklanabilir. 
Klorpromazin, fenitoin, p-aminosalisilik asit, sulfonamidler ve eritro-
misin esteolat gibi ilaglarla tipik allerjik reaksiyon semptomlari ile be-
raber karaciger hasari goriilmektedir. Burada ilag veya metaboliti hap-
ten ozelligi gostermektedir. Bazi ilaglar ise immiinolojik nedene bagli 
reaksiyonlar gosterdikleri halde, a§in duyarlihgin diger belirtilerini 
gostermezler. Bunlann hepatotoksik etkileri ise aktif metabolitlerine 
baglanmaktadir. Halotan, izoniazid ve valproik asitin bu §ekilde etki-
ledigi dii§iiniilmektedir. Ornegin halotanin aktif metaboliti olan "triflo-
roasetil halojeniir" in hepatit proteinlerle kovalan olarak baglanarak 
hassas ki§ilerde immiinojen ozellik gosterdigi gorii§ii vardir. 

Hepatokarsinojenezis 

Kimyasal karsinojenezis daha once agiklanmi§ti. Hepatokarsinoje-
nezis deney hayvanlannda geni§ olarak ara§tinlmi§tir. Dogal kaynakli 
maddelerden aflatoksin B i ve diger mikotoksinler, bazi pirolizidin al-
kaloidleri, cycasin ve safrol hayvanlarda karaciger kanserine neden 
olurlar. Sentetik maddelerden dialkilnitrozaminler, bazi organik klorlu 
pestisitler ve poliklorobifeniller, karbon tetrakloriir, kloroform, vinil 
kloriir, dimetilaminoazobenzen, asetilaminofloren, tiyoasetamid, ure-
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tan, etiyonin, dimetilbenzantrasen ve galaktozaminin hayvanlarda he-
patokarsinojenik etkileri saptanmi§tir. 

Hepatokarsinojenezis de ba§lama, geli§me ve ilerleme olmak iize-
re 50k basamakh bir proses olarak dii§iiniilmektedir. Beslenme, hor-
monlar, ilaglar ve diger kimyasal maddeler gibi degi§ik faktorlerin 
karaciger kanseri insidansi ve ba§lama siiresi iizerinde etkili oldugu bi-
linmektedir. Bu nedenle deney hayvanlannda kimyasal maddelerle be-
lirli ko§ullarda olu§an hepatokarsinojenezisin, belirsiz ko§ullarda ma-
ruz kalan insanlara ekstrapolasyonunu sinirlamaktadir. 

Tablo 18'de onemli karaciger zehirleri gbriilmektedir. 

Tablo 18: Onemli Karaciger Zehirleri 

/- Nekroz ve karaciger yaglanmasi yapanlar 
Aflatoksin 
Allil alkol 
Asetaminofen 
Allil alkol 
Berilyum 
Bromobenzen 
Dimetilnitrozamin 
Etiyonin 
Fosfor 
Galaktozamin 
Karbontetrakloriir 

Pirilozidin alkaloidleri 
Siklohekzimid 
Tannik asit 
Tetrakloroetilen 
Tetrasiklin 
Trikloroetilen 
Tiyoasetamid 

Kloroform 
Mitomisin 
Piromisin 

2- Kolestazis yapanlar (ilagla induklenen) 
Amitriptilin 
Diazepam 
imipramin 
Karbarson 

Mestranol 
Methandrolon 
Methimazol 
Ostradiol 
Promazin 
Phenindion 
Thioridazin 

Klorpromazin 
Klorthiazid 
Mepazin 

3- Hepatit yapanlar (Ilagla induklenen) 
Fenil butazon 
Halotan 
indometasin 
imipramin 
Iproniazid 
izoniazid 
Kol§isin 

Metildopa 
6-Merkaptopurin 
Metoksifloran 
Papaverin 
Zoksazoiamin 

4- Karsinojenler (deney hayvanlannda) 
Aflatoksin Bi 
Asetilaminofloren 
Cycasin 
Dialkilnitrozaminler 
Dimetilbenzantrasen 

Poliklorlu bifeniller 
Pirolizidin alkaloidleri 
Safrol 
Uretan 
Vinil kloriir 
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Hepatotoksiklerin Karaciger Fonksiyonlanna Etkisi 

Karaciger zehirleri, karacigerin biyokimyasal mekanizmalan gibi 
normal metabolik fonksiyonlanni da bozabilirler. 

Bazi maddeler karaciger mikrozomal elektron ta§ima sistemini et-
kileyebilirler. Bu konuda en 90k karbon tetrakloriiriin etkisi ara§tinl-
mi§tir. Bu maddenin hepatik mikrozomlarda lipid peroksidasyonunu 
stimiile ederek, sitokrom P-450 ve "hem" miktannin azalmasina; glu-
koz -6- fosfataz ve pirofosfataz enzim aktivitelerinin onemli derecede 
azalmasina; UDP-glukuronil transferaz ve monoesteraz enzimlerinin 
ise stimiilasyonuna neden oldugu gosterilmi§tir. 

Bazi hepatotoksik maddeler ise endoplazmik retikulumundan 90k 
subselluler organelleri (mitokondrileri, lizozomlan ve gekirdekleri) et-
kileyerek buradaki enzimlerin aktivitelerini arttinr veya azaltirlar. 
Boylece zehirlenmelerde, asit fosfataz, fi-glukuronidaz ve lizozomlar-
daki diger hidrolazlarin; mitokondrilerdeki trikarboksilik asit devri 
(siklusu) enzimlerinin sahndiklan gosterilmi§tir. 

Gerek sitozollerden ve gerekse subselluler organellerden salinan 
enzimler, difiizyon veya filtrasyonla kana gegerler. Bu nedenle serum 
enzim diizeylerinin tayini hepatotoksisitenin gosterilmesinde duyarli 
bir gosterge (indeks) dir. Boylece alkalen fosfataz, 5-niikleidaz, gluta-
mil transpeptidaz, izositrat dehidrojenaz, glutamik piruvik transaminaz 
(SGPT) ve glutamik okzalasetik transaminaz (SGOT) gibi enzimler-
den bir veya birkaginin serum tayinleri karaciger zehirlenmelerinde 
te§his (diagnostik) amaci ile kullanilirlar. 

Hepatotoksisitenin saptanmasinda kullanilan diger onemli testier 

arasinda, serum gama (y) globulin diizeyi, albumin/globulin orani, kan 
proteinleri, sulfobromoftalein atilimi tayinleri onem ta§ir. 

9.3. B O B R E K ZEHIRLERi (NEFROTOKSINLER) 

Bobrek, atik maddelerin elimine edildigi en onemli organdir. A y -
nca bu organin viicut homeostazinin diizenlenmesinde; ekstraselliiler 
sivi hacminin ve elektrolit bile§iminin diizenlenmesinde; asit-baz den-
gesinin saglanmasinda onemli rolU vardir. Aynca sistemik metabolik 
fonksiyonlarda rol alan eritropoetin, renin, kinin gibi hormonlann ya-
pildigi yer olarak onem ta§ir. 

Bobrek fonksiyonunda rol alan en kiigiik birim nefrondur. Nefro-
nun (vaskiiler elementinin) fonksiyonlan: 1) Atik ve fazla maddelerin 
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tubulus hiicrelerinden gegerek atilmasini saglar, 2) Reabsorbe edilmi§ 
ve sentezi yapilmi§ maddeleri sistemik dola§ima verir, 3) Oksijen ve 
metabolik iiriinleri nefrona dagitir. Bu fonksiyonlar bobrek zehirleri 
"nefrotoksinler" den etkilenebilir. Nefrondaki kapiler yatak (glomeru-
lus), oldukga ge?irgen bir kapilerdir ve plazmadaki maddelerin selek-
tif olarak siizulmesini saglar (glomeriiler filtrasyon). Glomeriiler filt-
rasyon idrar olu§umunun ilk kademesidir. 70-100 A° gapindaki 
glomeriiler gozeneklerden hidrostatik basingla plazma siiziilUr. Nor-
mal olarak 70 kg bir insanda,' 125-180 ml/dakikada, glomeriiler filtras-
yon olur. Plazmada bulunan yeteri derecede kii§iik serbest molekiiller, 
glomeriil gozeneklerinden filtrata ge?er. Nefronun tubulus kismi, filt-
ratin onemli bir kismini (su ve tuzlann %98-99'unu) reabsorbe eder 
(tubuler reabsorbsiyon). Boylece organizmanin normal fizyolojik me-
kanizmasi igin gerekli glukoz, proteinler, belirli katyonlar, amino asit-
ler ve diger birgok organik asitler tekrar aktif olarak absorbe (reabsor-
be) olurlar. Su, kloriir; sodyum ve potasyum katyonlarinin aktif 
transportu ile saglanan osmotik ve elektrokimyasal farklilik etkisi ile 
pasif yolla reabsorbe olurlar. Ksenobiyotiklerin reabsorbsiyonu ayni 
mekanizma ile olur. Lipofilik bile§ikler, hiicre duvarlarini polar mad-
delere gore daha kolay ge^erler. Bu nedenle de lipofil bile§iklerin bob-
rekle atilimlan daha az oranda olmaktadir. Tubulusler, ozellikle prok-
simal tubulus maddeleri aktif olarak idrara verir (tubuler sekresyon). 
organik asitler (glukuronat ve sulfat konjugatlan dahil), hidrojen ve 
potasyum iyonlan bu yolla elimine olurlar. Tubulusler aynca amon-
yak ve glukoz sentezinde, vitamin D aktivasyonunda rol oynarlar. 

Nefrotoksinlerin Bobrege Etki Mekanizmalan 

Kimyasal maddeler, bobrekte biyokimyasal ozelliklerine bagli 
olarak hiicre oliimiine ve boylece nekroza neden olabilirler. Bu toksi-
site, bobrek fonksiyonunda ufak bir degi§iklige yol agabilir; glukoziiri, 
aminoasitiiri gibi; veya bobrek yetmezligi gibi daha ciddi etki olabilir, 
boylece aniiri goriilur, kanda iire azotu yukselir. Toksik maddenin ya-
pisina, etki §eWine ve maruz kalmaya gore bu degi§meler, reversibl, 
devamli veya oldiiriicii olabilir. 

Bobrek kan basinci oldukga yiiksektir. Plazmanin 1/3'ii bobrekte 
siiziilmekte, bunun %98-99'u ise reabsorbe olmaktadir. Kan dola§i-
minda bulunan ila§ ve yabanci kimyasal maddeler de bu nedenle bob-
rege yiiksek miktarda gelmektedirler. Tuzlar ve su reabsorbe olurken, 
idrarda kalan bu maddeler tubuluslerde toplanarak toksik etki gostere-
bilirler. Boylece plazmada toksik olmayan bir madde bobrege zarar 
verebilir. 
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Medulla ise, dii§iik kan basmci nedeni ile daha az toksik maddeye 
maruz kalir. Bununla beraber tubuler idrarda bulunan herhangi bir 
madde, Henle kulpu ve medulladaki toplama kanali yolu ile gegecek-
tir. Bu sirada bu madde medulla tarafindan tutulabilir ve nefron lume-
ninde yiiksek konsantrasyonun kalmasina neden olabilir. 

Bobrek fonksiyon testleri: Bobrek fonksiyonundaki bozukluklar, 
bobrek fonksiyon testleri ile anla§ilabilir. Boylece kimyasal maddele-
rin bobrek iizerindeki etkileri de ara§tinlabilir. Bunlar arasinda idrar 
hacminin, pH'smin olgiilmesi, sodyum ve potasyum atilimi, glukoz, 
protein aranmasi ilk yapilacak analizlerdir; kan iire, azotu, plazma kre-
atini tayin edebilir. A y n c a bobrek atilimi ile ilgili olarak fenolsulfofta-
lein, renal klerens testi olarak paraaminohippurik asit atilimi, glomeru-
lar filtrasyon hizi ise iniilin klerens testi ile olgiilebilir (fazla bilgi igin 
Bernat, W.D., Davis, M.E., 1989'a bakiniz). 

Kimyasal bir maddenin bobrek uzerine etkisi, deney hayvanina 
verilerek, yukandaki testlerin yapilmasi ile ara§tinlir. A y n c a deney 
hayvanlarinin oldiiriilmesinden sonra, bobreklerin histopatolojik ince-
lenmesi ile yapisal toksisite olup olmadigi incelenir. 

Onemli Nefrotoksikler 

Bazi maddeler bobregi dogrudan etkileyerek renal fonksiyonlari 
bozarlar. Bazilari ise kan basinci ve kan hacmindeki degi§meler veya 
hormonal etkiler, tahrip edici sistemik etkiler nedeni ile bobrekleri et-
kilerler. Burada bobrekleri dogrudan etkileyen nefrotoksinlerden bah-
sedilecektir. 

Agir metaller: Birgok agir metaller bobrege toksik etkirler. Dii§iik 
miktarlari bile, glukoziiri, aminoasitiiri ve poliiiriye neden olabilirler. 
Maruz kalinan metal miktan arttiginda nekroz, aniiri, kanda iire yiik-
selmesi ve oliim goriilebilir. Etki mekanizmalan birbirine benzeyen 
metallerin ba§hca nefrotoksik etkileri proksimal tiibiiliislerde nekroz 
yapmalan §eklindedir. Civa, krom birbirine gok yakin mekanizma ile 
bobrek tiibiiltislerinde nekroz yapan ve bobrek yetersizligine neden 
olan toksik metallerdir. Diger metaller arasinda uranyum bilinen bir 
bobrek zehiridir. Kur§unun hayvanlarda ve insanlarda nefrotoksik et-
kisi, dogrudan sitotoksik olmasiyla ilgilidir. Akut ve kronik kur§un ze-
hirlenmesi bobrek dokulannda hasara yol agar, paraamino hippurik 
asit atilimi azalir. Kadmiyum da benzeri §ekilde bobreklere toksiktir. 

Arsenik, altin, talyum, demir, antimon ve platinin de bobrek hara-
biyetine neden olduklari gosterilmistir. 

184 



Halojenli Hidrokarbonlar: Halojenli hidrokarbonlar arasinda klo-
roform, hekzakloro-1, 3 butadien (HKBD) ve bromobenzen hepatok-
sik etkili olduklan kadar da onemli nefrotoksik maddelerdir. Kloro-
form, nefrotoksik dozlarda bobrek agirhginin artmasina, tubiiler 
epitelyumun §i§mesine, yaglanmaya bagli dejenerasyona ve proksimal 
tubiiler epitelyumda belirgin nekroza yol agar. Bobrek fonksiyonlan 
ile ilgili olarak proteinuri, glukoziiri, organik anyon salgilanmasimn 
azalmasi ve kanda lire azotu miktannin artmasina yol agar. Klorofor-
mun nefrotoksik etkisinde aktif metabolitlerinin de sorumlu oldugu bi-
linmektedir. Kloroformun nefrotoksisitesi tiir, soy ve cinsiyet ile de-
gi§mektedir. Ornegin erkek fareler kloroforma gok duyarlidirlar. 

HKBD, trikloroetilen ve perkloroetilen Uretiminde olu§an yan bir 
iiriindiir. Sigan, fare ve diger memelilerde ba§lica toksik etki yeri bob-
rektir. Nefrotoksik etkisi proksimal tubiiliiniin rektuma ait kisminda 
lezyonlar, idrar toplanmasinda zorluk, glukoziiri, proteiniiri ve renal 
klerenste azalma §eklindedir. 

Bromobenzen de hepatotoksik ve nefrotoksik bir klorlu hidrokar-
bondur. Renal nekrozis §eklindeki nefrotoksik etkisinden, bobreklere 
ta§inan aktif bir metabolitinin sorumlu oldugu in vitro gosterilmi§tir. 
Ancak bromobenzen metabolizmasi in vitro ve in vivo olarak komp-
lekstir ve hangi metabolitinin toksik etkisinden sorumlu oldugu agik 
degildir. Bromobenzenin ba§lica metabolitleri olan orto-ve parabro-
mofenoliin nefrotoksisitesi in vitro ve in vivo olarak gosterilmi§tir. Di-
ger taraftan 2-bromohidrokinon hem bromobenzenin ve hem de orto 
bromofenoliin metaboliti olup, siganlarda proksimal tubiiler nekroza 
neden olur. Bu nedenle bromobenzenin nefrotoksisitesinin daha gok 2-
bromokinon aktif metaboliti ile ilgili oldugu dii§iiniilmektedir. 

Petrol Hidrokarbonlari: Kur§unsuz benzine maruz kalan erkek si-
ganlarda protein (hiyalin) damlalannin olu§masinda arti§, dejeneratif 
intraselliiler degi§melerle karakterize nefropati yaptigi gosterilmi§tir. 
Di§ilerde ise bu etki gozlenmemi§tir. Kur§unsuz benzine kronik maru-
ziyette ise erkek siganlarda epigenetik mekanizmalarla renal adenom 
ve karsinomlar olu§maktadir. ^iinkii kur§unsuz benzin genotoksik de-
gildir. Petrol tiirevi hidrokarbonlar ve dekalin, jet yakiti, izoforon, 1, 
4-diklorobenzen ve d-limonen gibi maddeleri igeren diger petrol tii-
revleri erkek siganlarda nefropatiye neden oldugu halde, di§ilerde bu 
etki gozlenmedigi bildirimi§tir (patojenezisi ile ilgili olarak Hewitt, 
W.R. ve ark. 199 l'e bakiniz). 
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£evre Kirleticileri: £e§itli pestisit ve herbisitler gevre kirleticisi 
olarak insan ve hayvanlara toksik etkiyecek diizeye eri§mi§lerdir. Bun-
lardan, bir herbisit olan 2, 4, 5- triklorofenoksi asetik asit (2, 4, 5-T) 
dogrudan nefrotoksik olmamakla beraber bobrek fonksiyonunu etkile-
digi; yine bir herbisit olan parakuatin yiiksek dozda dogrudan bobrek 
hasarina yol agtigi gosterilmi§tir. Parakuat asil etkisini akcigerlerde 
gosterir; bu nedenle bobrekte neden oldugu harabiyet sonucu atilimi-
nin azalmasi ile pulmoner etkisi daha da artar. 

Endiistride 90k kullanilan ve onemli gevre kirtelicileri olan polik-
lorobifeniller (PCB'ler) polibromobifeniller (PBB'ler) ve 90k toksik 
olan tetraklorodibenzo-p-dioksin (TCDD) bobregi dogrudan etkile-
mezler ancak, karacigerde oldugu gibi, bobrekteki enzimleri de indiik-
leyerek zararli olabilirler. 

Diger Nefrotoksikler: Dimetilnitrozaminin deney hayvanlannda 
bobrek kanseri yaptigi g6sterilmi§tir. Difenilamin, sistik bobreklere 
neden olur. Maleik asit, proksimal tiibiiliisde nefropati yapar. Bazi mi-
kotoksinlerin de renal proksimal hasara neden olduklan bildirilmi§tir. 

Alkol son ara§tirmalara gore, bobrek zehiri olarak kabul edilmek-
tedir. Glikoller (propilen glikol, etilen glikol gibi), dioksan, zehirli 
mantar toksinleri, fenol ve turevleri nefrotoksik bile§iklerdir. 

ilaglar: Ilaglar arasinda analjezikler, anestezikler, antibiyotikler 
bobrek igin toksik olabilirler. 

Aspirin ve fenasetin kan§imi analjeziklerin uzun zaman alinmala-
nnin bobreklerde "mediiller interstisyel nefrit", kronik bobrek yetmez-
ligi, renal pupillalarda hasara yol agtiklan bilinmektedir. Fenasetinin 
kendisinin veya metaboliti N-asetilparaaminofenoliin (asetaminofen, 
parasetamol) insanlarda goriilen nefrotoksisitede en onemli etken ol-
dugu dii§iinulmektedir. 

Anesteziklerden, halojenli hidrokarbonlann nefrotoksik olabilece-
gi dii§iiniilmekte ise de bu konuda ara§tirma yoktur. Yalnizca metok-
sifluranin bobrek yetmezligine neden oldugu deneylerle gosterilmi§tir. 

Bazi antibiyotikler ise, yiiksek dozda nefrotoksisite gosterirler. 
Aminoglikozit yapisindaki antibiyotiklerin (streptomisin, neomisin, 
kanamisin gibi) yiiksek dozlarda, proksimal tiibiiler fonksiyonu boza-
rak, akut bobrek harabiyetine yol agarlar. Bobrekleri direkt sitotoksik 
olarak etkiledikleri kabul edilmektedir. 
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Tetrasiklinler, ozellikle demeklosiklin, gogu kez renal mediiller 
toksisiteye neden olurlar. Kullanilma siiresi bitmi§ tetrasiklinler, prok-
simal tubuler harabiyet sonucu poliiiri, glukoziiri ve aminoasitiiri 
yapabilirler. Penisilin ve siilfonamidlerin, insanlarda doza bagimli 
olmaksizin, iltihapli (enflammatuar) interstisyel nefrit yaptigi gosteril-
mi§tir. Bu durum daha 90k, immunolojik tip mekanizma ile a§iklan-
maktadir. Amfoterisin B'nin, proksimal ve distal tiibiililerde histopato-
lojik degi§imlere neden oldugu ve boylece belirgin nefrotoksik oldugu 
gosterilmi§tir. 

Tablo 19'da onemli nefrotoksik ila^ §evre ve endiistri kirleticileri 
goriilmektedir. 

Tablo 19: Onemli Nefrotoksik Ksenobiyotikler 

A- tlaflar B- Qevre ve endiistri kirleticileri 
1 - Antibiyotikler/Antiviraller Bromobenzen 

Aminoglikozitler Bromodiklorometan 
Amfoterisin B Dibromokloropropan 

P-laktamlar Dibromoetan 
Polimyxin B, E Dikoroetan 
Sulfonamidler Dikuat 
Vancomycin Dietilen glikol 
2- Antineoplastikler Etilen glikol 
Cisplatin Hekzaklorobutadien 
Mitomisin C Karbon tetrakloriir 
Methotrexate Kloroform 
Nitrozoiireler Klorotri florae tilen 

3- Digerleri Metaller (Cd, Au, Pb, Hg, Hg, Cr, U) 
Asetaminofen Trikloroetilen 
Enfluran Tetrakloroetilen 
Lityum Tetrafloroetilen 
Metoksifluran Parakuat 
Nonstereoidal antienflamatuarlar Pentakloroetan 
Organik civali diiiretikler Petrol hidrokarbonlan 
d-Penisilamin Toluen 
Siklosporin A Dogal Kaynaklilar 

Aflatoksin B 
Okratoksin A 
Pirolizidin alkaloidler 
Rubratoksin B 
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9.4. SOLUNUM SISTEMI (INHALASYON) ZEHIRLERI 

Inhalasyon yolu ile toksik maddelere maruz kalma, insan aktivite-
sinin her kademesinde kaginilmaz bir durumdur. I§leri nedeni ile en-
diistride gali§anlar i§yeri atmosferinde birgok toksik gaz, buhar ve ae-
rosolleri (kati ve sivi tanecikleri) inhalasyon yolu ile alirlar. Havasi 
kirli yerlerde ya§ayanlar ise sabit ve hareketli kaynaklardan havaya 
yayilan birgok toksik maddelere maruz kalmaktadirlar. 

inhalasyon yolu ile alinan zehirlerin, solunum sistemine etkilerini 
agiklamak igin, bu sistemin yapisina kisaca deginilecektir. Daha geni§ 
bilgiler fizyoloji kitaplannda bulunmaktadir. 

Solunum sisteminin ba§lica gorevi viicut hiicrelerinjn gereksinimi 
olan oksijeni devamli olarak saglamak ve viicudun atik maddesi olan 
karbondioksiti uzakla§tirmaktir. Solunum sistemindeki hava yollari 
ba§lica iig bolgede toplanabilir: 1) Nazofarenks bolge (Ust solunum 
yolu), 2) Trakeabron§iyal bolge (a§agi solunum yolu), 3) Pulmoner 
bolge (§ekil 15). Burun, vaskiiler mukoz membranla kaplanmi§tir. Bu-
run on tarafi killar, burun mukozasi mukoz ve seromiikoz bezlerle, bu-
run do§emesi ise ince tiiylerle karakterizedir. Nazofarenks, inhale olan 
tanecikleri tutar. Trakea, bron§lar ve bron§cuklar (bron§iyoller), nazo-
farenksten gelen havayi alveollere iletir. Trakeabron§iyal hava yolu, 
tiiylii (siliya) epitel ile kaplanmi§ olup, goblet hiicreleri ve mukus sal-
gilayici hiicrelerin salgiladigi ince miikoz tabaka ile ortiiliidiir. Bu mii-
koz tabaka, alveoler membram saran tabakada sona erer. Buradaki 
mukosiliyal hareketle akcigerlerin derin kismina ula§mi§ tanecikler 
yukariya dogru (oral bo§luga) atilirlar. A§agi solunum yolunun biti-
mindeki bronkiiliisler (bronkiiliis terminalis), bronkiiliis alveolaristen 
aynlan ductus alveolarisler, hava keseciklerine (alveollere) agihrlar. 
Bu kesecikler (yuva) sistemine "acinus" adi verilir. 

Pulmoner fizyoloji: Solunum fizyolojisinde, akciger "hacimleri" 
ve "kapasiteleri" ile ilgili tanimlann ve normal degerlerin bilinmesi 
inhalasyon toksikolojisi agisindan da onemlidir. Akciger hacimleri 4 
tanedir: 1) Soluk hacmi (VT: Tidal volume): Her normal soluktaki ins-
pirasyon ve ekspirasyon hacmi olup, eri§kinlerde normal degeri 500 
ml'dir; normal ki§ilerde solunumun dakikada sayisi 15 olduguna gore 
dakikadaki normal solunum hacmi 7500 ml/dak. kadardir. 2) inspiras-
yon yedek hacmi (IRV) derin bir inspirasyonda (soluk almada) normal 
soluk hacmine ek olarak alinabilecek hava hacmi, yakla§ik 3000 ml 
dir; 3) Ekspirasyon yedek hacmi (ERV) normal bir ekspirasyondan 
(soluk vermeden) sonra zorlu bir ekspirasyonla fazladan gikanlan ha-
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va hacmi olup, normal degeri 1100 ml dir, 4) Tortu (rezidiiel) hacim 
(RV): En zorlu bir ekspirasyondan sonra akcigerlerde kalan hava hac-
midir ve yakla§ik 1200 ml kadardir. 

Akciger kapasiteleri de 4 tanedir: 1) Inspirasyon kapasitesi (IC) 
3500 ml olup, bu kapasite normal bir ekspirasyondan sonra §ahsin ala-
bilecegi maksimum hava hacmini gosterir; 2) Fonksiyonel artik (rezi-
diiel) kapasite (FRC), 2300 ml olup, passif ekspirasyon sonunda akci-
gerlerde kalan normal hava hacmini; 3) Vital kapasite (VC) en derin 
inspirasyondan sonra en zorlu bir ekspirasyonla gikabilen hava hacmi-
ni gosterip, normal degeri 4600 ml kadardir; 4) Total akciger kapasite-
si (TLC) en derin inspirasyondan sonra, akcigerlerde bulunan en bii-
yiik hava hacmini gosterir ve yakla§ik 5800 ml dir. Bunun di§inda, 
5) Alveolar ventilasyon (Av), alveollerde degi§ebilen taze hava (gaz) 
hacmini ifade edip, normal degeri 5250 ml/dak dir. (Geni§ bilgi igin 
fizyoloji kitaplarina bakiniz). 

Solunum fonksiyonlarinda bozuklugun incelenmesinde oncelikle 
yukarda belirtilen hacim ve kapasite blgiilmeleri yapilir ve diger semp-
tomatik ve laboratuvar bulgulan ile beraber degerlendirilir. 

Toksik Maddelerin Solunum Yolundan Absorbsiyonu 

Gaz ve buharlar: Genel olarak gaz ve buharlar kisa zamanda alve-
ollere eri§irler. Azot, oksijen, karbon dioksit ve su buhari gibi normal-
de solunan gazlarla birlikte inhale olarak alveollerden absorbe olurlar. 
Kimyasal ozelliklerine bagli olarak, bazilan miikoz tabaka ve yiizeyi 
ile kimyasal etkile§meye girebilirler. Ancak, devamli mukus salgilan-
masi nedeni ile oral yol veya ekspektrorasyonla gazlar uzakla§tinlir, 
aynca siliyalann da yukan dogru hareketi ile gazlann mukozada go-
ziinmeleri veya mukozayi etkilemeleri oldukga engellenir. Bu olay bir 
ge§it detoksifikasyon mekanizmasidir. 

Inhale olan gazlar, alveollerden akcigerlere absorbe olurlar. Anes-
tezikler, ornegin kan dola§imina, difiizyonla ula§irlar (Gazlann kanda-
ki konsantrasyonlan ile gaz fazindaki-solunum havasindaki konsant-
rasyonlan arasindaki denge Henry kanuna gore gergekle§ir. Bu 
konuya inhaiasyon yolu ile absorbsiyonda deginilmi§tir). Kana gegen 
gazlar, toksik etkilerini sistemik olarak, etki yerlerinde gosterirler. 
Ozon (03), kukiirt dioksit (S02), azot dioksit (N02) gibi bazi gazlar ise 
primer olarak pulmoner dokuyu etkilerler. Kuvvetli asit anhidritleri ve 
oksidan gazlar solunum yolu ve akciger hiicrelerinin permeabilitesini 
degi§tirirler, oldiiriirler. Nikel karbonil ise epitel hiicrelerine zarar ver-
meksizin, difiizyonla endotel hiicrelerine gegerek toksik etki gosterir. 
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Solunum sirasinda inhale olan gazlann bir kismi, nazofarenks yol-
la uzakla§tinlabilirler. Suda goziinen asit anhidritleri (S02 ve N02 gi-
bi), ozona gore daha gabuk uzakla§tirilabilirler. Ust solunum yollan 
"goblet" ve "siliya" hiicreleri gibi ge§itli hiicrelerden yapilmi§tir. Ust 
solunum yolunun mukoza tabakasini gegen toksik gazlar, goblet ve si-
liya hiicreleri ile etkile§erek sitotoksisite gosterebilirler. Siliyalar, gaz 
halindeki toksik maddelere daha duyarlidirlar. 

Sigara dumanindaki gaz kan§imlan ve tanecikler siliyal hareketi 
inhibe ederler, fakat sitotoksik degillerdir. 

Gazlar iist veya alt solunum yollanndaki etkilerine gore siniflan-
dinlabilirler. Asit anhidritleri, bronkokonstriksiyona ve yukan solu-
num nekrozuna neden olabilirler. Suda daha az goziinen bile§ikler ise 
a§agi solunum yoluna eri§ebilirler ve alveoler hasar yaparlar. 

Alveollere eri§en gazlar, oksijene benzer §ekilde kana difiizlenir. 
Alveollerin geperleri 90k ince oldugu igin bu gegi§ kolay olmaktadir. 
Bron§iyollerle alveolleri birle§tiren "clara" hiicreleri ozon ve azot di-
oksite duyarlidirlar. Akcigerlere serbest olarak gegen maddeler ise, 
buradaki difiizyon §ekli, goziiniirliik ve hiicrelerle etkile§melerine bag-
li olarak etkilerini gosterirler. Bu bolgede, tanecik karakterinde olan 
maddeler, pulmoner makrofajlar (toz hiicreleri) tarafindan uzakla§tin-
lirlar. Makrofajlar, bakteri, viriis, anorganik ve organik maddeleri etki-
siz hale getirirler. Makrofajlar, toksik maddelere maruz kalma sonucu 
tahrip olup selliiler komponentleri serbest hale gegebilir. Boylece a§i-
ga ?ikan asit hidrolazlar alveoler keselerin aynlmasina, proteazlar ise 
anfizeme neden olurlar. 

Akcigerler, maruz kaldiklan gaz ve buharlar i?in, atilim yolu da 
olabilirler. Karbon tetrakloriir, benzen gibi ugucu gazlar akcigerlerle 
elimine olurlar. Polar, buhar basinci yiiksek, suda goziinen maddeler 
ekspirasyon havasiyla onemli derecede atilabilirler. Akcigerlerin aktif 
sitokrom P-450 sistemi vardir ve inhale olan birgok maddeleri burada 
aktif metabolitlere donii§turebilirler. Bu aktif maddeler, pulmoner 
makromolekiillere baglanarak, karacigerde oldugu gibi, akciger nekro-
zuna yol agarlar. 

Pulmoner kapilerler, aminleri, prostaglandinleri ve anjiyotensin 
ve kininleri alabilirler. ilag ve kimyasal maddelerin diger yollardan 
absorbsiyonundan sonra dagilimlari sirasinda, akcigerlerde de birike-
bilirler ve pulmoner hasar olu§abilir. Bu §ekilde bazi maddeler akci-
gerlerde gecikmi§ akut etkiye neden olurlar. 
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Tanecikler: Havada bulunan birgok toksik maddeler (airborn ze-
hirler), aerosoller halindedirler. Havada asili haldeki kati tanecikler 
veya gaz fazindaki sivi tanecikler "aerosol" olarak isimlendirilir. Gaz 
veya buharlar aerosoller iginde 5dzuniir veya aerosol yiizeyine adsorbe 
olurlar. 

Aerosoller ozelliklerine gore birka9 §e§ittir: 

"Tozlar" ?aplan Angstrom (1 A°: 10~8 cm) ile 100 mikrometre (1 
/*m=10~3 mm= 10 000 A°) arasinda degi§en ve minerallerin ogiitiilme-
si, kavrulmasi gibi prosesler sirasinda olu§ur. Kimyasal yapilan, kay-
naklandigi madde ile aymdir. 

"Fumes" kolloidal sistemler olup yanma, sublimasyon veya kon-
densasyon sonucunda olu§urlar, bu sirada kimyasal yapilan degi§ir. 
Caplari genelde 0.1 //m'den ku^iiktiir ve 10 A° civannda degi§ir. Me-
tallerin yanmasi sirasinda olu§an metal oksitler 90gukez "fume" §ek-
linde havaya verilirler (9inko gibi). Fume'lar zamanla havada 9okerek 
(flokiilasyon) daha biiyiik aerosol tanecikleri haline ge9meye meyilli-
dirler. 

"Duman" ise kompleks kolloidal sistem olup, organik maddelerin 
tam yanmamasi sonucu olu§ur. £aplan 0.3-0.5 }im arasinda degi§ir. 
Kolayca 9okmezler. "Mist" ve "sis" ise dispers sistemler olup tanecik 
9aplan degi§iktir. Kati halden ziyade sivi §ekilde havada bulunurlar. 
Daha 90k "fume" a benzerler. Genel olarak su buhannin toz veya gaz 
iyonlan iizerinde kondensasyonu ile veya sivilann atomize olmalan 
ile olu§urlar. 

"Smog" ise yanma veya otomobil ekzoslanndan havaya verilen ta-
necik kan§imlandir. Kan§im fotokimyasal oksidanlan i9erir ve gor-
meyi azaltirlar. 

Tanecik biiyiiklugu: Inhale olan tanecik biiyiikliikleri farklidir. Bu 
nedenle bir aerosol i9indeki tanecik biiyukliik dagilimi (frekknsini) be-
lirlemek gerekir. Bu dagilim, medyan veya geometrik ortalama ve ge-
ometrik standard sapma ile ifade edilir. Tanecik biiyukliigii ise 9e§itli 
§ekillerde ifade edilir. Bu ifade, tanecik §ekli (kiiresel olup olmamasi) 
ve kiitlesi goz oniine alinarak yapilir. 

inhalasyon ortamindaki tanecik miktari, ortalama (medyan) 9apta-
ki taneciklerin sayisi (CMD) veya ortalama 9aptaki taneciklerin kiitle-
si (MMD) §eklinde tayin edilebilir. Gerek tanecik biiyiikliigii ve dagi-
limi, gerekse tanecik kiitlesi toksikolojide onemlidir. Taneciklerin 
kiitlesi biiyiidiik9e akcigerlerden penetre olmasi daha kolay olur ve 
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toksisitesi de artar. Taneciklerin gap biiyiiklUkleri (yiizey alanlari) da 
solunum yolunda tutulma ve ta§inabilmeleri agisindan onemlidir. 

Kiiresel §ekilde olmayan tanecik biiyiikliigii ise, e§deger kiitle ve 
e§deger hacimdeki kiiresel §ekildeki tanecikler §eklinde veya havadaki 
e§deger hizlanna gore karekterize edilerek ifade edilirler. Boylece "ae-
rodinamik gap" olarak ifade edilen biiyiikliikte, tanecigin hem yogun-
lugu ve hem de havadaki hizi hesaba alinmi§tir. 

Taneciklerin Akcigerlerde Toplanmasi 

inhale olan aerozollerin solunum yolunda tutulma yerleri toksiko-
loji agisindan onemlidir. inhale olan taneciklerin solunum sistemine 
olan zararlanni degerlendirebilmek igin, bunlarin akcigerlerde toplan-
ma (deposition) ve akcigerlerden uzakla§tinlma (clearance: klerans) 
mekanizmalarini bilmek gerekir. Akcigerlerde toplanan partikiil sayi-
si ile akcigerlerden uzakla§tinlan tanecik sayisi arasindaki fark, akci-
gerlerde tutulan (retain) tanecik miktanni verir. Taneciklerin akciger-
lerdeki toksisitesinde bu fark onemlidir. Aerozollerin akcigerlerde 
toplanmasinda durdurulma, interception, siki§ma, impaction, sedi-
mentasyon ve difiizyon olmak iizere ba§lica 4 mekanizma rol oynar. 

Durdurma (interception) ozellikle "l i f ' halindeki maddelerin top-
lanmasinda onemlidir. Yeteri derecede bir yiizeye yakin tanecigin (li-
fin) bu yiizeyde yakalanmasi "interception" olarak tanimlanir. Asbest 
gibi lif yapisindaki maddeler, solunum yolunda yiizeye dogru yakla§a-
bilirler. Boylece tanecigin kenari ile temas ederek tutulurlar. Intercep-
tion olayi, lifin buyiikliigiine baglidir. 1 ^m gapmda ve 200 fim uzun-
lugundaki lifler bron§iyal bolgede (agagta) bu mekanizma ile 
tutulurlar. 

Siki§ma (impaction): Havada suspanse olan tanecikler ise, atalet-
lerine ragmen, hava akimi ile solunum yolunda ilerlerken, uygun bir 
bolgede siki§ip kalabilirler. inhale olan biiyiik tanecikler bron§iyal 
bolgede dogru yol iizerinde ilerleme egilimindedirler. Bu ilerleme si-
rasinda en biiyiik tanecikler nazofarenksin mukoz yiizeyinde ve daha 
geni§ hava yollannin da gatalla§tigi (bifurkasyon) yiizeylerde siki§ir-
lar. Tanecigin toplanma hizini, tanecik kiitlesinin karesi ve hava hizi-
nin bile§imi tayin eder. Yukari solunum yollari yapi§kan mukoz 
membran yiizeyini uyararak yukari dogru ta§ir ve viicuttan atilirlar. 
Genelde gaplan 20 pim gapindaki taneciklerin hepsi, 5 pim gapindaki 
taneciklerin ise %95'i nazofarenksten atilirlar. 
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Sedimentasyon: Tanecigin tedricen gokmesidir. Bu yolla tutulma, 
bron§, bron§iyal ve alveolar ylizey gibi hava yolunun kiigiik ve hava 
hizinin dii§iik oldugu perifer hava yollarinda goriiliir. Yergekimi kuv-
vetli etken bir faktordiir. 0.5 /im'den biiyiik tanecikler sedimentasyona 
ugramazlar. Genelde gaplari 1-5 ^m arasinda olan tanecikler sedimen-
tasyonla tutulurlar. Son yillarda (asemptomatik) sigara igenlerde kro-
nik bron§it ve anfizeme yol agan fizyolojik bozukluklarin daha gok pe-
rifer hava yollarinda ba§ladigini gostermi§tir. 

"Difiizyon" ise mikrondan kiigiik tanecikler igin onemlidir. 0.1 //m 
den kiigiik aerozol taneciklerinin, gaz molekiillerinin devamli bombar-
dimani sonucunda, random hareketleri ile akcigerlerde difiizyon ger-
gekle§ir. Tanecikler, bu "Brown" hareketleri ile, kiigiik hava yollarin-
da ve alveollerde birikirler. Bununla beraber bu kiigiik taneciklerin 
gogu, havada asili "suspanse" olarak kalirlar ve miiteakip ekspirasyon-
la solunum sisteminden atihrlar. 

Taneciklerin Akcigerlerde Toplanmasi ve Klerensi Yukarda agik-
landigi gibi taneciklerin solunum yolunda toplanma yeri birgok fizik-
sel faktorler ve solunum sisteminin anatomisine baghdir. Tanecigin 
toksisitesinde ise solunum bolgesinde tutuldugu yer, miktanna gore 
daha kritik onem ta§ir. Bu birikme yeri a) solunum yolundaki doku ha-
sari §iddetini; b) sistemik dola§ima absorpsiyon derecesini; c) tanecik-
lerin solunum sisteminden uzakla§tirilmasini "klerensini" tayin eder. 

Taneciklerin solunum sisteminde bolgesel toplanmalanni etkile-
yen faktorleri; tanecik biiyiikliigii ve yiizeyi, solunum sisteminin ana-
tomisi ve ki§inin solunum fonksiyonu ile ilgili fizyolojik veya patolo-
jik durumu §eklinde siralayabiliriz. §ekil 43'de goriildiigii gibi 
aerodinamik gaplan 5-30 pirn biiyiikliigiindeki tanecikler ba§hca nazo-
farenks bolgede: 1-5 //m arasindakiler trakea, bron§iyal ve bron§iyoler 
bolgede, 1 fim den kiigiik olanlar ise alveolar bolgede toplanirlar. Ta-
neciklerin bu toplanma yerini solunum fizyolojisi de etkiler. Ornegin 
sakin bir solunumla, inhale olan taneciklerin onemli bir kismi atilabi-
lir. Aktivite artmca tersine solunan hava hacmi ve hizinin artmasi ile 
taneciklerin solunum sisteminde tutulmasi artacaktir. Patolojik durum 
ise tanecigin toplanma yerini etkileyebilir. Ornegin kronik bron§itte, 
mukoz tabakanin kahnla§masi, bazi bolgelerde hava yollanni kismen 
bloke edebilir ve taneciklerin "impaction" veya difiizyonla kiigiik hava 
yollarinda birikmesini arttirabilir. Irritan maddeler bronkokonstriksi-
yona neden olarak taneciklerin trakeabron§iyal bolgede birikimi artti-
rabilirler. Sigara igmenin bu §ekildeki etkisi deneysel olarak gosteril-
mi§tir. 
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Taneciklerin klerensi: Solunum yolunda belirli yerlerde biriken 
tanecikler, belirli faktorlerin etkisiyle, belirli hizla uzakla§tinlabilirler. 
"Klerens: clearance" olarak bilinen bu olay ve yukanda bahsedilen 
toplanma mekanizmalanna bagli olarak, tanecikler solunum yolunda 
alikonurlar (retansiyon: retention). Aslinda taneciklerin solunum yo-
lunda ugradigi bu fiziksel olaylarm mekanizmalan 90k kan§iktir ve 
matematik modellerle agiklanmaga gali§ilmaktadir. Bu olaylar ozetle-
necek olursa (§ekil 43): 

a) Hizli alinma ile nazofarenkste toplanan madde, dogrudan kan 
dola§ima gegebilir; 

b) Nazofarenkste toplanmi§ tanecik mukusun siliyal hareketi ile 
uzakla§tinlabilir (klerens) ve bu §ekilde gastrointestinal sisteme gege-
bilir; 

c) Trakeabron§iyal bolgede gabuk absorbsiyon sonucu toplanmi§ 
tanecik, sistemik dola§ima gegebilir; 

d) Trakeabron§iyal bolgedeki siliyal hareketle klerens olabilir, bu 
§ekilde tanecik onemli miktarda gastrointestinal sisteme geger; 

e) Pulmoner bolgede toplanmi§ madde dogrudan kan dola§imina 
geger; 

f) Pulmoner bolgedeki klerens, makrofajlann fagositoz mekaniz-
masina baglidir; siliyal mukusla ta§inma ve endositoz olayi ikinci de-
recede klerens yoludur; 

g) Tanecikler pulmoner bolgeden yava§ olarak lenf sistemi tara-
findan uzakla§tinlabilirler. Lenften de kana gegebilirler; 

h) Gastrointestinal sisteme gegmi§ olan tanecik, buradan kan dola-
§imina absorbe olabilir. 

Klerens hizi, taneciklerin toksik etkisinde onemli bir etkendir. 
Ozellikle etkileri geg ortaya gikan kanserojenler igin onemlidir. Tane-
ciklerin birikmeleri, klerensleri ve retansiyonlannin incelenmesi, tok-
sisitelerinin degerlendirilmesi igin gereklidir. 

Solunum Sistemini Etkileyen Toksik Maddeler 

Solunum yolu ve akciger zehirleri, etkilerine gore birkag simfta 
incelenebilirler: 
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Giris yolu 

- i 

j 

§ekil 43: inhalasyon yolu ile taneciklerin toplanma ve klerens yollan (a, b, c, d, e, f, g, h, 
i, j-inhalasyon yolundan diger giri$ yollanna ge^i§i) gostermektedir. 

1- Solunum yolu irritasyonu yapan maddeler: Konstriksiyon ve 
odeme neden olanlar; 

2- Solunum sirasinda hava yollanni tahrip eden maddeler: Nek-
roz, permeabilitenin atmasina ve odeme neden olanlar; 

3- Akcigerde fibrozise neden olanlar; 

4- Allerjik reaksiyonlar, solunum yolunun konstriksiyonuna ne-
den olan toksik maddeler; 

5- Akciger kanserine yol aqan maddeler. 

Yakin gevremizde ve endustride maruz kalinan bir?ok toksik 
maddeler akciger ve solunum yollannda toksik etkidikleri gibi, kan 
dola§imma da absorbe olarak sistemik etkilerini gosterirler. Bu toksik 
etkiler akut ve kronik tipte olabilir. 
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Solunum yolu irritanlari: Bron§lar, inhale olan birgok maddeler 
tarafindan etkilenir. Amonyak ve klor gazlan inhalasyonla hemen 
bronkokonstriksiyon yaparlar. Suda oldukga goziinen bu gazlar, list 
solunum yolu tarafindan uzakla§tinlabilirler. Endiistride kullanilan ar-
senik bile§ikleri inhalasyonla nazofarenks bolgede toplanabilirler. 
Bron§lardaki irritan etkileri sonucunda kronik oksiiriik, bron§it yapar-
lar. Kronik maruz kalma ise larenjit yapabilir. Suda goziinen arsenat 
tuzlari, akcigerlerden absorbe olarak sistemik etki gosterebilirler. 

Hiicre harabiyeti ve odem yapanlar: Birgok toksik maddeler solu-
num yolu hiicrelerini ve alveolleri tahrip edebilirler. Permeabilitenin 
artmasi, odem sivisimn solunum yolu liimenine akmasina neden olur. 
Odem tehlikeli durum yaratabilir. Ozon ve azot dioksit hiicre hasari 
yapan gazlardir. Sudaki goziiniirliikleri az oldugu igin, ba§lica etkileri-
ni bronkiyol ve alveollerde gosterirler (a§agi solunum yolu zehirleri-
dir). Fosgen "gecikmi§ pulmoner odem"e neden olan diger irritan bir 
gazdir. Solunum yolundaki su buhan ile hidroklorik asit ve karbondi-
oksite hidroliz olur. Hidroklorik asit alveol membranlarin permeabili-
tesini tahrip eder. Odem genellikle maruz kalmadan 24 saat sonra beli-
rir. Metallerden kadmiyum oksit buharlan (fumes) gok kiigiik gapli 
tanecikler olu§turduklan igin, alveollere kadar ula§abilirler. Alveol yii-
zeylerindeki hiicrelerin proliferasyonuna, pnomoni ve odeme neden 
olur, kadmiyum oksit ise kronik maruz kalma sonucu anfizem yapar. 
Nikel bile§iklerinin toksisitesi ise bile§iklerinin fiziksel ve kimyasal 
ozelliklerine gore degi§ir. Nikelin maden ocaginda i§lenmesi ve iireti-
mi sirasinda olu§an nikel sulfur (Ni2S3) ve nikel oksit oldukga biiyiik 
tanecikler halindedirler. Bu nedenle ba§lica etkilerini burun mukoza-
sinda gosterirler. Nikel karbonil ise (nikelaj, elektronik endiistrisi ve 
nikelin rafinasyonu sirasinda olu§ur) buhar halinde oldugu igin alveol-
lerde odem yapar. 

Bir herbisit olan parakuat (bipiridilyum bile§igi), dogrudan etkisi-
ni akciger iizerinde gosterir. Oral yolla organizmaya giren parakuat 
sistemik olarak akcigerleri etkileyerek pulmoner odem yapar. 

Organik goziiciilerden perkloroetilen ve ksilen ugucu olduklan ve 
suda az goziindiikleri igin alveollere kadar ula§abilirler. Akcigerlerde 
sitokrom P-450 iizerine etkiyerek, pulmoner ddem ve hiicre nekrozu 
yaparlar. 
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Fibrozis yapan toksik maddeler: Genel olarak endustride toksik 
tozlann inhalasyonu sonucu, gali§anlarda 50k rastlanan akciger fibro-
zisine "pnomokoniyozis" denir. Pnomokoniyosiz olu§umunda, tane-
ciklerin fiziksel ozelligi kadar kimyasal yapisi da onemlidir. Anorga-
nik maddelerden kuartz, asbest, komiir tozlan akcigerlerde fibrozise 
neden olurlar. 

Kuartz (Si02)nin kristal §ekli, kronik maruz kalma sonucu "siliko-
zise" neden olur. Silikanin sitotoksik ve fibrinojenik aktivitesi, makro-
fajlann lizozomal membranini tahrip etmesine baglanmaktadir. Boyle-
ce sitoplazmaya salinan lizozomal enzimler, makrofajlan yok 
etmektedirler. Makrofajlarin oliimii ile fibroblast ve kollajen olu§umu 
stimiile olmaktadir. Asbest (hidrate silikatlar), yeteri derecede uygun 
olmayan ko§ullarda, endiistride $ali§anlarda "asbestozise" neden olur. 
Kronik maruz kalma sonucu difiize interstisyel fibrozis, kalsifikasyon 
(kireglenme), plevranin fibrozisi, bronkojenik karsinoma ve mezotel-
yal tiimorler goriilmektedir. Kanserojenik etkisi igin latent devre 30 
yildir. Lif §eklinde kristal olu§turan asbestin, ozellikle 5 jim uzunlukta 
ve 0.3 pim gapindaki kristal lifleri toksikolojik agidan aktif gdriinmek-
tedir. 

Allerjik reaksiyona neden olanlar: Allerjik etki gosteren ge§itli in-
halasyon maddeleri bronkokonstriksiyon ve kronik pulmonere neden 
olabilirler. Bakteriler, mantar sporlari, pamuk tozu, bagas tozu allerji 
yapabilirler. Qiftgiler arasinda, organik tozlara maruz kalma ile eks-
trinsik (extrinsic) allerjik alveolit goriilmektedir. Benzeri reaksiyon, 
penicillium sporlan gibi (peynir yikayicilarda etkisi goriiliir) ge§itli 
kiif ve mantar sporlari, mikroorganizmalann inhalasyonu ile olu§mak-
tadir. Kimyasal maddelerden, toluen diizosiyanat (TDI) inhalasyonu, 
allerjik reaksiyonlarda goriilen semptomlara neden olur. Poliiiretan 
iiretiminde kullanilan TDI, aktif bir madde olup proteinlerle birle§ebi-
lir. Pulmoner doku ve serum albumini ile birle§erek (hapten) antijen 
olu§turabilir. Tablo 20'de, endustride inhalasyon yolu ile olu§an aller-
jik akciger hastahklan ve neden olan maddeler goriilmektedir. 

Pulmoner kanser yapan maddeler: Sigara dumani, akciger kanseri 
yapan etkenlerin ba§inda gelmektedir. Sigara dumani en az 500'den 
fazla kimyasal madde igerip, birgok karsinojen maddeleri (PAH'lar, 
akridinler, kokanserojenler) igermektedir. Sigara igme ile asbest kan-
seri insidansinin yiikseldigi gosterilmi§tir. Birgok organik maddelerin 
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Tablo 20: Endiistride Inhaiasyon Yolu De Otu§an Allerjik Akciger Hastaliklari ve 
Neden Olan Maddeler 

Hastahk ilgili Madde Kolu 

I. Astmatik 
Bissinozis Pamuk, keten, kenevir Tekstil ijgileri 
Finnci astimi Un tozu Hamur muhtahzan ijgileri 
Gkstrinsik atopik astim Maun, sedir gibi odun tozlan Kereste ve mobilya ijgileri 
Et ambalaji astimi PVC* filmleri Kasap, siipermarkeUer 
Astim TDI*, MDI* gibi Poliuretan vemik, boya ve 

"tstridye kabugu" astimi 
izosiyanatlar kopiik iiretimi i$gileri 

"tstridye kabugu" astimi "Sea Squirt" ile istridye Deniz urunleri avlayanlar 
kabugunun kontamine 
olmasi 

TMA astimi Trimellitik asit Epoksi reginesi ve boya 
iiretiminde galijanlar 

II. Ekstrinksik allerjik 
Alveolit 
Ciftgi akciger Kiiflii saman Ciftlik hayvani besleyenler 
hastaligi (Actinomyces sporlari) (?ift?i) 
Alveolit 

Sekoya, akgaagag tozu Keresteciler II (protein) It Malt tozu (protein) Viski endUstrisi 
II Mantar tipa ( " ) Ijgiler 

Hayvan di§kilanndaki veya Ku§ besleyenler ve deney 
idranndaki proteinler hayvanlan ile gali^anlar 

Koptik akciger Misir'daki mumyalann Arkeologlar 
hastaligi ambalaji 
in. Berilozis Berilyum ve oksitinin tozlan Berilyum endtistrisinde 

galijanlar. 

PVC : Polivinil Kloriir 
MDI : Metilen bisfenil siyanat 
TDI : Toluen diizosiyanat 
TMA : Trimellik asit 

yanmasi (egzos gazlan, kati ve sivi yakitlar, sigara dumani) sonucu 
benzo (a)piren ve diger birgok PAH'lar, akciger sitokrom P-450 siste-
mi ile aktif metabolitlere (karsinojenlere) donii§erek mutasyon ve ma-
lign tiimbrler yapabilirler. Anorganik bile§iklerden nikel ve nikel bile-
§iklerinin burun bo§lugu ve akcigerlerde kanser olu§turdugu; 
kromatlarin da akciger kanserine neden oldugu gosterilmi§tir. Tablo 
21'de onemli inhaiasyon zehirleri gbriilmektedir. Solunum sistemini 
etkileyen ve inhaiasyon yolu ile sistemik toksisite gosteren ksenobiyo-
tikler ozel toksikoloji kisminda daha aynntih incelenecektir. 
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Tablo 21: Onemli Akciger Zehirleri ve Etkileri 

I- irritanlar (odem yapanlar) 
Amonyak (NH3) 

Bor(B2H6gibi) 

Kior(Cl2) 

Hidrojen floriir (HF) 
Vanadyum (V205) 

Nikel karbonil [Ni(C04)] 
Ksilen (CH3C6H4CH3) 

2. Anfizem yapanlar 
Kadmiyum oksit (CdO) 
Azot oksitleri (NO ve N02) 
Nitrik asit (HNOs) 
Ozon (03) 
Fosgen (COCy 
Perkloroetilen (C2C14) 

3. Allerjik reaksiyon gosterenler 
Toluen 2,4-diizosiyanat 
Pamuk tozu 
Bagas (§eker karraji bagasi) 
Mantar sporlan 

Polenler 
Mikroorganizmalar 

4. Fibrozis yapanlar 

Asbest (Silikat lifi) 
Aluminyum oksit (A1203) 

Berilyum [Be; Be2Al2(Si03)6(S03)6; 
Be-2-tuzlan] 

Metal karbiirleri (WC, TiC, TaC gibi) 
Komiir tozu 
Demir oksitler (Fe203 gibi) 

Kaolin [Al4Si4O]0(OH)g] 

Manganez (MnO ve Mn-2-tuzlari) 
Silika (Si02) 

Talk [Mg6(Si02)0H4)] 

5. Akciger kanseri yapanlar 
Asbest 
Arsenik (As203,AsH3) 

Cr (Na2Cr04 ve diger Cr tuzlan) 

Komiir yanma iiriinleri (PAH'lar gibi) 
Nikel [Ni, Ni(CO)4, Ni2S3, NiO] 

9.5. K A N D A K I TOKSlK ETKILER (HEMATOTOKSlSITE) 

Hematotoksisite, kan hiicreleri (eritrositler, lokositler ve trombo-
sitler) ve kan hiicreleri ile ilgili olan kemik iligi, dalak, lenf nodiilleri 
ve retikiiloendotelyal dokunun hiicrelerini i?eren toksisiteyi konu alir. 

Hematopoezis ve Kan Hiicreleri 
Kan hiicrelerinin yapilmasina "hematopoezis" denir. insan fetii-

siinde, kan hiicrelerinin olu§umunda bir9ok organlar rol alir. Eritrosit-
lerin (alyuvarlar) olu§umuna "eritropoezis" denir. Eritropoezisi, bir 
plasma hormonu olan "eritropoietin" diizenler. Fetiiste, primitif niikle-
uslu kirmizi kan hiicreleri (alyuvarlar) embriyonal donemin ilk birka? 
haftasinda vitellus kesesinde yerle§ir. Gebeligin ilk tremesterinin orta-
larina dogru karaciger eritrositlerin ba§lica yapildigi yerdir. Ayni za-
manda oldukga onemli miktarda eritrosit, dalak ve lenf diigiimlerinde 
de geli§ir. Daha sonra, gebeligin sonuna dogru ve dogumdan sonra, 
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eritrositler sadece kemik iliginde iiretilir. Kandaki normal eritrosit sa-
yisi erkeklerde 5 .5xlO /mm1, kadinlarda ise 4.5xl06/mm3 diir. Eritro-
sitlerin %30'unu hemoglobin (Hb) olu§turur. 

Ldkositler (akyuvarlar) viicudun savunma sisteminin hareketli 
iiniteleridir. Viicudun yabanci maddelere kar§i korunmasi fagositoz ve 
immiinositik (antikor olu§umu) olmak iizere iki sistemle saglanir. Ld-
kositler kismen kemik iliginde (graniilositler, monositler ve az sayida 
lenfositler) ve kismen lenf dokusunda (lenfosit ve plazma hiicreleri) 
iiretilerek, viicutta kullanilacaklari yere kanla ta§inirlar. Kanda normal 
olarak (6) farkli tipte lokosit bulunur. Bunlar: Polimorf gekirdekli not-
rofiller, polimorf gekirdekli eozinofiller, polimorf gekirdekli bazofil-
ler, monositler, lenfositler ve seyrek olarak ta plazma hiicreleridir. Ay-
nca yedinci tip lokosit olarak, kemik iligindeki megakaryositlerin 
fragmanlan olan trombositler bulunmaktadir (lokositlerin simflandinl-
malari igin §ekil 44 bakiniz). 

Polimorf gekirdekli hiicreler (notrofiller, eozinofiller ve bazofil-
ler) graniiler goriiniimleri nedeni ile "graniilosit" adim alirlar. Fagosi-
toz i§lemi ile yabanci tanecikler sindirerek yok etmeleri nedeni ile gra-
niilositlere, "fagositik hiicreler" adi da verilir. Monositler kanda 3-4 
giin kalirlar ve daha sonra retikiiloendotelyal dokulara (karaciger, da-
lak, kemik iligi gibi) gogerler ve "makrofaj" adini alirlar. Burada ya-
banci mikroorganizmalara kar§i koruyucu ve ya§li eritrositleri tahrip 
etme fonksiyonlanni yaparlar, omiirleri birkag aydir. Eri§kin insanin 
kaninda normal total lokosit sayisi 5 000 - 10 000/mm3 (ortalama 
7 000/mm3) civanndadir. Bunun %65 kadanni graniilositler (notrofil-
ler: 4 300/mm3); eozinofiller: 200/mm3; bazofiller: 40/mm3), %5.3'iinii 
monositler (500/mm3) ve %30'unu lenfositler (2700/mm3) olu§turur. 
Sadece hiicre pargaciklan olan trombositlerin ise kandaki sayisi nor-
mal olarak 300 000/mm3 tiir (1.5-4.5xl05/mm3 arasinda). 

Makrofaj sistemi de, organizmanin zararli mikrooganizma ve di-
ger zararli maddelere kar§i koruyucu bir mekanizmasidir. Kan mono-
sitleri heniiz olgunla§mami§ hiicreler olup, enfeksiyon etkenleri ile sa-
va§ma yetenekleri gok azdir. Ancak dokulara ta§indiklan zaman 
gaplan (5) kat artarak geni§ler (80 n) ve giplak gozle goriilebilecek ka-
dar biiyiirler. Bu hiicrelere "makrofaj" adi verilir. Makrofajlar immun 
(bagi§iklik) sistemi ile ili§kilerinde iki onemli nokta vardir: 1) Makro-
fajlar, lenfoid dokuda lenfositlerle direkt ili§ki kurarlar. Makrofajlar 
yabanci organizmayi fagosite ettigi zaman, bu organizmalardan gelen 
antijenik materyali lenfositlere gegirirler ve lenfositleri antikor iiretimi 
igin aktive ederler; 2) immiin sistemin T hiicreleri denen diger yani 
duyarla§mi§ lenfositler de, enjekte dokulardaki yabanci organizmalar 
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tahrip edebilir ve inflamasyon (iltihap) reaksiyonlanni ba§latabilirler. 
Bu T hiicrelerinin bazi iiriinleri makrofajlarin inflamasyona ugrami§ 
dokuya gegmelerine neden olur ve makrofajlan aktive ederek enfeksi-
yonla sava§malanna yardimci olurlar. 

immunolojik mekanizma ile viicudu koruyan hiicreler (lenfositler: 
immunositler) uretildigi organa gore T hiicreleri (Timusta) ve B hiicre-
leri (kemik iliginde) olmak iizere ikiye ayrilirlar. immiinositik (anti-
kor olu§arak) mekanizma iki tiptir: 1) T Hiicreleri, makrofajlann veya 
yabanci maddenin (antijen) enfeksiyon bolgesinden gogiinii engeller-
ler, sitotoksik faktorler salgilayarak T hiicrelerinin etkilenmi§ bolgeye 
hareketini saglarlar. B hiicrelerini antijene kar§i aktive ederler. 2) B 
hiicreleri antikor salgilayarak T hiicreleri ve antijene cevap verirler. 
Antikorlar vasitasi ile viicuda yabanci zararli etkenler degi§ik reaksi-
yonlarla etkisiz hale getirirler (Immiinotoksisiteye bakiniz). 

Trombositler: Kandaki en kiigiik elementler olan trombositler 
"kan pulcuklan: plateletler" olarak da bilinirler. Kemik iliginde loko-
sitlerin geli§mesi sirasinda olu§an megakaryositlerin pargaciklan 
(fragmanlan) §eklinde kana gegerler. Megakaryosit kemik iliginin en 
biiyiik hiicresi olup tek bir megakaryositten birgok trombosit olu§ur. 

Trombositler kazaen olu§abilecek kan kaybina kar§i, hasara ugra-
yan damarlarda hizla toplanarak yapi§irlar. Boylece kanamalara kar§i 
ilk koruma gorevini yaparlar. Normal insan kaninda, mm3 de birkag 
yiizbin platelet (1.5-4.5xlOVmm3) vardir. Normal hemostaz (kan kay-
binin onlenmesi) igin en az (minimal platelet sayisi) 50 000/mm3 ol-
malidir. Trombositopeni kandaki trombositlerin azalmasi olayidir. 
Kandaki sayilan 20 000/mm3 den az oldugunda trombositopeni ortaya 
gikar ve bu durumda kanama bozukluklan gbriilebilir. 

Kimyasal Maddelerle 01u§an Kan Bozukluklan 

Diskraziler: Kan diskrazisi (bozuklugu) yapan birgok ilag ve en-
diistriyel kimyasal maddeler bulunmaktadir. Kan bozukluguna neden 
olan maddelerin sayisi oldukga fazladir. Ornegin 1066 ilacin ge§itli §e-
killerde kan diskrazisi yaptigi gbsterilmi§tir (James, R.C., 1985). 

Bu etkiler trombositopeni, agraniilasitozis, aplastik anemi, pansi-
topeni ve hemolitik anemi §eklinde ortaya gikabilir. 

Trombositopeni, kandaki trombositlerin (plateletler) sayisimn 
anormal §ekilde dii§mesi ile ortaya gikar. Bu ki§ilerdeki ba§lica belirti, 
her tiirlii hemorajik (kanama) etkenlere kar§i hassasiyet §eklindedir. 
Trombositlerin azalmasina neden olan kimyasal maddeler, ya direkt 
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olarak veya bazi immiinolojik mekanizmalarla bu etkilerini gosterirler. 
Ancak kimyasal etkinin tam mekanizmasi bilinmemektedir. Trombosi-
topeni yapan maddelere: asetaminofen, aminopirin, salisilatlar, ben-
zen, bizmut, kloramfenikol, diazepam, dimerkaprol, lindan, fenobarbi-
tal, kinin, toluen izosiyanat, trinitrotoluen ornek verilebilir. 

Agraniilositozis; polimorfoniikleer (50k §ekilli gekirdekli) lokosit-
lerin azalmasidir. Boyle ki§iler §iddetli ve olduriicii enfeksiyonlara 
kar§i duyarlidirlar. Angraniilositozis yapan maddelere: Asetozolamid, 
ampisilin, arsfenamin, benzen, kloramfenikol, DDT, dinitrofenol, 
azotlu mustardlar, parasetamol, salisilatlar, sulfa ilaglari, trinitrotoluen 
ornek verilebilir. 

Bazi kimyasal maddeler graniilositopeni (graniilositlerin azalma-
si), bazilan da tersine graniilositlerin artmasina (graniilositozis) neden 
olurlar. iyonizasyon radyasyonu, alkillendirici etkenler, hapten olu§tu-
ran ilaglar (aminopirin, fenilbutazon, metilurasil gibi) antijen-antikor 
reaksiyonu ile graniilositlerin tahribine neden olurlar. Genel olarak 
graniilosit sayisi 10 000/mm3'ten yiiksek ise (normalde 4500/mm3) 
"graniilositozis"; 30 000/mm3'ten fazla ise "losemi" denir. 

Kemik iliginden tiireyen (olu§an) lokositlerin artmasi sonucu olu-
§an "akut miyelojen losemi"ler, zamaninda miidahale edilmezse derhal 
oldiiriicudiir ve benzen, kloramfenikol, fenilbutazonla olu§tuklan gos-
terilmi§tir. 

Aplastik anemi ve pansitopeni: Aplastik deyimi hiicresiz veya az 
hiicreli kemik iligini ifade etmektedir. Bu nedenle eritrosit uretimi 
azalir ve "aplastik anemi" olu§ur. Pansitopeni ise tiim kan elementleri-
nin (eritrositler, lokositler ve plateletler) azalmasidir. Kemik iligindeki 
aplastik degi§melerle ilgilidir. Ciddiyeti bilinen bu iki kan hastaligi-
nin: alkillendirici maddeler, amitriptilin, arsenik bile§ikleri, aspirin, 
benzen, karbon tetrakloriir, klordan, kol§isin, altin bile§ikleri, lindan, 
fenilbutazon, potasyum perklorat, kinidin, sulfa ila?lari, trinitrotoluen 
gibi kimyasal madde veya ilaglarla olu§abilecegi gosterilmi§tir. 

Kemik iligi zehirleri: Bir§ok kimyasal maddeler, kemik iligini et-
kileyerek anemi ve lokopeniye neden olabilirler. Bu maddelerin kemik 
iliginde, kan yapan hiicrelere zarar verdigi bilinmektedir. Ornegin, ko-
balt zehirlenmesinde, polisitemi (eritrosit gogalmasi) en onemli belirti-
dir. Aynca, biralara kopiik stabilizatorii olarak 90k az miktarda kobalt 
ilavesi, bira igenlerde goriilen kardiyomiyopatinin (kalp kasi hastaligi) 
nedeni olarak da ileri surulmii§tur. 
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Vitamin B12 ve folik asit eksikligine neden olan kimyasal madde-
ler "megaloblas t ic anemiye neden olurlar. Bu durumda perifer kanda 
gekirdekli "blast" §ekiller goriiliir. Kanser kemoterapisinde kullanilan 
folik asit antagonistleri (ametopterin gibi) ve antimalaryal ilaglann 
(primethamin, klorguanid gibi) yan etkileri, megaloblastik anemi §ek-
linde ortaya gikabilir. 

Kemik iligine toksik etkiyen bazi kimyasal maddeler ise kandaki 
onemli §ekilli elementlerin (eritrosit, lokosit, trombosit) azalmasma 
neden olurlar. "Pansitopeni" olarak isimlendiren bu durum iyonizas-
yon radyasyonu, benzen, antimetabolitler, arsenik, kloramfenikol, tri-
nitrotoluen, hidantion tiirevleri, fenil butazon, halojenli dialkilsiilfiir 
veya halojenli dialkil amin (mustard'lar), altin gibi maddelere kronik 
maruz kalma sonucu goriilmektedir. 

Genel olarak kemik iligini direkt sitotoksik etkileyen maddeler; 
RNA, DNA veya protein sentezini bozan kimyasal maddeler anemile-
re neden olmaktadirlar. 

Hemolitik anemi: Hemolitik anemi, kirmizi kan hiicrelerinin, lizisi 
veya tahribi sonucu, azalmasi ile ortaya gikar. Hemolitik anemi gene-
tik veya immiinolojik mekanizma ile olu§ur. immiinolojik mekaniz-
mada, kimyasal madde muhtemelen hapten gorevini yapar ve eritrosit-
leri antijene gevirir (hapten + eritrosit —» antijen). ikinci mekanizma 
ise, genetik olarak eritrositlerde, glikolitik yikilmada rol alan enzim 
eksikligine dayanir. Bu nedenle, glukozun adenozin trifosfata (ATP) 
donii§iimiindeki defekt, iyon dengesini ve glutatiyon saglanmasim zor-
la§tinr. Boylece eritrositler peroksidatif olaylara kar§i korunamaz. Bu 
glikolitik yolda en gok G6PD enziminin yokluguna raslanir. Genetik 
olan bu olaydan yeryiiziinde milyonlarca ki§i etkilenmektedir. Bu ki§i-
lerde birgok kimyasal maddeler hemolitik anemiye neden olur. Bunun 
di§inda bazi kimyasal maddeler biitiin bireylerde eritrositleri hemoliz 
ederek anemiye yol agabilir. £e§itli nedenlerle hemolitik anemi yapan 
kimyasal maddeler Tablo 21'de gosterilmi§tir. 

Eritrositlerin agliitinasyonu: Bazi toksik maddeler, eritrositlerin 
agliitinasyonuna neden olurlar. Boylece kiigiik kan damarlarinda em-
bolik tikanma goriiliir. Hint yagi tohumunda bulunan risin (toksalbu-
min), bazi yilan zehirleri (venomlar) ve zehirli mantarlar kirmizi kan 
hiicrelerini agliitine ederek toksisite gosterirler. 
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Kimyasal Maddelerle 01u§an Hipoksi 

"Hipoksi", periferal dokulara yeterli oksijen ta§inmamasi durumu-
dur ve "anoksi" ile e§anlamlidir. Hipoksiler, olu§umu nedenlerine gore 
ba§hca (3) sinifta toplanabilir: Arteryal (anoksik) hipoksi; anemik hi-
poksi ve durgun (hipokinetik) hipoksi. 

Arteryal hipoksi, arterial kandaki normal oksijen basincinin (Po2) 
dii§mesi sonucu goriiliir. Bu tip hipoksi pulmoner irritanlara maruz ka-
hndiginda glottisteki odem veya spazma veya pulmoner odeme bagli 
olarak solunum yollarinin tikanmasi sonucu goriilebilir. Solunum dep-
resyonu yapan narkotikler ve ilaglar da arteryal hipoksiye neden olur-
lar. 

Anemik hipoksi ise hemoglobin konsantrasyonunun azalmasi, kan-
daki eritrosit sayisinin dii§mesi veya kimyasal maddelerin hemoglobin 
yapisini degi§tirmesine bagli olarak goriiliir. Hipokinetik anoksi kalp 
yetmezligi sonucu kan akiminin azalmasi veya vazodilatasyon nedeni 
ile olu§ur. Bazen dordiincii tip hipoksi olarak histotoksik hipoksiden 
de bahsedilir. Bu ise, yeterli oksijen olmasina ragmen hiicrelerin bu 
oksijeni kullanma yeteneginin bozulmasi ile goriiliir. A§agida onemli 
hipoksi yapan maddelerden bahsedilmi§tir. 

Karboksihemoglobin (COHb): CO, Hemoglobinle (Hb) birle§e-
rek, kanin oksijen ta§ima kapasitesini dii§iiren ve anemik hipoksiye 
neden olan onemli bir toksik gazdir. CO'in Hb'e olan ilgisi, oksijene 
gore 50k yiiksektir. 

NTT 1 J _,, - (COHb) M(Pc ) J . „ w Haldane esitligine gore : = — dir. Burada M, 
(02Hb) (Po2) 

CO'in hemoglobine baglanma ilgisini gosterir. Degeri 210-245 arasin-
dadir. Havadaki CO'in kismi basincinin (PcD), oksijenin kismi basinci-
na (P02) orani (Pco:Po2/220) oldugunda bile, hem gruplannin yansi C O 
ile baglanir (%50 COHb). Havadaki 0 2 miktan %21 olduguna gore, 
C O miktan (1000 ppm) oldugunda bu degere ula§ilacaktir. Toksik 
gazlar kisminda daha aynntili incelenecek C O zehirlenmesinde gorii-
len ba§lica semptomlar ta§ikardi, biling kaybi, koma ve konviilziyon-
dur. 

Methemoglobinemi: Hemoglobinin hem kompleksindeki merkez 
atomu olu§turan ferro iyonu (Fe+2), 9e§itli oksitleyici maddelerle feni 
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iyonuna (Fe+3) yiikseltgenebilir. Sonugta kandaki methemoglobin 
(MetHb) miktan artar. COHb'in kiraz kirmizisi rengine kar§dik 
MetHb, ye§ilimsi kahverengidir. MetHb, 0 2 veya C O ile birle§emez 
ve anemik hipoksiye neden olur. Normal ko§ullarda, kanda Hb ile 
MetHb arasinda bir denge vardir ve methemoglobin hemoglobinin 
%1'ini olu§turur. Kandaki MetHb %15'e ula§tiginda siyanozis gibi 
methemoglobinemi belirtileri ortaya gikar. 

insanlarda MetHb'emi (kandaki MetHb miktannin artmasi) olu§-
turan maddelerin ba§inda nitritler gelir. Nitritlerin in vivo olarak fenik 
hem (MetHb) olu§turdugu, ayrica a§in miktarda nitrit mevcudiyetinde 
(MetHb) ile - nitrit-methemoglobin kompleksi yaptigi gosterilmi^tir. 
Aminofenoller ve bazi N-hidroksiarilaminler de in vivo ve in vitro 
olarak MetHb olu§tururlar. Aynca aromatik aminler arilnitro bile§ikle-
ri, amil nitrit ve diger alkil nitritler, organik nitratlar MetHb olu§turan 
aktif maddelerdir. 

Fenisiyaniir, molekiiler 0 2 ve metilen mavisi MetHb olu§turma 
aktivitelerini lizatlarda (eritrositlerin hemolizi ile olu§an gozelti) gos-
terirler. Potasyum ferriyaniir, eritrositlerin hiicre membranini gege-
mez. Bu nedenle etki ancak hemolizatta goriiliir. Potasyum fenisiya-
niir, laboratuvarda, methemoglobin standard gozeltilerinin 
hazirlanmasinda kullanihr. Molekiiller oksijen de hiicrelerde ve lizatta 
MetHb yapar. Ancak MetHb'i Hb'e indirgeyen sistem bu etkiyi maske-
ler. Ayni §ekilde metilen mavisi de, hemolizatta MetHb'nemi yapar. 

Metilen mavisi, hemoglobin ile reaksiyona girerek MetHb ve lo-
kometilen mavisi (renksiz iiriin) verir. Ancak lokometilen mavisi mo-
lekiiler oksijen kar§isinda spontan olarak oksitlenerek tekrar metilen 
mavisine donii§iir. Bundan dolayi, metilen mavisi methemoglobinemi 
tedavisinde antidot olarak kullanihr (§ekil 45). Fenilhidroksilamin ise 
daha gok eritrosit hiicrelerinde MetHb olu§turur ve bu aktivitesi meti-
len mavisinin hemolizattaki aktivitesine e§ittir. 

MetHb 

( F e 3 , ) 

G6PD 

NADPH. 

NADP 
:x MetHb rediiktazt*) 

MetHb redUktaz X Metilen mavisi ( • ) / 
(oks i t lenmis ) 

Metilen mavisi 
(indirgenmis) A 

Hemoglobin Glikolizis 

( F e 2 * ) 

§ekil 45: MetHb'nemi tedavisinde metilen mavisinin etki $ekli. 

206 



Metilen mavisinin MetHb'nemi tedavisindeki etki mekanizmasi: 
Methemoglobin reduktaz, MetHb'in Hb'e indirgenmesinde rol oyna-
yan ba§lica enzimdir. Bu enzim kofaktor olarak indirgenmi§ nikotina-
mid adenin diniikleotid (NADH) kullanir. Boylece gereken elektron 
saglanmi§ olur. NADH-methemoglobin reduktaz, in vivo MetHb reak-
siyonunun %95'ini kataliz eder. Diger taraftan organizmada diger ses-
siz bir sistem de MetHb v ^ Hb dengesinde etkindir. Bu sistem, pen-
toz fosfat yolu ile olu§an indirgenmi§ nikotinamid adenin diniikleotid 
fosfat (NADPH) sistemidir. Endojen MetHb'nin %5'inden azini indir-
ger. Ancak bu sistem ekzojen olarak ilave edilmi§ elektron ta§iyicilari-
na gereksinim duyar. Ornegin metilen mavisi bu §ekilde MetHb'deki 
Fe+3'e elektron verir. Askorbik asit de (yava§ bir reaksiyonla) 
MetHb'ni indirger. Metilen mavisi akut methemoglobinemi tedavisin-
de (antidot), askorbik asit ise genetik olarak MetHb reduktaz enzimi 
eksikligi olan methemoglobinemi tedavisinde kullanilir. 

Eritrositlerde, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) eksikliginde, 
pentoz fosfat yolu aktivitesi dii§er ve bu nedenle N A D P H deposu da 
azalir. Boylece hiicrelerde metilen mavisi MetHb indirgenmesini hiz-
landiramaz. Benzeri §ekilde, glutation rediiktaz da N A D P H eksikligin-
de eritrositlerdeki normal glutation (GSH) diizeyini saglamaz. Sonu§ta 
bu §ekildeki eritrositler, peroksit, siiperoksit gibi endojen oksidanlara 
ve methemoglobin olu§turan toksik maddelere duyarlidirlar. 

Sulfhemoglobin: Sulfhemoglobin deyimi, 90k onceleri (en az 
100 yd once), oksihemoglobinin, yiiksek konsantrasyonda hidrojen 
sulfur (H2S) ile in vitro olarak olu§turdugu Hb tiirevi i^in kullaniliyor-
du. Ancak bu olayin in vivo olarak ger9ekle§medigi gosterilmi§tir. In 
vitro olarak olu§an sulfhemoglobin gozeltisi 620 nm'de zayif bir ab-
sorbsiyon gosterir ve bazan 635 nm'de methemoglobinin absorbsiyonu 
ile kari§abilir (Tablo 22). Bu nedenle sufhemoglobin MetHb ile eski 
literatiirde kan§tirilmi§tir. Ancak MetHb ve sulfhemoglobin siyaniir 
(CN~) ilavesiyle ayirdedilebilir. MetHb, CN" ile siyanmethemoglobin 
(CNMetHb) kompleksini olu§turarak, absorbsiyon spektrumunu kay-
dinr. Sulfhemoglobin ise etkilenmez. Bu yontemle, aym gozeltideki 
MetHb ve sulfhemoglobin ayn ayn tayin edilebilir. 

Bazi hasta kanlarinda, sulfhemoglobin tanimi (kriter olarak, siya-
niire dayanikli ve maksimum absorbsiyon dalga uzunlugu 620 nm 
alindiginda), klinik laboratuvarlarda pozitif sonug vermi§tir. Bu ki§iler 
hidrojen siilfiire maruz kalmadiklari gibi, in vivo olarak H2S ile sulfhe-
moglobin de olu§turulamami§tir. Buna ragmen bu hastalarin durumu 
"sulfhemoglobinemi" olarak ifade edilmi§tir. Yillarca anormal Hb pig-
mentleri igin kullanilan bu durumun "psodosulfhemoglobinemi" deyi-
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Tablo 22: Hemoglobin Bile§iklerinin Maksimum Absorbans Gosterdikleri Dalga Boylari 
(nm) 

Hemoglobin tiirevi Maksimum absorbsiyon (nm) 

Indirgenmi^ Hb 430 551 

Hb02 (oksihemoglobin) 414 540 (542) 
576 (578) 

COHb (karboksihemoglobin) 419 538 (540) 
568 (572) 

HbNO (azotoksit Hb) 417.5 540 672.5 

MetHb (Fe+3) 415 500 630 

CNMetHb (Fe+3) 420 540 

F MetHb (Fe+3) 492 606 

Sulfhemoglobin 618-622 
Hematoporfirin (asit) 402 548;591 
Hematoporfirin (bazik) 504 540-566 619 
Billirubin (kloroformda) 450 
Urobilin (asit. kloroformda) 493 

mi ile ifade edilmesi daha uygun goriilmektedir ve §u ko§ullarda orta-
ya gikabilir: 1) Oksidan maddelerle ortaya gikar. Bu bile§iklerin gogu 
normal ki§ilerde ayni zamanda MetHb de yapar, 2) "Hemoglobin M", 
gibi anormal Hb'i olanlarda goriilebilir, 3) A y n c a G6PD eksikligi olan 
ki§ilerin bazi ilag ve kimyasal maddelere maruz kalmalari sonucu go-
riilebilir. 

Organizmada sulfhemoglobinemi ineversibldir ve bu nedenle 
MetHb'emiye gore daha tehlikelidir. Ancak in vivo olarak ya§ami teh-
likeye sokacak diizeyde o!u§abilme olasiligi fazla degildir. Bazi du-
rumlarda ise Heinz cisimcikleri onem ta§ir. 

Heinz cisimcikleri: Heinz cisimcikleri, alyuvarlarda bulunan si-
yah renkli, kolay kinlabilir graniillerdir. Ba§hca sulfhemoglobin ol-
mak iizere, denature hemoglobin igerdigi dii§iiniilmektedir. Bu cisim-
cikler, alyuvar hiicre membranlanna tiyol gruplan ile sikica 
baglanarak aktif ve pasif yolla iyon ta§mmasi gibi fonksiyonlari bozar-
lar. Ayrica permeabilite artarak osmotik basing sonucu hemoliz gorii-
liir. Heinz cisimcikleri ile ilgili hemolitik anemi, konjenital olarak 
anormal hemoglobini olan ki§ilerde kimyasal maddelere maruz kalma 
ile goriilebilir. Aromatik amino (anilin) ve nitro (nitrobenzen) bile§ik-
leri, fenoller, askorbik asit, siilfit (SO^), dikromat, arsin, stibin (Sb2S3) 
ile goriilebilir. 
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§ekil 46: Siyaniir zehirlenmesinde nitrit ve tiyosiilfatla tedavinin prensibi. 

Siyanmethemoglobin ve sulfmethemoglobin: HCN ve H,S sito-
toksik hipoksi yapan toksik maddelerdir. Siyaniir in vivo olarak sitok-
rom oksidaz enzimini inhibe ederek, hiicrelerdeki elektron ta§inmasin-

da onemli rolii olan "sitokrom" zincirini, sitokrom a—>sitokrom a3 

basamaginda inhibe eder. Sitokrom a,'ten molekiiler oksijene elektron 
transferi bloke olur. Sonugta kullanilamayan oksijen perifer dokudaki 
oksijen basmcini yiikseltir ve oksihemoglobinin oksijen verme kapasi-
tesi dii§er. Venoz kanin donii§iinde (hiicrelerden) oksihemoglobin 
miktan artmi§ olur, cilt ve mukoz membranlan etkiler. Siyaniir zehir-
lenmesinin tedavisi "siyanmethemoglobin" (CNMetHb) olu§turmasi 
ile saglanir. Zehirlenmelerin antidot tedavisinde de deginildigi gibi 
yiiksek dozda NaN02 ile MetHb olu§turulur. Siyaniir, MetHb (ferri 
iyonu i?erir), sitokrom a, ile yan§mah olarak siyaniirii baglar. Kanda 
hemoglobinin, CNMetHb'e donii§mesi zararlidir, ancak tiyosiilfat en-
jeksiyonu ile detoksikasyon hizlandmlarak bu tehlike ortadan kaldin-
lir (§ekil 46). 

HjS'in de, in vitro olarak, sitokrom oksidazi inhibe etmesi; zehirli-
lik etki §ekli ve semptomlarinin HCN'e benzemesi, aym mekanizma 
ile toksitesini gosterdigi g6rii§iinii kuvvetlendirmektedir. Hidrosiilfiir 
(HS") iyonu da MetHb ile "sulfmethemoglobin" kompleksini olu§tu-
rur. Ancak CNMetHb'e gore daha zayif bir kompleks (K dissosiasyon 
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Tablo 23: Kanda Toksik Etki Gosteren Bazi Onemli Ilag ve Kimyasal Maddeler 

1- Kan diskrazisi yapanlar 2- Agliitininler 

Antimetabolite Risin 

Alkillendirici etkenler Venomlar 
Altin bilejikleri Zehirli mantarlar 
Asetanilid 
Alilizopropilasetiliire 3- MetHb'emiyapanlar 

Aminopirin Anilin 

Anilin ve tiirevleri Nitrobenzen 

Arsenobenzenler Asetanilid 

Benzen Asetofenetidin 

Dimerkaprol Bromatlar 
Difenilhidantoin Kloratlar 
Eritromisin Hidrokinon 
Griseofulvin Nitritler 
Imipiramin Organik nitratlar 
Kur§un Metilen mavisi 
Kadminyum biiegikleri 

Naftilamin 
Kinin 

Paraaminofenol 
Kinidin 
Kloramfenikol 

Pirogallol 

Klordan Toluidin 

Koljisin 4- Hemolizinler (Hemolitik anemi 
Meprobamatlar yapanlar) 

Naftalin Arsin 

Nitrobenzen tiirevleri Amanita phalloides 

Pamakin Vicia faba 
Para-aminosalisilik asit Anagyrio foetida (stinkwood) Sativa 
Perklorat Whorleborries (gay Uriinii, miril) 
Primakin Verbena (mine gigegi) 
Radyoaktif bile§ikler Venomlar 
Rezerpin 

Vitamin K 
Sulfanilamidler 
Tiyourasil tiirevleri 

(1. ve 3. gruptaki maddelerin gogu) 

Trinitrotoluen 5- Anemik hipoksi yapanlar 

Triflupromazin CO 

210 



sabiti daha dU§uk) olmakla beraber, H,S ile zehirlenme tedavisinde 
MetHb olu§turulmasinin koruyucu etkisi deney hayvanlannda H2S ile 
§iddetli zehirlenme semptomu gosteren bir insanda goriilmu§tiir. Tab-
lo 23'de onemli kan zehirleri gosterilmi§tir. 

9.6. IMMUN SISTEM TOKSiKOLOJISI 
( i M M U N O T O K S i S i T E ) 

Insan viicudu, doku ve organlara zarar verebilen her tip yabanci 
organizma ve kimyasal maddelere kar§i direng gosterir. Bu yetenege 
bagi§iklik (immiinite) denir. immiin sistemi perifer kan, lenfatik sivi 
ve lenf dokulannda (kemik iligi, dalak, timus, lenf nodiilleri, badem-
cikler, barsakla ilgili bufoid doku gibi) bulunan birgok hiicre tipleri 
(graniilositler, makrofajlar, lenfositler, dogal oldiiriicii hiicreler ve 
mast hiicreleri gibi) olu§turur. Sistem bir denge iginde devamli olarak 
kendini yenileyerek ve olgunla§arak, enfeksiyonun yayilmasina ve 
spontan neoplazmalara kar§i viicudu korur. 

immiin mekanizmalan: immiin sistem, fonksiyonunu iki meka-
nizma ile gergekle§tirir: 1) Spesifik olmayan (yapisal) mekanizma 
olup, yabanci etkene kar§i onceden bir duyarlik olu§masina gereksini-
mi yoktur, gegici degildir. Bu mekanizma dogumdan itibaren insanda 
var olan ve antijenlere kar§i ilk engeli olu§turan savunma mekanizma-
sidir. 2) Spesifik (kazamlmi§) mekanizma olup, daha onceden duyarlik 
kazanilmi§ spesifik bir etkene (antijen) kar§i yoneliktir. 

Yabanci mikroorganizmalann epitelleri gegerek viicuda yayilma-
sina kar§i ilk koruma, fagositik hiicrelerin (graniilositler ve makrofaj-
lar) spesifik olmayan reaksiyonlan (fagositoz) ile yapihr. Arkadan an-
tikor olu§masi, efektor lenfositlerin indiiksiyonu gibi geli§tirilen 
spesifik cevaplarla viicut korunur. Genel olarak segici olmayan immiin 
mekanizmaya "dogal bagi§iklik", segici olana ise "kazanilmi§ bagi§ik-
lik" adi verilir. 

Kazamlmi§ Bagi§iklik (immiinite) 

Viicudun etkin bir koruyucu mekanizmasi olan "kazanilmi§ veya 
segici" immiinite ba§lica 2 grupta incelenebilir: 

1) Hiicresel immiinite: yabanci maddelere kar§i, viicudun ozel 
olarak geli§en lenfositlerle (T hiicreleri) korunmasidir. ^ogukez gecik-
mi§ tipteki hipersensitivite olayinda gozlenen §ekildir. 
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2) Humoral immiinite: Spesifik bir antijene kar§i B hiicreleri tara-
findan spesifik antikorlarin olu§masi ile saglanan bagi§iklik §eklidir. 

immiin sistem ve hiicreleri 

Spesifik bagi§iklik, viicudun lenfoid sisteminin iiriiniidiir. immiin 
sistemin hiicresel elementleri ise embriyoda 90k yonlii (multipotent) 
kok hiicrelerinin lenfositlere yonlendirilmi§ hiicrelere farkhla§masi ile 
geli§ir. Lenfositler, lenfoid dokuya gogmeden once bir takim degi§me-
lere ugrarlar. Boylece: 1) Aktive edilen lenfositler timusa gog ederek 
T lenfositi adi verilen T hiicrelerine hazirlanirlar. Bunlar hiicresel ba-
gi§ikliktan sorumludurlar. 2) Diger grup hiicreler ise antikor yapimi 
igin fotal ya§amdan sonra ba§lica kemik iligine gog ederler ve burada 
"B lenfositlerine" hazirlanirlar. Bu hiicreler de humoral bagi§ikliktan 
sorumludur (kan zehirlerine bakiniz). 

T ve B hiicrelerinin hazirlandigi organlar primer lenfoid organlar-
dir. T hiicreleri timusta hazirlanir. Timus bezi gogiiste (on mediyasten-
de) bulunan bir bez olup 5-15 ya§ina kadar geli§ir ve sonra kiigiilur. T 
lenfositlerinin timusta §ekillenmesi dogumdan kisa sure sonra ve bir-
kag ay iginde gergekle§ir. Bu nedenle, bu donemden sonra timus bezi-
nin gikanlmasi, genellikle hiicresel bagi§ikhk igin gerekli olan T len-
fositlerinin immiinolojik sistemini bozmaz. B lenfositleri ise, fotal 
hayatin ortasinda karacigerde, fotal hayatin sonuna dogru ve dogum-
dan sonra kemik iliginde hazirlanirlar. Bununla beraber her hiicre gru-
bunun, memelilerde bulunmayan bir yapi olan Fabricus bursasinda 
hazirlandiklari bulunmu§tur. Bu nedenle humoral bagi§ikliktan sorum-
lu olan bu hiicrelere B lenfositleri adi verilir. Boylece i§lemden geg-
mi§ T ve B lenfositleri birkag saat kadar kanda dola§irlar ve sonra len-
foid dokularda tutulurlar. 

Timus, fotal karacigeri, yeti§kin kemik iligi primer lenfoid organ-
lar olarak gorev yaparlar. Dalak, lenf diigiimleri, gastrointestinal Icana-
hn submukozasinin ozel lenfoid dokusu, bogaz ve yutagm lenfoid do-
kusu (bademcikler ve adenoidler) sekonder lenfoid organlardir. Bu 
organlar da organizmaya giren antijenik etkenleri yakalarlar. 

Antijen ve Hapten 

Yabanci toksin veya organizmalar viicudu ilk i§gal ettiklerinde, 
bunlann taninmasini saglayan mekanizmalann bulunmasi gerekir. Ge-
nelde bu yabanci maddeler protein veya molekiil agirligi yiiksek poli-
sakkaritlerdir. i§te immiin cevabi uyaran bu maddelere antijen denir. 
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immiin cevap, antikor yapimmi ve T hiicresi uyarilmasmi igermekte-
dir. Bu uyanlma sonucunda antikor olu§ur. Antijen ve antikorlarla ve 
T hiicreleri iizerindeki reseptorlerle ili§kiye girer. Bu antikorlar ve re-
septorler kendilerini uyaran antijene ozgudiir. Antijenin antikorla ili§-
kiye giren kismina "antijenik determinant" veya "epitop" denilir. 

Bir maddenin antijen olabilmesi igin molekiil agirliginin 8000 ve-
ya daha iistunde olmasi gerekir. Aynca molekiil iizerinde tekrarlanmi§ 
prostetik gruplar bulunmalidir. 

Molekiil agirligi 8000 den kiigiik bazi yabanci kimyasal maddeler 
de antijen gibi davranirlar. Ancak bu ozelligi kazanmasi igin once 
kimyasal maddenin endojen proteinic birle§mesi gerekir. Bu tip mad-
delere de "hapten" denir. Ilerde bu konuya tekrar doniilecektir. 

Hiicresel immiinite (Cell Mediated Immunity: CMI) 

Duyarla§mi§ T-lenfositleri aracihgi ile gergekle§ir. Bir antijenin 
hiicresel immiiniteyi (CMI) indiiklemesi durumunda antikor olu§ur. 
Antikor olu§umu; a) antijenin fiziksel ve kimyasal yapisina; b) antije-
nin lenfositlerdeki bulunu§ §ekli ve lokalizasyon durumuna; ve c) anti-
jenin molekiiler konfigiirasyonuna bagli olarak geli§ir. CMI tipinde 
immiiniteye yol agan antijenler, doku ile ilgili antijenleri, endojen pro-
teinlerle kovalan olarak baglanabilen ilag veya kimyasal maddeleri ve-
ya dayanikli intraselliiler mikroorganizmalar iizerindeki antijen deter-
minantlanni igerir. Bu tip immiinitede maruziyet yolu da onemlidir. 
Ornegin koyun eritrositleri intravenoz olarak enjekte edildiginde sade-
ce antikor olu§umuna yol agarken, intrakutan olarak enjekte edildigin-
de hem antikor ve hem de CMI olu§turur. 

Herbir T ve B lenfositi, tek bir antijene cevap verebilmek igin gok 
onceden hazirlamrlar. Bu gorevi lenfosit yiizeyindeki ozel bir reseptor 
aracihgi ile yaparlar. Biiyiik bir olasilikla bu reseptorii ta§iyan lenfosit 
toplulugu oncii bir hiicreden geli§ir ve gogalir. Bu ozel topluluga 
"klon" adi verilir. Boylece herbir antijen, uyarmak iizere bir klon ya 
da klon grubunu seger. A y n c a her antijen ayni ya da benzer ozellikleri 
olan, fakat farkli fonksiyonlar goren T ve B hiicrelerini uyanr. Her-
hangibir immiin cevabin diizenlenmesi, farkli antijenlerle farkli klon-
lann i§birligi ile gergekle§ebilir. 

Lenfoid dokuda bulunan en az bir milyon (106) farkli T lenfosit 
taslagi, uygun antijenle aktive edildigi zaman, o antijene ozgiin T hiic-
resi iiretme yetenegine sahiptirler. CMI tipi immiinitede, olu§an bu T 
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hiicreleri tekrar farklila§arak: 1) Sitotoksik potansiyeli olan effektor 
hucrelere (sitotoksik T hiicreleri); 2) Yardimci hiicreler denen (TH) 
hiicrelerine; 3) T-supresor (Ts) hiicrelerine donii§iirler. 

Sitotoksik T hiicreleri, direkt olarak saldiran hiicrelerdir. Mikroor-
ganizmalan, hatta viicut hiicrelerinin bazdanni (kanser hiicrelerini) ta-
niyarak oldiirebilirler. Yiizeylerindeki reseptor proteinler, hucrelerin 
organizmaya veya spesifik antijen bulunan hiicrelere sikica baglanma-
sini saglarlar. Yardimci T hiicreleri, immiin sistemin fonksiyonlanna 
ge§itli yollarla yardimci olurlar. Boylece: 1) B hiicreleri, sitotoksik T 
hiicreleri ve supresor T hiicrelerinin aktivasyonunu arttinrlar. 

Yardimci hiicreler "lenfokin" adi verilen bir madde salgilayarak 
lenfoid hucrelerin antijene cevabini arttinrlar; 2) A y n c a lenfokinler-
den biri olan interldkin-2 maddesini salgilayarak, dteki T hiicrelerini 
(sitotoksik T hiicreleri, supresor T hiicreleri, bazi tip yardimci T hiic-
releri) hiicrelerin aktivitelerini stimiile ederler; 3) Yardimci T hiicrele-
ri aynca makrofaj sistemini de aktive eder. Yardimci T hiicreleri 
"makrofaj gogiinii inhibe eden faktor" denilen bir tip lenfokin salgilar-
lar. Boylece makrofajlarin yigilmalan ve aktivasyonu saglanarak, isti-
laci mikroorganizmalann, fagositoz ile takipleri kolayla§ir. 

Siipresor T hiicreleri, sitotoksik ve yardimci T hiicrelerinin fonk-
siyonunu baskilarlar. Bu supresor fonksiyonun, oteki hiicrelerin fonk-
siyonunu diizenledigine ve viicut igin de zararli olabilecek a§in bagi-
§ikhk reaksiyonlanndan koruduguna inanilmaktadir. 

Humoral immiinite 

B lenfositlerinin ba§hca fonksiyonu antijenik bir stimiilasyona 
kar§i antikor olu§masi ve bu antikorlann spesifik antijenik determinat-
larla reaksiyona girmesini saglamaktir. Antikorlar, immunoglobulin 
adi verilen gama globulinlerdir (Ig) ve molekiil agirhklan 150.000-
900.000 kadardir. Kimyasal yapi ve biyolojik aktivitelerine gore im-
miinoglobulinler 5 simfa aynhrlar: IgM, IgG, IgA, IgD ve IgE (Tablo 
24). 

Viicuda giren yabanci antijenleri, makrofajlar fagosite ederek en 
yakin lenfositlerle kar§ila§malanni saglarlar. Daha once de bahsedildi-
gi gibi, antijen, lenfositlerin "yardimci T hiicreleri" ile de kar§ila§ir ve 
bu hiicreler de B lenfositlerinin aktivasyonuna katkida bulunurlar. An-
tijen igin ozgiin olan B lenfositleri, geni§leyerek lenfoblast gbriiniimii 
kazamrlar. Bunlardan bazilan olgunla§mami§ plazma hiicrelerine 
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Tablo 24: immiinoglobulinlerin Ozellikleri 

Ozellikler IgG IgA IgM IgD IgE 

Molekiil agirhgi 150 000 160 000* 900 000 180 000 190 000 

400 000** 

Yanlanma siiresi (gun) 23 6 5 2-8 1-5 

Serum diizeyleri*** 670±33 40±4 61±5 3 0.05 

(mg/dl) 

Kompleman baglama + 0 ++++ 0 0 

Plasentadan gegi§ + 0 0 0 0 

Antibakteriyal etkinlik + + •H-+ 2 2 

Antiviral etkinlik + +++ + 2 2 

*: Monomerik IgA 
**: Salgilanan IgA 

***: Serum diizeyleri kaynaklara gore farkli verilmektedir (Hayes, W.A., 1989 ve Dolen, 
J.G., 1992) 

(plazmablastlar) farklila§ir. Daha sonra olgunla§an plazma hiicreleri, 
biiyiik bir hizla gama globulin antikorlari iiretir. Antikorlar lenfaya 
salgilandiktan sonra, kan dola§irruna ta§inir. Bu i§lem plazma hiicrele-
ri oliinceye kadar, birkag giin ya da birkag hafta devam eder. Farklila§-
ma sirasinda, antijenle ilk aktivasyondan sonra olu§an bazi lenfoblast-
lar, plazma hiicrelerine donii§me yerine, orijinal klondakine 
(yigindakine) benzeyen B lenfositleri yapar. Boylece klondaki B len-
fosiUerin sayisi artar. Bu hiicreler biitiin viicudu dola§ir ve tiim lenfoid 
dokuda yerle§irler. Ayni antijenle yeniden aktive oluncaya kadar sakin 
kahrlar. Bunlara "bellek hiicreleri" denir. Tekrar ayni antijenle kar§i-
la§mada ise daha hizli ve giiglii antikor cevabi olacaktir. Boylece daha 
kisa siirede ve fazla miktarda Ig olu§acaktir. 

Antikor molekiillerinin enfeksiyonlara kar§i ba§lica iig (3) koru-
yucu fonksiyonlan vardir: 1) notralizasyon (antikorlar antijenlerin ak-
tif bolgeleri ile baglanarak etkisiz hale getirilmeleri); 2) opsonizasyon 
ve fagositoz (antikorlar enjeksiyon etkenleri ile etkile§irler antikorla 
kaplanmi§ etkenin fagositozunu arttinr); 3) antikora bagimli sitotoksi-
te (antikor ile kaplanmi§ hedef hiicrelerin, Fc reseptorii ta§iyan loko-
sitler tarafindan yok edilmesi). 

215 



Kimyasal Maddelerle 01u§an immiinolojik Fonksiyon 
Bozukluklan 

Immiin yetersizlik (immunodeficieny) 

immiin cevabin azalmasi ile ilgili bozukluklar, etiyolojisine gore 
primer ve sekonder yetersizlik olmak iizere siniflandirilabilir. Primer 
immiin yetersizlik, genetik veya konjenital olarak kazamlmi§ bir bo-
zukluktur. Bu ki§iler, immiin sistemlerindeki bozukluk ve hiicre tiple-
rine gore ge§itli enfeksiyon tiplerine belirgin degi§iklikte rezistans 
gosterirler. Konjenital immiin sistem eksikligi hiicresel veya humoral 
defekt §eklinde; veya her ikisinin eksikligi §eklinde olu§abilir. 

Sekonder veya kazanilmi§ immiin defekt ise daha 90k rastlanan 
bozukluk olup, degi§ik nedenleri olabilir: viral enfeksiyon, beslenme 
eksikligi, kanser, bobrek hastahklari ve ya§lanma gibi etkenler bunla-
nn bazilandir. Bu tip immiinolojik bozukluk hayati teklikeye de yol 
agabilir. immiinosupresif ilaglar da immiinolojik yetersizlige neden 
olabilir. immiinosupresif ila^lar bazi otoimmiin, kollagen-vaskiiler, 
kronik enflammatuar hastahklarin tedavisinde, transplante edilmi§ or-
ganlann reddedilmesinin onlenmesinde kullanilirlar. Ne yazik ki tera-
potik immiinosupresyon bakteriyal, viral, fungal ve parazitik enfeksi-
yonlardan dolayi komplikasyona neden olur. Organ nakli yapilan 
hastalarda, immiinosupresyonun diger bir komplikasyonu, sekonder 
kansere yakalanma sikhginin yiiksek olmasidir. Bu sekonder kansere 
yakalanma olasiligi tedavinin bitmesinden sonra ortaya gikar. 01u§an 
tiimor tipleri deri ve dudak kanseri, nonhodgkins lenfomasi, servikal 
kanseri gibi ge§itli kanserlerdir (Tablo 25). 

Tablo 25: Sekonder immiinolojik Yetersizlige Neden Olan Etkenler 

I- Ila^lar immiinosupresanlar (alkillendiriciler, 
antienflametuarlar, antimetabolik, ostrojenler); 
Dogal urunler (Vinca alkaloidleri, antifungal 
etkililer, Cyclosjxjrin A gibi); Antikonviilzanlar, 
kontikosteroidler; Kemoterapotikler 

II- Enfeksiyonlar Akut losemi, Hodginks hastaligi, multipl miyeloma 
gibi 

III- Otoimmiin hastahk Sistemik lupus eritematozis, romatoid artirit; 

IV- Digerleri Yanlanma, genetik bozukluklar, beslenme 
noksanligi, nefrotik sendrom, kimyasal maruziyet 
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Ayrica, deney hayvanlannda ksenobiyotiklere akut ve kronik ma-
ruziyetle, immiinolojik bozukluk olu§abilecegi gosterilmi§tir. Ancak 
insanlarda, bu tip immiin fonksiyon bozuklugu ile ilgili yayinlar 50k 
sinirlidir. Bu bulgulara gore, enfeksiyon hastaliklara ve kansere yaka-
lanma sikliginin artmasi, ksenobiyotiklere maruz kalma sonucu im-
miin sistemin zayiflamasi ile ilgili oldugu dii§iincesini ortaya gikar-
maktadir. 

Otoimmiinite 

Immiin sistem, organizmayi enfeksiyon etkenlerine ve yabanci 
maddelere kar§i etkin §ekilde koruyan bir yapiya sahiptir. Bu fonksi-
yon en 50k yardimci ve supresor T hiicreleri ve makrofajlar arasmdaki 
kesin denge ile saglanir. i§te otoimmiini cevaplar, yardimci ve supre-
sor T hiicre fonksiyonunun yetersiz oldugu zaman ortaya gikan denge-
sizlik veya kan§iklik sonucu goriiliir. 

Otoimmiin hastaliklarda viral, genetik, hormonal, gevresel ve 
emosyon (heyecan) gibi birgok faktorler etiyolojik rol oynayabilirler. 
Otoimmiin hastaliklann patojenezisinde otoantikor olu§umu, hedef 
hiicrelerde tahrip olmu§ enflamatuvar hiicre infiltrati ve immiin komp-
lekslerin vaskiiler dokuda depolanmasi §eklindedir. Otoimmiin sendro-
mu ve neden olan bazi ksenobiyotikler tablo 26 da goriilmektedir. 

Tablo 26: Otoimmiin Sendroma Neden Olan ila? ve Kimyasal Maddeler 

Otoimmiin Sendrom Madde 

Sistemik lupus eritematoz Antikonviilzanlar 
Hidralazin 
Klorpromazin 
tzoniazid 
Penisilamin 
Prokainamid 

Hemolitik anemi Mefenamik asit 
Metildopa 
Penisilin 
Sulfa ilaglari 

Trombositopeni Asetazolamid 
Altin tuzlan 
Kinidin 
Klortiyazid 
p-aminosalisilikasit 
Rifampin 

Sklerodermaya benzer hastalik Vinil kloriir 
Pemphigus Penisilamin 
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Sistemik lupus eritematozis ve romatoid artiritis gibi otoimmiin 
hastahklann insidanslarmin arti§indaki nedenler iyi anla§ilmami§tir. 
Ksenobiyotiklerin immiinoregiilasyonu bozucu etkilerinin onemi ile il-
gili ara§tirmalara devam edilmesi gerektigine inandmaktadir. 

Hipersensitivite/Allerji 

immiin sistem iyi gali§tiginda, organizma yabanci etkenleri gabuk 
ve etkili §ekilde elimine eder. Ancak gogu kez, immiin sistem gevre et-
kenlerine kar§i ad vers (olumsuz) cevap verir ve allerjik reaksiyonlar 
olu§ur. Allerjik cevaplar, Coombs ve Gell (1975) tarafindan mekaniz-
ma ve belirtilerine gore ba§lica 4 sinifta toplanmi§tir (Tablo 27). 

Tablo 27: Allerji Tiplerinin Siniflandirilmasi 

Tip Hedef organlar ve belirtileri Sorumlu mekanizma 

Tip I: 

Anafilaksi veya akut 
hipersensitivite 

GI yol, deri, akcigerler 
damar sistemi 

Astim, iirtiker, atopik dermatit 

IgE ve diger Ig'ler 

Tip II: 
Sitotoksik 

Kan elementleri 
Hemolitik anemi 
Goodpasture's hastaligi 

IgG ve IgM 

Tip III: 
Arthus veya immiin 
kompleks hastaligi 

Kan damarlan, deri, 
mafsal, bobrek, akcigerler 

Sistemik lupus eritematozis, 
glomerular nefrit, romatoid 
artirit, serum hastaligi 

Antijen-antikor 
kompleksleri (IgG) 

Tip IV: 

Hiicresel veya gecik-
mi§ hipersitivite 

Deri, akcigerler, MSS, tiroid, 
diger organlar 
Kontakt dermatit, 
tiiberkilloz 

Sensitize olmu§ T 
lenfositleri 

(1) Tip I veya anaflaktik reaksiyonlar homositotropik antikorlar 
(insanda IgE antikorlan) tarafindan olu§turulur. IgE antikorlan mast 
hiicreleri ve bazofiller iizerindeki reseptorlere baglanabilir. Anaflaktik 
allerjide rol oynayan antijenlere allerjen, antikorlara da reagin veya 
reaginik antikorlar denir. Eger antikor molekiil ii antijeni baglarsa, his-
tamin gibi farmakolojik aminler serbest hale geger. Buna bagli olarak: 
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vazodilatasyon odem ve enflammatuvar reaksiyon gdriiliir. Bu tip re-
aksiyonda ba§hca hedefler gastrointestinal yol (besin allerjisi), deri 
(urtiker ve atopik dermatit) veya damar sistemidir (anaflaktik §ok). Bu 
cevaplar antijenle ikinci (tekrar) kar§ila§inca 50k kisa zamanda geli§ir. 
Bu nedenle bu tip allerjiye "ani hipersensitivite" adi da verilir. 

(2) Tip II veya sitolitik reaksiyonlar hem IgG ve hem de IgM anti-
korlanndan kaynaklanir. Bu reaksiyonlar gogunlukla antikorun komp-
lemana baglanma yetenegi, opsonize tanecikler veya antikora bagli §e-
killerle ilgili gdriiliir. Antikorlann hiicre yiizeyine baglanmasi, 
hiicrenin makrofajlara yapi§masini arttinr. Bu daha 90k makrofaj yii-
zeyindeki F reseptorlerine baglanma ile olmaktadir. Buna opsonik ya-
pi§ma denir. Ba§lica hedef organ, alyuvar, akyuvar ve plateletleri de 
i9eren dola§im sistemi dokulandir. Sonu9ta allerjik cevap hemolitik 
anemi, lokopeni veya trombositopeni §eklinde goriiliir. A y n c a akciger 
ve bobrekler de etkilenebilir (Goodpasture hastaliginda oldugu gibi). 
Tip II reaksiyonlannda solunum ve glomerular basement membranla-
nnda da antikor olu§abilir ve bu nedenle de glomerular nefrit ve pul-
moner hemoraji ortaya 9ikar. 

(3) Tip III veya Arthus reaksiyonlan IgG tarafindan kaynaklanir. 
IgG, antijen-antikor kompleksini olu§turur ve arkadan sikica komple-
manla birle§ir. Bu kompleksler vaskiiler endotelyumda depolamr ve 
tahrip edici enflammatuvar cevap ortaya 9ikar. Bu mekanizma tip II 
allerjik reaksiyon mekanizmasi ile zittir. Burada hedef dokular deri 
(lupus), eklemler (romatoid artirit), bobrekler (glomeruler nefrit), ak-
cigerler (hipersensitivite pnomonisi) ve dola§im sistemidir (serum has-
taligi). Bu tip reaksiyonlarda antijenler, kendi dogal antijenleri ve ya-
banci antijenler olabilir. 

(4) Tip IV veya gecikmi§ tip hipersensitivite, antikorlardan 90k 
makrofajlar veya sensitize olmu§ T lenfositleri tarafindan kaynaklanir. 
Sensitize (duyarli hale gelmi§) T lenfositleri sensitize antijenle temas 
edince enflamatuvar reaksiyon ortaya 9ikar. Lenfokinler uretilir, arka-
dan graniilosit ve makrofajlann aki§i olur. Bu tip reaksiyon herhangi-
bir organda olu§abilir. En 90k raslanan derideki kontakt allerji §eldi-
dir. 

Allerjik reaksiyon mekanizmalan 

Allerjik reaksiyonlar bmjok di§ etkenlerle ortaya 9ikabilir: yaban-
ci proteinler (at serumu, antitoksinler, hormonlar veya yabanci tiirlerin 
enzimleri); ila9lar ve ksenobiyotikler gibi. 
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insan hastaliklari tedavisinde kullanilan hormon, enzim gibi ya-
banci proteinler tarn antijen ozelligi gosterirler. Yeterli dozda bu mad-
delerden insana enjekte edildigi zaman, IgE ve IgG antikor olu§umu 
birgok bireylerde stimiile olabilir. Sonugta allerjik reaksiyon antijen-
antikor etkile§mesi ile ortaya gikar. 

Bunun di§inda immiin sistem farmakolojik endiistriyel onemi olan 
dii§iik molekiil agirlikli organik kimyasal maddelerle de allerjik cevap 
verebilir. Molekiil agirligi 1000 dalton altinda olan organik maddele-
rin hapten ozellikleri deney hayvanlannda ozel tekniklerle ara§tinl-
maktadir. Bu bulgulara gore; 

1 -"Hapten" ozelligindeki maddenin immiinolojik cevap vermesi 
igin, bu kimyasal maddenin ta§iyici molekiille kovalent bagla baglana-
rak (immiinolojik konjugat) olu§turmasi gerekmektedir. "Hapten" 
ozelligi ta§iyan maddelerinin in vivo olarak proteinlerle dayanikli kon-
jugat olu§turdugu gosterilmistir. Asit anhidridleri, aril kloriirler, aktif 
aromatik halojeniirler, izosiyanatlar, izotiyosiyanatlar, merkaptanlar, 
kinonlar, oksazolonlar ve diazonyum tuzlan yapisinda olan organik 
maddeler ta§iyici molekiillerle kovalent bag olu§turabilirler. Bu yapi-
daki kimyasal maddelere endiistride de raslanir ve endiistride gozlenen 
"mesleki ve endiistriyel" allerjiden sorumludurlar (Tablo 21). Bazi 
maddeler, kendileri hapten ozelligi gostermedigi halde, ancak aktif 
metabolitleri nedeni ile allerjik reaksiyonlara neden olurlar. Boyle 
maddelere "prohapten" adi verilir. Ornegin penisilinlerin, oksazolon 
grubu ta§iyan metabolitleri (penisiloik asit) allerjik cevaptan sorumlu-
durlar. 

2- Organik maddelerin, "antijen" ozelligi kazanmak igin konjuge 
oldugu proteinlerin serum albumini, globulinler gibi ge§itli "ta$iyici 
endojen proteinlerle" birle§tigi in vivo gal i§mal aria gosterilmistir. Bu 
§ekilde olu§an antijenler spesifik antikorlar veya T hiicreleri gibi et-
kenlere kar§i degi§ik antijenik determinantlar olu§tururlar. ikinci ma-
ruziyetle antijen-antikor etkile§mesi ile allerjik reaksiyon ortaya gikar. 

Allerjik reaksiyon tipine gore de farkli mekanizmalarla allerji or-
taya gikar. 

3- Hiicre membranlarina baglanma: Son yillarda allerjik cevabin, 
yalnizca "ilag-protein konjugati" ile ba§latildigi konusu tarti§maya gir-
mi§tir. dii§iik molekiil agirlikli ve allerjik etkili metal tuzlanmn 
(nikel, berilyum, krom tuzlan, platin tuzlan gibi) hiicre membranlan 
tarafindan absorbe oldugu gosterilmistir. Bu maddelerin immiin ceva-
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bi, proteinlerle kompleks olu§turmasi ve boylece hiicre proteini ta§iyi-
cisimn modifiye edilmesi ile ilgili goriilmektedir. Son yillarda benzer 
mekanizma penisilinle yapilan gali§malarla da gosterilmi§tir. 

4- £apraz allerji: Allerjik reaksiyonlarda kimyasal yapi ve aktivi-
te onemlidir. Immiin cevabin objektif immiinolojik parametrelerle de-
gerlendirildiginde kimyasal aktivite ve sensitizasyon kapasitesi arasin-
da bir ili§ki gosterilebilir. Bir ilag grubuna allerjik duyarlik kazanan 
bir ki§ide benzeri kimyasal grubu ta§iyan ilag veya ksenobiyotige ilk 
maruziyette allerjik cevap verilmesine "gapraz allerji" denir. Allerjik 
hastalarda saptanan antikorlarin gapraz duyarlikta da rol oynadiklari 
dii§iiniilmektedir (Week, A.L., 1991). 

5- Atopi: Bazi ki§ilerin "allerjiye" yatkinhklari vardir. Bunlann al-
lerjilerine "atopik allerji" denir. Allerji egilimi anne babadan gocukla-
ra genetik olarak geger. Bu tip allerji fazla miktarda IgE bulunmasi ile 
ilgilidir. Bu antikorlara, daha gok miktarda bulunan IgG antikorlarin-
dan ayirmak igin reagin veya duyarla§tirilan antikor denir. 

Psodoallerji 

Psodoallerji, gok az sayida bireyde goriilen ve klinik olarak im-
miinolojik reaksiyonlara gok benzeyen ancak klasik immiin cevaplann 
ahnmadigi bir reaksiyondur. Psodoallerjik reaksiyonlarin klinik olarak 
immiinolojik kaynakli reaksiyonlara benzeme nedeni, aym efektor 
hiicrelerin ve aym allerjik enflamasyon mediyatorlerin rol almasidir. 
Klinik olarak reaksiyon doza baglidir ve yeterli dozda ilag alan ki§ile-
rin herhangi birinde meydana gelebilir. Goriilen reaksiyonlar anaflak-
tik §ok ya da iirtiker cilt reaksiyonu, hap§irma, oksiiriik, goz ya§armasi 
§eklindedir. Goriinii§te immiinolojik gibidir, ancak bu belirtiler epitel-
yal irritan reseptorlerin kimyasal maddelerle stimiilasyonu ile gergek-
le§ir. Bu tip (psodoallerjik) reaksiyonlar daha gok inhalasyon toksi-
kanlan ile goriiliir ve bazan immiinolojik sendromlar da buna katilir. 
Opiyatlar, temel peptidler gibi ilaglarla da goriilebilen psodoallerji, 
akut allerji benzeri §ekilde aspirin ve diger non-steroidal ilaglann ba§-
lattigi astim ve iirtiker §eklinde de goriilebilir. 

Allerjik Kontakt Dermatit 

Mesleki maruziyetle goriilen cilt hastaliklannin %25'ini allerjik 
kontakt dermatitler olu§turmaktadir. Derinin goriinu§ii pruritus (ka§in-
ti) gok daha §iddetli olmakla beraber irritant dermatite benzer. Bu tip 
dermatitler T lenfositleri tarafindan olu§turulan tip IV (cell mediated) 
immiinolojik reaksiyonlardir. Sensitizasyon olu§tuktan sonra, 12 saat 
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iginde.cevap alinir ve 48-72 saat iginde en §iddetli duruma gelir ve da-
ha siklikla da 96 saat gecikmi§ tipte olabilir. Allerjik kontakt dermatit-
lerde kimyasal maddeye maruz kalmadan 7-10 giin gibi siire iginde 
sensitizasyon ba§lar. Ancak gogunlukla dii§iik miktarda maruziyette, 
birkag yd sonra geli§ir. 

Molekiiliin antijenik potansiyeli molekiil agirhgi, lipidde goziiniir-
liigii ve proteinle reaksiyona girebilme aktivitesine baghdir. Molekiil 
agirhgi 500 daltondan kiigiik molekiiller daha kolay hapten ozelligi 
gosterirler. Sensitizasyon olu§masi igin kimyasal maddenin deriden 
penetre olmasi ve proteinlerle kovalan bagla birle§mesi gerekir. 

200'den fazla kimyasal maddenin allerjik sensitizasyon yaptigi bi-
linmektedir. Birgok dogal kaynakli maddeler (poison ivy: zehirli sar-
ma§ik), ilaglar, kozmetikler bazi metaller ve diger kimyasal maddeler 
alleijik kontakt dermatite neden olabilir. Irritasyona ugrami§ derinin 
allerjik reaksiyona yatkin oldugu gbsterilmi§tir. Ayrica allerjik kontakt 
dermatit miicevharat, parfiim, sag guzelle§tirme ve bakimi maddeleri 
ve tuvalet malzemeleri gibi allerjenlere maruz kalmalari nedeni ile ka-
dinlarda daha gok raslanir. (Tablo 28). 

Kontakt Urtiker 

Bazi kimyasal maddelerle, deri ile temasta urtikeral cevaplar ali-
nir. immiinolojik mekanizma ile olu§an iirtikerlerde derideki lezyonlar 
lokalize veya yaygin olabilir, aynca respiratuar veya gastrointestinal 
semptomlar hatta anaflaksi goriilebilir. immiinolojik olmayan kontakt 
urtiker daha yaygindir ve §iddetli reaksiyonlar bilinmemektedir. im-
munolojik iirtiker diger iirtikerin tersine ilk semptomatik maruziyetten 
sonra allerjenle temasi miiteakip §iddetli semptomla karekterizedir. 
Tablo 28'de kontakt dermatite neden olan maddeler gbriilmektedir. 

Fotosensitiv (I§iga duyarli) Cilt Reaksiyonlan 

Cilt ile temas eden kimyasal bir madde, derideki olumsuz etkileri-
ni ancak giine§ i§igma maruz kalindigi zaman gosterebilir. Bu tip i§iga 
hassas etkiler fototoksik ve fotosensitizan (allerjik) olmak iizere iki tip-
te gergekle§ebilir. 

Fototoksisite olayinda, kimyasal madde cildin i§iga duyarlihgini 
arttirdigi zaman gergekle§ir. Goriilen tablo, giine§ yanigi olayina ben-
zer ve yanik giine§ i§igina maruz kalan yiiz, sirt, boyun, gogsiin iist 
kismi, eller ve kollarda goriiliir. Reaksiyonlar ani olabilir, fakat daha 
dogal olarak 48 saat veya daha uzun siire sonra ortaya gikar. Koyu 
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Tablo 28: Fotosensitizan ve Allerjik Kontakt Dermatite Neden Olan Maddeler 

I. Allerjik Kontakt Dermatite Neden Olan Maddeler 

1) Parfiimler, kozmetikler (fragrance kan§imi: kinnamik aldehit, kinnamik alkol, eugenal, 
isoeugenol, lanolin, alkol gibi) 
2) Preservatifler (kozmetik ve ilaglarda bulunan fenilendiamin, paraben, etilendiamin gibi) 
3) Kau?uk urunleri (merkapto-, karba-, thiiiram ve fenilendiamin kan§imi gibi) 
4) ilaglar (neomisin, benzokain, civa, thiomerosal) 
5) Deri (p-teorsiyer-butilfenol-formaldehit reginesi, potasyum dikromat) 
6) Digerleri (nikel siilfat, formaldehit, krom, resine, epoksi re^inesi) 

II. Fotosensitizan Maddeler 
1) Antiseptikler (bithionel, halojenli salisilanilidler) 
2) Komiir katrani ve tiirevleri (benzen, antrasen, kreozot, fenantren, zift, toluen gibi) 
3) Boyalar (akridin boyalan, eosin, eritromisin, fluoressein boyalan, metilen mavisi, fene-
zin boyalan) 
4) Metaller (gumii§ ve altin tozlan) 
5) Yaglar (bergamot, sedir, lavanta, limon, portakal vanilin gibi) 
6) Digerleri (klorlu hidrokarbonlar, ila^lar, psoralenler) 

renkli bireylerde, semptomlar minimaldir veya hi<j yoktur ve derideki 
degi§me hiperpigmentasyondan ibarettir. Fototoksisiteye tipik ornek 
olarak parfiimlerde bulunan furokumarinler nedeniyle goriilen Berlo-
que dermatit §eklidir. Bu dermatit yuz, boyun ve gogsiin iist kisminda 
9izgili lekelerle beraber hiperpigmentasyonla karekterizedir. 

Kimyasal madde ultraviyole i§igiyla etkile§mesi sonucu allerjiye 
neden oluyorsa, bu mekanizma -fotoallerji- olarak tanimlanir. Ba§lan-
gigta lezyonlar ka§intili ve ekzamatoid, i§ik goren yerler ise belirgin 
"dermacated" simrlarla karekterizedir. Daha sonra lezyonlar yayginla-
§ir ve cilt ovuldugunda sertle§ir (liken gibi). 

Fotosensitizasyon reaksiyonlan ^ogunlukla sistemik ila^larla gd-
riiliir, aynca §evredeki 9e§itli kimyasal maddelerle de olu§abilir (Tab-
lo 28). Fototoksisite kisa dalgali UV-B i§inlannm (280-320 nm) etkisi 
ile olu§tugu halde, fotoallerjik reaksiyonlara UV-A (320-400 nm ara-
si) i§inlan neden olur. 

Daha az raslanan fakat 90k rahatsiz eden bir fotoallerji §ekli ise 
devamli i§ik reaksiyonu gosteren §eklidir. Allerjenin ortamdan uzak-
la§tinlmasina ragmen, fotosensitivite devam eder ve daha da kotiile§e-
bilir. Radyasyon (UV-A) bu prosesi ba§latir, fakat UV-B'den de kagin-
mak gerekir. Bu tip fotoallerji aylarca hatta yillarca devam eder. 
Devamli i§ik reaksiyonu veren fotoallerjiler, salisilanilidler ve fenoti-
yazinlerle goriiliir. 
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10. TOKSiSiTENiN ARA§TIRILMASI VE RiSK ANALIZi 

Eski gaglardan bed insanlar, toksik maddelerin zararlanni azalt-
mak veya ortadan kaldirmak igin gaba gostermi§lerdir. Onceleri besin 
ve ilaglar iizerine yogunla§an bu ilgi zamanla diger kimyasal maddele-
ri de kapsama durumuna gelmi§tir. Endiistri devriminden sonra ve 
ozellikle EL Diinya Sava§indan beri insanlar gittikge artan sayida en-
diistriyel ve gevresel kimyasal maddelere maruz kalmaktadirlar. Za-
manimizda bilinen 5 milyondan fazla kimyasal maddenin 70.000'i ti-
cari olarak kullanilmaktadir. Bu nedenle bir kimyasal madde 
kullanima sunulmadan veya kullanilmak iizere piyasaya siiriilmeden 
once toksisitesinin ara§tinlmasi gerekir. A y n c a gevreye verilen en-
diistriyel atiklanni da toksisiteleri bilinmelidir. 

Bu maddenin toksisitesinin ara§tirilmasi, o maddenin zehir olarak 
etki potansiyelini, bu etki potansiyelinin ko§ulunu ve toksik etki §ekli-
ni karekterize etmeyi igerir. Ilerde agiklanacagi gibi toksisite testleri-
nin in vivo olarak akut, subakut, kronik; in vitro olarak ta genotoksisi-
te gibi ge§itleri bulunmaktadir. Deney hayvanlannda uygulanan bu 
toksisite testlerinin insana ekstrapolasyonu (risk analizi) ise konunun 
diger onemli kisnuni olu§turmaktadir. 

Risk analizi ve risk tayini (assesment), toksisite olgiilmesi ile be-
raber incelenmesi gereken bir konudur. Risk tayini, bir kimyasal mad-
denin belirli ko§ullardaki zararlihk durumunun kantitatif (nicel) deger-
lendirilmesidir. Toksisite ara§tirmalanndan sonra, ekstrapolasyona 
dayanan bu degerlendirme maddelerin belirli olumsuz (adverse) bir et-
kisinin olasiligini ifade etmektedir. Daha sonra bu konuya doniilecek-
tir. 

Diger taraftan maddelerin toksisitelerinin ara§tirilmasi risk analiz-
lerinin yapilmasi, bu maddelerin fayda-zarar ili§kilerini ortaya gikar-
mak ve giivenli kullanma ko§ullanni belirlemek amacini ta§ir. "Regu-
latory:Diizenleyici Toksikoloji" nin bugiinkii konusu da, toksik 
maddelerin iiretilmeleri, ta§inmalan, satilmalan (kullanilmalan) ve 
atik olarak verilmeleri sirasinda kontrollerini saglamaktir. Bunun igin 
gerekli yasal diizenlemeler yapilarak insan ve diger canlilar igin her 
kimyasal madde igin zararsiz olabilecek degerleri (TLV:e§ik limit de-
ger; M A K : miisaade edilen en yiiksek kontrasyon gibi) saptanir. 
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Geli§mi§ iilkelerde toksisite testleri ve risk analizi birgok kurum-
lar tarafindan diizenlenen (Ornegin Amerika'da: endiistri, hiikiimet, 
akademik kurulu§lar gibi) belirli standard yontemlere gore yapilir. Dii-
zenlenen gerekli yasalar ve yasalarin uygulanmasi ise hiikiimetin ilgili 
kurumlan tarafindan gergekle§tirilir. 

Toksisite Ara§tirmasinin Dayandigi Prensipler 

Kimyasal maddenin toksisitesinin degerlendirilmesinde, onemli 
bir kavram "konsantrasyon-cevap" ili§kisinin ara§tirilmasidir. Her 
kimyasal maddenin, biyolojik bir sistemde, etki gostermedigi "mini-
mum bir konsantrasyon" vardir. Aynca her kimyasal maddenin, bu 
miktann daha Ustiinde, belirli bir etki gosterdigi konsantrasyon vardir. 
Boylece tek bir miktarda verilen kimyasal maddeye kar§i, canli sis-
temde verilen "cevap", kantitatif olarak ara§tinlabilir. Konsantrasyon-
la, belirli bir etkinin (cevabin) ili§kisi, deney hayvanlannda miktara 
bagli olarak elde edilen cevabin yiizdesi (sikligi: insidans) §eklinde he-
saplanir. Bu cevap; oliim, tiimor olu§umu veya herhangibir organdaki 
fizyolojik degi§me olabilir. Toksikolojide madde miktan "doz" ile ifa-
de edilir. 

Toksisite deneyleri tiir, irk, cinsiyet, ya§ gibi parametrelere gore 
standardize edilen hayvanlarda gergekle§tirilerek, istatistik ydntemler-
le degerlendirilir. 

Toksisite ara§tinlmasinda "aym fonksiyonu ve aym biyokimyasal 
metabolik yollari olan hiicreler, belirli bir kimyasal maddeye kar§i ay-
ni cevabi verir" prensibi biiyiik onem ta§ir. Bu prensip farkli tiirlerde 
hiicreler igin de kullanilabilir. Diger taraftan "farkli fonksiyon ve biyo-
kimyasal mekanizma gosteren hiicrelerde belirli bir kimyasal madde 
farkli etki olu§turur" ilkesi de bu prensibin dogal sonucudur. Bu go-
rii§lerden hareket ederek, kimyasal maddelerin insanlardaki toksisite-
sini yorumlamak igin, fizyolojik fonksiyonlan oldukga yakin iki hay-
van tiirii (kopek ve sigan) segilir. Bdylece insan tiiriine oldukga yakin 
iki tiirde kimyasal madde aym biyolojik etkiyi (toksisiteyi) gosteriyor-
sa, bu etkinin insanda da goriilecegi kabul edilir. Eger biyolojik etki-
tiirlerin birinde olu§uyorsa bu "ozel etki" olarak dii§iiniiliir. Ugiincii 
tiirde goriilmesi pek muhtemel degildir. Ancak bu ongorii§leiv toksisi-
tenin degerlendirilmesinde %100 kesin sonug vermez. 

Toksisitenin ara§tinlmasinda bir diger prensip de "kimyasal yapi-
aktivite" ili§kisi ile ilgilidir. Canli sistemlerde kimyasal maddelerin 
olu§turdugu biyolojik etkiler, organizmadaki fizikokimyasal bir reak-
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siyon veya kimyasal madde ile doku komponentinin etkile§imine da-
yanir. Bir maddenin biyolojik aktivitesinin, kimyasal yapisi ile ili§kisi-
nin saptanmasi ozellikle ekonomik zehirlerin geli§tirilmesinde gerekli-
dir. Kimyasal yapidaki degi§menin, toksikolojik ozelligi ne derecede 
etkileyecegi konusu da yine yeni biyolojik maddelerin sentezi igin 
onemlidir. Toksisiteyi etkileyen faktorler bbliimiinde, bu konuya degi-
nilmi§tir. 

Kimyasal maddelerin toksisite deneylerinde, tek dozla ahnan ce-
vap siiresi bazi durumlarda geg ahnabilir. "Gecikmi§ akut etki" duru-
mu da, bu nedenle goz oniinde bulundurulmalidir. Diger taraftan belir-
li bir cevabin ahnmasi igin Doz-etki (cevap) ili§kisinin ara§tinlmasi 
kronik toksisitenin ara§tirilmasinda onemlidir. 

Toksikoloji laboratuvannda, kimyasal bir maddenin biyolojik ak-
tivite agisindan incelenmesinde maddenin kullanilma amaci goz online 
ahnmahdir. Bu maddeler ilag, besin maddeleri gibi dogrudan insanlar 
tarafindan ahnacak maddeler olabilir. Ilag toksisitesinin ara§tmlmasin-
da, eger ilag kisa siireli kullanilacaksa akut toksisite deneyleri; uzun 
siireli kullanilacaksa kronik toksisite deneyleri daha onemli olabilir. 
Ekonomik zehirlerde ise, tiim biyolojik sistemler de ele alinmalidir. 
Toksisite deneylerinde, akut veya kronik, kimyasal maddenin belirli 
bir dozda uygulanmasi yapilir. A y n c a insanin maruz kalacagi yol da 
goz oniine ahnarak, maddenin uygulama yolu (oral, dermal, inhaias-
yon gibi) segilir. 

10.1. Toksisite Testleri 

Genel olarak, kimyasal maddelerin toksisitelerinin ara§tinlmasm-
daki yontemleri be§ (5) ana grupta toplayabiliriz. Tablo 29'da toksisite 
deneylerinin siniflandinlmasi gbriilmektedir. 

Toksisite On Ara§tirmalari 

1- Fiziksel ve kimyasal dzelliklerin saptanmasi: Toksisitesi ara§ti-
nlacak bir ksenobiyotigin fiziksel ve kimyasal ozelliklerinin incelen-
mesi, dogrudan toksisite testi olmadigi halde on degerlendirme olarak 
yapilmalidir. Kimyasal yapinin bilinmesi toksisitesi bilinen benzeri 
yapidaki maddelerin biyolojik aktiviteleri ile kar§ila§tirma olanagini 
verir, boylece incelenen maddenin muhtemel zararhgi hakkinda bir 
yakla§im saglamr. Kimyasal maddenin fiziksel ve kimyasal etkenler 
kar§isindaki dayamklihklannin incelenmesi gevredeki stabiliteleri 
hakkinda bilgi verir. Ayrica olu§abilecek ara iiriinlerin de toksisitesi-
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Tablo 29: Deney Hayvanlannda Uygulanan Toksisite Deneyleri 

I- Toksisite On Araftirmalan 

1. Fiziksel ve kimyasal dzelliklerin saptanmasi 

2. Qevredeki davranifin saptanmasi (kemodinami) 

A- (Jevrede kimyasal, fotokiinyasal ve biyokimyasal reaksiyonlarla ugradigi donii-
§timlerin incelenmesi (parfalanma; degradasyon reaksiyonlan); 

B- £e§itli ko§ullarda ijevredeki biyolojik ve nonbiyolojik par9alanma hizlannin ara§ti-
nlmasi; 

C- (Jevrede (su, toprak ve hava) ta§inma, yerlejme ve uzakla§tinlma gibi kinetik ozel-
liklerinin ara§tinlmasi; 

D- Biyoekosistemde biyokonsantrasyon ( biyoakkiimiilasyon) ozelliklerinin ara§tinl-
masi (bitkiler, akuatik canlilar, vah§i kara hayvanlan, besin degeri olan bitkiler, hay-
vanlarda). 

II- (Direkt) Toksisite Qah§malan 

1. In vivo testier 

A-Akut toksisite testleri (tez doz, 24 saat siireli) 
LDso, LCtso tayinleri; gozde irritasyon; deride irritasyon ve dermal sensitizasyon test-
leri; 
B- Subkronik toksisite testleri 
Si?anlarda 3 doz diizeyinde 16-13 hafta siireli; 
Kopeklerde 3 doz diizeyinde 4-13 hafta siireli 

C- Kronik toksisite testleri 
Sijanlarda 3 doz diizeyinde 1 yil siireli; 
Kopeklerde 3 doz diizeyinde 6 ay siireli; 3. bir tiirde 6 ay siireli; karsinojenesite tera-
tojenesite ve Ureme sistemi ile ilgili toksisite testleri) 
D- Ozel toksisite testleri 
(Norotoksisite, potansiyalizasyon, metabolizma, farmakodinami, davrani§ testleri) 

2. In vitro testier 
(Mutajenesite testleri: prokaryot, eukaryot ve kromozom kinlmalan testleri gibi) 

3. Qevre canlilanna toksik etkilerin sahada ara}tirilmasi 
(pilot ve ger?ek alan 5ali§maJan) 

nin ara§tinlmasim gerektirebilir. U?uculuklan, lipofil ozelliklerinin in-
celenmesi canli organizmaya giri§ yolu ve absorbsiyonlari hakkinda 
degerlendirmede yararli olur. 

2- Kimyasal maddenin gevredeki davrani§i: Kimyasal maddelere 
maruziyet ve gevredeki davrani§lanni incelemek dogrudan toksisite 
testlerine girmemekle beraber, ksenobiyotiklerin insan ve diger biyoe-
kosisteme toksisitelerinin degerlendirilmesi igin yapilmasi gereken on 
bir ara§tirmadir. Tablo 29'un incelenmesinden anla§ilacagi gibi, bu 
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ara§tirmalar kimyasal maddelerin gevredeki ugradigi degi§meleri kap-
samaktadir. Canh organizmada farmakodinami" olarak bilinen ve 
kimyasal maddelerin absorbsiyon, dagilimi, biyotransformasyon ve 
atilimlarini ifade eden degi§melerin gevredeki benzeri degi§melerin in-
celenmesi olayidir. Bu degi§meler gevre toksikolojisinde "kemodina-
mi" olarak isimlendirilir. 

In Vivo Testier 

Genel olarak toksisitesi ara§tirilacak bir kimyasal maddenin etki-
leri, hayvanlarda, birden fazla tiirde, in vivo olarak incelenir. Akut 
toksisitede mortalite testi, kronik toksisitede ise dokulardaki patolojik 
incelemeler yapdir. 

Akut Toksisitenin Ara§tinlmasi: 

Akut toksisite ara§tirilmasinda, deney hayvanlannda tek dozla ali-
nan cevap (etki) ili§kisi degerlendirilir. Bu amagla yeni bir kimyasal 
maddenin, akut toksisitesi oncelikle mediyan letal doz (LD50 veya 
LCW) tayini ile yapilir. A y n c a diger akut etkiler de (goz veya deri ini-
tasyonu gibi) ara§tinlir. 

LD m (median letal doz): "deney hayvanlanna belirli ko§ullarda ve 
dogrudan uygulanan toksik maddenin, bu hayvan popiilasyonunun 
%50'sini oldiiren dozu" olarak tanimlanir. LCW ise: "belirli bir siire 
iginde, gevrede (su, hava gibi) bulunan kimyasal maddeye maruz ka-
lan deney hayvanlannin %50'sini oldiiren madde konsantrasyonu" ola-
rak ifade edilir. 

kavrami ilk kez 1927 de Trevan tarafindan bazi ilag ve tok-
sinlerin standardizasyonu ile ilgili olarak ortaya atilmi§tir. LD50 degeri-
ni etkileyen birgok bireysel (deney hayvani ile ilgili) ve di§ faktorler 
vardir. A y n c a kesin sonug almak igin de gok sayida deney hayvanlan-
na ihtiyag vardir. Birgok nedenlerle, bugiin akut toksisite testlerinde 
degigiklik yapma geregini ileri siiren birgok ara§tinci olmasina kar§m, 
birgok durumlarda tayinine ihtiyag vardir. Bu nedenle doz-cevap 
ili§kisi ve semptomolojinin ara§tinlmasi bugiin de toksikoloji ve far-
makolojinin temelini olu§turmaktadir. 

LD50 tayini: Yukarda verilen LD^ tanimi, Ekonomik i§birligi ve 
Geli§me Kurulu§u (The Organization For Economic Cooperation and 
Development: OECD) tarafindan daha agik olarak: "Bir maddenin de-
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ney hayvanlannm %50'ini oldiirecegi beklenen ve istatistiksel olarak 
tayin edilen tek dozu" §eklinde tanimlanmaktadir. Diger bir deyi§le, 
bir maddenin LD^ degeri sabit degildir ve spesifik bir hay van toplulu-
gunda, belirlenmi§ ko§ullarda doz-letalite (cevap) ili§kisini gosteren 
istatistiksel bir terimdir. 

LD^ ve LCW tayininde kullanilan en basit yontem, grafiksel yon-
tem olup, etkinin kuantal oldugu (hep veya hig) dii§iincesine dayanir. 
Boylece deney grubunda, doza kar§i cevap (oliim) yiizdesi ve normal 
dagilimdaki kiimiilatif etki degerlendirilmesi yapilir (§ekil 47). 

§ekil 47: Doz cevap ili$kisinin normal dagiliim, sirasi ile: % cevap (kiimiilatif), kuantal 
(frekans) cevap ve normal e§deger sapma (probit) birimine gore % cevap. 

Sigan veya fare deney hayvani olarak segilir ve kimyasal madde 
oral veya intraperitonal yolla uygulanir. Kimyasal maddenin deney 
hayvanlari grubunda %0-100 oliime neden olacak doz arahginda ol-
mak iizere en az 3 veya daha fazla doz diizeyi kullanilir. Her doz en az 
10 hayvandan olu§an gruplara uygulanir. 24 saat iginde her grupta 
olen hayvanlarin %'si saptanir. 

Sonuglarin degerlendirilmesi: Verilen doza bagli olarak, her grup-
ta olen hayvan sayisi saptandiktan sonra, LD50 tayini igin kullanilan 
degi§ik yontemler vardir. 

Traven yonteminde, her grupta olen hayvanlarin % oliim orani 
hesaplanir. Bir grafik kagidinda dozlar (mg/kg) apsise, bu dozlara kar-
§ilik olan oliim yiizdeleri (% oliim) ordinata i§aretlenir. Kar§ilikli nok-
talann birle§tirilmesi ile genelde sigmoid bir egri elde edilir. Bu egride 
%50 oliime kar§ilik bulunan doz LDM degeridir (§ekil 47). 

- a /u o " 2ff 3<T 
Doz 

- f f m (T 2<T 3 d 
Doz 

-3CT -20" -ff / J >ff . 20" .3<T 
D o z 
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Diger bir grafiksel yontemde ise, apsise doz yerine, log doz i§aret-
lenir. Boylece yine bir sigmoid egri elde edilir. 

Karber-Behrens yontemi, LDM tayininde en 50k kullanilan bir 
yontemdir. Istatistiksel hesaplamalar sonucu gikartilan bir formiille 
hesaplanir: 

LD50 = L E U 
n 

Burada - LDI00: Deney hayvanlarinin %100'iiniin oldiiren doz; 
n:Her gruptaki hayvan sayisi; a: birbirini takip eden iki doz arasindaki 
fark; b: birbirini takip eden iki dozdan ileri gelen oliimlerin aritmetik 
ortalamasidir. A§agida bu yontemin uygulanmasina ornek verilmi§tir: 

Bir A maddesinin LDM degerini hesaplamak igin deney hayvam 
olarak fare kullanilmi§ olsun. Her grupta 10 fare olmak iizere 6 gruba 
aynlsin, A maddesi 15-40 mg/kg arasinda degi§en 6 doz diizeyinde 
I.V. olarak uygulansin. 24 saat iginde olen hayvan sayisi saptandiktan 
sonra, a§agidaki tablo diizenlenerek, LD^ degeri Karber-Behrens yon-
temi ile hesaplanir (Tablo 30): 

Tablo 30: Karber Behrens Yontemine Gore LD^'nin Hesaplanmasi 

Grup 
Gruptaki hayvan 
sayisi (n) 

Dozlar 
mg/kg 

Oliim 
sayisi a b ab 

I 10 15 0 5 

n 10 20 2 
J 

5 
1 5 

m 10 25 4 
J 

5 
3 15 

IV 10 30 8 
J 

5 
6 30 

v 10 35 9 
J 

5 
8.5 42.5 

VI 10 40 10 
J 

5 
9.5 47.5 

^ 5+15 + 30+42.5 + 47.5 
L D „ = 40 

10 
LDjq = 40 -14 = 26 mg/kg (i.V., farede) §eklinde bulunur 
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Frekans-cevap (kuantal doz) ili§kisi: Ayni tiir iginde ayni doza 
kar§i alinan cevap degi§ikliginin normal Gaussian dagilimina uydugu 
deneysel olarak gosterilmi§tir. Boylece her doz araliginda alinan ce-
vap %'sinin (LD^'de oliim olayi) grafige ge?ilmesi ile elde edilen "ku-
antal doz ili§kisi" normal bir Gaussian dagihmi gosterir (§ekil 47). 
Ayni §ekildeki histogramda, her kolon, doz araliginda (% oliim sap-
tanmasinda uygulanan miiteakip iki doz arasindaki fark) olen hayvan-
lann %'sini vermektedir. Bu % cevap, oliim sikligini (frekansi) ver-
mektedir. Bu grafikte en kiigiik doz ve en yiiksek dozda olen 
hayvanlarin sayisimn 50k az oldugu goriilmektedir. Aynca en yiiksek 
(maksimum) oliim sikligi ise doz araliginin orta noktasidir (median fe-
tal doz). "Normal frekans dagilimi" olarak ifade edilen bu dagilimm 
iki ucunda az sayidaki deney hayvanlannin farkli cevap vermesi "bi-
yolojik varyasyon: biyolojik farklilik" ile ilgilidir. Ayni tiirde (hatta 
soyda) bile £e§itli nedenlerle normal bireylere gore farkli cevap elde 
edilir. Dii§iik dozda cevap verenler "hipersensitive: a§in duyar" birey-
ler, ancak yiiksek doza cevap verenler ise "rezistan: dayanikli" bireyle-
ri gostermektedir. 

Doz-probit ili§kisi: Doz-cevap ili§kisinde doza kar§i oliim "probit 
birimi" olarak da gosterilebilir (§ekil 47). Istatistik degerlendirmelere 
gore L D ^ l SD (SD: Standard sapma), hay van toplulugunun %68.3'ii; 
LD50±2 SD aralikta ise %95.5; LDW±3 SD doz araliginda ise %97.7'si 
girmektedir. Normal bir dagilimda, yine istatistik bilgilere dayanarak 
% cevabin normal e§deger sapma (NED: standart sapmamn katlan) 
kar§iligi hesaplanabilir. Ancak NED negatif sivilan da i5erdiginden, 
NED'ye 5 Have edilerek "probit birimi" (NED+5: probit) nin kullaml-
masi pratiklik a§isindan tercih edilmektedir. i§te apsiste doz, ordinata 
doza kar§i % olumiin probitin (sag ordinatta probit kar§iligi % oliim) 
i§aretlenmesi ile bir dogru elde edilir. 0 (sifir) probitten (%59 oliim) 
apsise 9izilen paralelin dogruyu kestigi nokta LD^'yi "verir. Bu tip bir 
LD50 egrisi %: 10 (LD10) ve %90 (LD^) dliime neden olan dozlan ver-
mesi ve aynca doz-cevap egrisinin egimini vermesi a§isindan kulla-
ni§lidir. Ozellikle probit esasina dayanan doz-cevap egrisi, ayni LD50 

degerini veren maddelerin, diger dozlardaki toksisitelerini kar§ila§tir-
mada onemlidir (§ekil 48). Aynca, ila§ giivenirliginin saptanmasinda 
da yararlanilir. Tiim bu grafiklerle LD50 tayini igin 50k sayida deney 
hayvanina (yakla§ik 50) gerek vardir. Daha az sayida deney hayvani 
ile yapilan LD50 tayin yontemleri de pratikte kullanilmaktadir (Karber 
Behrens yontemi gibi). 
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10 50 100 Log Doz 

§ekil 48: LD^'leri ayni iki maddenin (A ve B) doz-cevap egrilerinin kar§ila§tinlmasi 
(probit birimine gore). 

§ekil 49: Tedavi indeksinin grafikle gosterilmesi. 

LDj,, ve L C ^ ifadesj: Kimyasal bir maddenin letal dozu (LDM), 
deney hayvanmin kilogrami (kg) ba§ina ifade edilir. Kati maddeler 
igin doz agirlik, sivi maddeler igin agirlik veya hacim olarak verilir 
(mg madde /kg veya ml madde/kg gibi). 

inhalasyon yolu ile verilen gaz gibi toksik madde igin letal doz 
(LC^) ifadesinde hava igindeki maddenin konsantrasyonu (ppm: mil-
yonda kisim veya agirhk/hacim) doz yerine kullanilir (mg madde/m' 
hava veya ppm gibi). 
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Toksik doz, deney hayvaninin viicut agirligi ba§ina (mg/kg) veya 
birim viicut yiizeyine gore de (mg/cm2) verilebilir. Ayrica dozun uygu-
landigi zaman araliklari da bildirilmelidir. 

Terapotik indeks (Tedavi indeksi): Genel olarak bir ilacin tok-
sik dozu (LDW) ile tedavi dozunu (EDW) kar§ila§tirmak igin kullanilir. 

L D „ 
Tedavi indeksi (TI) = — -

e d M ) 

§eklinde ifade edilebilir ve TI ne kadar biiyiikse o ilag o kadar giiveni-
lir olarak kabul edilir (§ekil 49). TI ayrica ge§itli maddelerin toksisite -
lerini kar§ila§tirmak igin de kullanilabilir. Ilag giivenilirliginin ara§ti-
nlmasinda TI yeterli degildir. Probit prensibine gore elde edilen Doz-
cevap ili§kisinde EDW (efektif doz, tedavi dozu) ve LD50 yaninda diger 
toksik cevaplari (karaciger harabiyeti gibi) igeren doz-cevap ili§kisi 
(Median toksik doz: TDW) nin de ara§tirilmasi gerekir. Boylece TD, 
(% 1 toksik cevabin alindigi doz) ile E D „ (%99 cevabin alindigi 
doz)'u ifade eden popiilasyonu da goz oniinde bulundurmalidir. 

Terapotik indeksin, her zaman igin yeterli olmadigi goz oniine ali-
narak giivenilirlik smiri ifadesi getirilmi§tir: 

Giivenilirlik sinin = §eklinde hesaplanir 

Bu deger ilaglar di§indaki kimyasal maddelerin risk tayininde de 
kullanilir. 

Akut toksisite testinin modifiye edilmesi ile ilgili gorii§ler 

Daha once de degindigimiz gibi, akut toksisitenin olgiisii olarak 
"LD^ testi"ni destekleyen veya kritik eden (kar§i) gorii§ler vardir. Bu 
gorii§leri ozetlersek: 

1. Toksisite testleri ile ilgili diizenleme ve standardlarda, klasik 
LDM testinin modern akut toksisite testi ile e§deger olmadigi belirtil-
melidir. 

2. LD50 testi, az sayidaki deney hayvanlarda yapilacak §ekilde de-
gi§tirilmelidir. Ayrica oliim yaninda, bu testlerde deney hayvanlannda 
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semptomlarin gozlenmesi ve fizyolojik olgiimlerin (kan basinci, viicut 
sicakligi, elektrokardiyogram, elektroensefalogram, solunum gibi) ve 
biyokimyasal tayinler de yapilmahdir. A y n c a idrarla ana madde atili-
mi ve metabolitleri tayin edilmeli, gross ve mikroskopik patolojik in-
celemeler de yapilmahdir. 

3. LD50 tayininde sayisal (klasik testlerde oldugu gib) degerler ve-
rilmelidir. Yasal diizenlemelerde kimyasal maddelerin toksisite sinif-
landirmasi igin bu degerler onemlidir. 

4. LDW testleri, farmakolojik inert maddelere uygulanmamahdir. 
Bir maddenin oral yolla 5 g/kg veya parenteral 2 g/kg dozla oliim veya 
akut semptomlara neden olmadiginin bilinmesi yeterlidir (Toksisite 
testleri ile daha aynntih bilgi igin: Hodgson, E „ 1984 ve Hayes, W., 
1989'a bakiniz). 

Diger akut toksisite testleri 

Akut toksisite testlerinde doz-cevap ili§kisinde yukarda belirtilen 
oliim ve diger akut semptomlann incelenmesi yaninda gdzdeki irritas-
yon da aynca incelenmelidir. Goz, sistemik toksisiteyi ilgilendiren bir 
organdir. Ancak kimyasal maddelerin topikal olarak gozdeki irritan et-
kileri, bazan akut dozda incelenmesi onem ta§iyabilir. Bu amagla bazi 
testier geli§tirilmi§tir. 

Akut toksisite testlerinde, dermal irritasyon testleri de ozellikle 
kozmetikler deterjanlar, evde kullanilan diger temizlik maddeleri ve 
endiistriyel kimyasal maddeler igin onem ta§imaktadir. Bu amagla uy-
gulanan topikal olarak dermal toksisite testleri: primer irritasyon, cilt 
sensitizasyonu, fototoksisite ve fotosensitizasyon testleri olmak iizere 
dort grupta toplanmi§tir. 

Subakut ve Subkronik Toksisitenin Ara§tirilmasi 

Subakut toksisite testleri, deney hayvanlannda kimyasal maddele-
rin tekrarlanan dozda uygulanmasi ile gozlenen toksisitenin ara§tinl-
masini kapsar. Prensip olarak deney hayvanlanna (3) veya (4) farkli 
dozdaki kimyasal madde, yemlerine kan§tinlarak oral yolla uygulamr. 
14 giinliik bir maruziyetten sonra subkronik toksisite igin belirtilen kli-
nik kimyasal ve histopatolojik incelemeler yapilir. Subakut toksisite 
genelde 2 tUrde (sigan ve kopekte) uygulamr. 

Subkronik toksisite ise, deney hayvanlannin kimyasal maddeye, 
subkronik maruziyetinin ara§tinlmasini kapsar. Genelde bu test siiresi 

234 



"90 giin" olarak uygulanir. Subkronik toksisite testi, iki tiirde (sigan ve 
kopek) ve insanin maruz kalacagi yoldan (gogunlukla oral) uygulana-
rak gergekle§tirilir. En az: a) deney hayvanlarinin %10'undan fazlasini 
oldUrmeyecek yiiksek doz; b) belirgin toksik etki gostermeyecek dii-
§iik doz; ve c) ara bir doz olmak iizere 3 farkli dozda uygulama yapi-
lir. Uygulama siiresinde deney hayvanlanndaki agirlik degi§mesi, di-
yet tiiketimi, gdriinii§ degi§iklikleri, solunum ve kalp anormallikleri, 
motor ve davrani§ anormallikleri, oliim yiizdesi gibi belirtiler incele-
nir. 90 giinliik test siiresinden sonra, deney hayvanlan oldiiriilur, kan 
ve dokular ayn ayn analiz igin toplanir. Organ ve dokularda gross ve 
mikroskopik incelemeler yapilir, kanda hematolojik incelemeler (kan 
elementlerinin sayimi, Hb tayini, protrombin zamani tayini gibi) ve bi-
yokimyasal analizler (SGOT, SGPT gibi ge§itli enzimler, kreatinin, bi-
lirubin, protein gibi) gergekle§tirilir. Idrar analizi ise maruz kalma sii-
resinin ortasinda ve sonunda yapilir. 

Eger insanlann, incelenen kimyasal maddeye deri ve inhalasyon 
yolu ile maruz kalmasi soz konusu ise bu durumda subkronik inhalas-
yon ve dermal toksisite testleri de istenir. 

Subkronik toksisite testleri gogunlukla, higbir etkinin gozlenmedi-
gi diizeyin (NOEL: no observable effect level) saptanmasi igin kulla-
nilir. 

Kronik Toksisite Deneyleri 

Kronik testier, deney hayvaninin ya§aminin onemli bir kismini, 
bazan da birden fazla jenerasyon iizerinde yapilan toksisite ara§tirma-
lanni igerir. Kronik toksisite deneyleri, subkronik toksisite testleri gibi 
yapilir, ancak 3 aydan fazla siireli olarak uygulanir. Rodentlerde bu 
siire 6 ayla 2 yil arasinda, diger tiirlerde ise bir yildan daha uzun olabi-
lir. Genelde uygulama siiresi, insanlann incelenecek ksenobiyotige 
maruz kalma siiresi goz oniine alinarak segilir. Ornegin incelenecek 
bir ilag igin 6 ay yeterli iken, incelenecek bir besin katki maddesi igin 
2 yillik bir siire dii§iiniiliir. Kronik toksisite ara§tirmalan: kronik toksi-
site, karsinojenesite, teratojenesite ve iireme (reprodiiksiyon) testleri 
olmak iizere siniflandinlabilir. 

Kronik Toksisite ve Karsinojenesitenin Ara§tirilmasi: Kronik 
toksisite testleri kimyasal maddelerin kiimiilatif (birikme) etkilerini 
ara§tirmak amaci ile yapilir. A y n c a maddenin karsinojenik potansiyeli 
olup olmadigi ara§tinlir. Subkronik testlerde oldugu gibi, kronik toksi-
site testlerinde 2 tiir segilir. Bunlardan bir tiir sigan veya fare gibi ro-
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dentlerden secjilir, test siiresi 2.0-2.5 yd (si?anlarda) veya 1.2-2.0 yd 
siireli (farelerde) uygulanir. Nonrodent tiir olarak kopek, primat (may-
mun) veya ferret gibi kii§iik bir et yiyen hayvan tiirii olabilir. Incelene-
cek madde deney hayvanina yem, i9me suyu ile, gavaj veya inhalas-
yon yolu ile uygulanir. U5 doz dUzeyi se§ilir: maksimum tolere edilen 
doz (MTD) ve daha du§iik dozlari (1/4 MTD ve 1/8 MTD §eklinde) 
segilir. MTD, "testin uygulandigi deney hayvanlannda, kontrol grubu-
na gore, %10'undan daha fazla kilo kaybi yapmayan, oliim ve klinik 
belirtileri olan toksisiteye ve patolojik lezyonlara neden olmayan, boy-
lece deney hayvaninin ya§am siiresini kisaltmayan en yiiksek doz" 
olarak tanimlanir (EPA, 1985). MTD, subkronik ara§tirmalann ekstra-
polasyonu ile tayin edilir. Kronik toksisitenin uygulama §ekli, hayvan-
lann ya§ami sirasinda ve deney siiresi sonunda olduriilmelerinden son-
ra yapilacak semptamolojik, biyokimyasal, histolojik, patolojik ve 
hematolojik incelemeler subkronik toksisite testlerinde a<jiklandigi gi-
bi yapilir. 

Kronisite indeksi (chronicity index): Bir kimyasal maddenin orga-
nizmadaki akkiimiilasyon (birikme) derecesini veya toksik etkilerini 
tayin etmek i§in kullanihr. Kronisite indeksi (kimyasal bir maddenin 
1-doz diizeyindeki LDM degeri /90-doz (90 giin) LDJ0 degeri oranindan 
elde edilir. LDS0 ler mg/kg/giin olarak alimr, sonu<jta kiimiilatif ozelligi 
kantitatif olarak gosteren bu degerin birimi yoktur. Teorik olarak bu 
indeks (1) ise o madde kiimiilatif degildir, (90) ise mutlak (absolut) 
kiimiilatif madde olarak kabul edilir. 

Letal sure 50 (LTS0): "Bir kimyasal maddenin belirli bir dozunun 
deney hayvanlannin yansini oldiirmesi igin ge?en siire" olarak tanim-
lanir. LT50 bir maddenin zamana bagli olarak ortaya gikan etkisini gos-
terir. Ancak maddelerin toksisitelerinin kar§ila§tirmada kullanilamaz. 

LT^'nin doza gore degi§imi, kronik toksisitenin kantitatif deger-
lendirilmesinde kullamlabilir (Janku, 1968). 

Bu amagla incelenecek kimyasal madde deney hayvanlarina her 
24 saatte 3 doz yiizeyinde tatbik edilir. Kimyasal maddenin uygulan-
masina hayvanlar oliinceye kadar devam edilir. Boylece her doz i<jin 
LD^ tayininde oldugu gibi LTW tayini yapilir. Doza kar§i elde edilen 
LT50 ordinatta ve log doz apsiste i§aretlenerek LT50-doz grafigi elde 
edilir (§ekil 50). 
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§ekil 50: Ortalama oliim zamam (LT^) ile doz arasindaki ili§ki 

Yapilan deneysel gali§ma sonucunda LT50-doz egrisinin hiperbo-
lik bir egri oldugu saptanmi§tir: 

log tM = log C- n log D 

Bu e§itlikte D doz, C ve n ise kimyasal madde ile ilgili bir sabit 
olup, t^ ortalama oliim zamanidir. Bu e§itlik: 

C 
t ^ — §eklinde yazildiginda, doz-zaman ili§isinin bir hiperbol 

Dn 

oldugu kolayca anla§ilabilir. 

Cevap olarak diger toksik etkilerin (ultraviyole i§igi veya kimya-
sal maddelerle olu§an karsinojenik etki gibi) de kullanildigi kronik 
toksisite ara§tirmalari vardir. Kronik toksisite testleri ozellikle tiirler 
arasindaki toksisite farkliligini gostermede onemlidir. Akut toksik etki 
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,ile goriilemeyen farklilik, uzun siireli yapilan ara§tirmalarda gozlene-
bilir. Kantitatif degerlendirmede, oliim yerine diger fonksiyonel ve 
morfolojik degi§melerin de alinabilme olanagi olmasi ozellikle bek-
lenmeyen toksik etkilerin onceden saptanmasinda onemlidir. 

Karsinojenesite testleri; Subkronik ve kronik toksisitede agikla-
nan ko§ullarda yapilir. Deney hayvaninin ya§am siiresinin biiyiik kis-
mini igerecek siirede (siganlarda 2 yildan uzun) ve en yiiksek uygula-
ma dozu olarak ta MTD, dii§iik doz olarak ta 1/2 M T D (aynca 1/4 
M T D de olabilir) segilir. Tiimor insidansi, histolojik inceleme ile sap-
tanir. Tiimor olu§ma sikliginin (insidansi) saptanmasinda, koptrol 
gruplannda spontan olu§an tiimor ile test grubunda kimyasal madde 
ile indiiklenen tiimor insidansimn farklandirabilmesi onemli bir istatis-
tiksel sorundur. Bu nedenle kronik karsinojenesite testinde gok sayida 
deney hayvani kullanmak gerekir. Bu nedenle ornegin deney hayvan-
lannda %0.5 kanser insidansimn istatistiksel metot guvenilirligi iginde 
tanimlayabilmek igin en az 1000 deney hayvani gerekmektedir. 

Reprodiiktif Toksisite ve Teratojenesite 

Geli§me ve reprodiiktif toksisite de denilen bu testier birkag grup-
ta incelenebilir. Geli§me toksikolojisi (developmental toxicology): 
£iftle§meden onceki donemde, geli§me siireci igindeki organizmaya, 
kimyasal ve fiziksel etkenlerin olumsuz etkisini ara§tirmayi ifade eder. 
Bu siireg prenatal geli§me (dogum oncesi) ve postnatal (puberteye ka-
dar olan) donemi igerir. Teratoloji ise, giftle§meden sonra doguma ka-
dar olan siire hamilelik donemi) iginde fetiisdeki defektleri inceler 
(Teratojenezis boliimiine bakiniz). 

Reprodiiktif toksikoloji ise, kimyasal veya fiziksel etkenlere ma-
ruz kalmanin di§i veya erkeklerin reprodiiktif (iireme) sistemlerine 
olan olumsuz etkilerini inceler. Bu amagla yapilan testier genel olarak 
dort grupta toplanir: 

1- Ureme (fertilite) ve genel iireme performansi (tek jenerasyon) 
gah§malan; 

2- Ureme ve genel iireme performansi (miiltijenerasyon) gah§ma-
lan; 

3- Teratoloji; 

4- Kimyasal maddelerin hamileligin geg donemlerinde {perinatal) 
ve siit verme ( laktasyon) doneminde etkilerinin ara§tinlmasi. 
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Bu testlerde de deney hayvanlarinin segimi, bakimi, beslenmesi 
ve diger deney ko§ullan akut subkronik ve kronik toksisite prensipleri-
ne benzer §ekilde yapilir. 

Tek jenerasyonda yapilan (Faz I) fertilite ve reprodiiktif testleri 
genelde siganlar iizerinde yapilir. 20 erkek sigana giftle§meden once 
60 giin; 20 di§i sigana giftle§meden once 14 giin kimyasal madde uy-
gulanir. Segilen bu siireler erkeklerde spermatojenezis ve di§ilerde 
oviilasyon donemini kapsar. £iftle§meden sonra hamilelik siiresince 
kimyasal madde uygulamasma yavrulayincaya kadar devam edilir. 
Test siiresinde, di§i hayvanlann hamile kalma yiizdesi, dii§iik sayisi, 
canli dogan yavrulann sayisi, yavrularin 3 hafta siireli genel durumlan 
ve deney hayvanlarinin iireme organlarindaki etkileri incelenir. 

MUltijenerasyon testleri de benzer §ekilde ancak en az 3 jeneras-
yonda devam edilir. Rodentlere uygulanan bu testlerde en gok sigan 
kullanilir. §ekil 51'de miiltijenerasyon (3 jenerasyon) gali§malari §e-
matik olarak g6sterilmi§tir. 

Kimyasal maddelerin teratojenik potansiyeli ise hamile deney 
hayvanlarinin ilk tremester doneminde (organojenezis) onemlidir. Se-

F Ebeveyn Hayvaniar 
9 

1 <?ftl«*me / qfttesme 

Sutten 
kesme 

Sutten kesildikten 
sonra otopsi 

F Ebeveyn Hayvaniar 

7 V 
F A 
2 

Sutten kesildikten 
sonra otopsi 

F B 
2 

Sutten 
kesme 

F Ebeveyn Hayvaniar 
2 

F A 
3 

Sutten kesildikten 
sonra otopsi 

SUtten kesildikten 
sonra otopsi ve 
histopatoioti 

§ekil 51: Reprodiiktif toksisitede multijenerasyon (ii? jenerasyon) ;ah§ma sistemi. 
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gilen 2 tiir (genel olarak her grupta 12 tav§an ve 20 sigan veya fare 
olacak §ekilde) hayvan grubu, organojenezis doneminde (siganlarda 6-
15'inci giinler; tav§anlarda 6-18'inci giinler arasi) kimyasal maddeye 
maruz birakilir. Kimyasal madde: a) yiiksek doz: maternal (anneye ait) 
toksik dozda ve % 1 0 dan az oliime neden olacak §ekilde; b) dii§uk doz 
maternal toksisitesi olmayacak §ekilde; c) ve bir de ara doz olmak 
iizere 3 doz diizeyinde uygulanir. Normal dogumun beklendigi giinde 
hayvanlar bldiiriilerek deneye son verilir. Anne hayvanin iireme or-
ganlan ve fetiis incelenir. Fetiiste varsa malformasyonlarin durumu in-
celenir. Bu malformasyonlar di§ organlarda (eksternal malformasyon: 
mikrosefali, agik goz, yarik damak, fokomeli gibi) ve ig organlarda 
(visceral anomallikler: dekstrokardiya, geni§lemi§ akciger, bobreklerin 
birinin ve ikisinin eksikligi gibi) incelenir. 

Perinatal ve postnatal Etkilerin Incelenmesi: Hamileligin son do-
nemi (perinatal) ve hamilelikten sonra (postnatal), toksisite testleri, 
genel olarak siganlarda incelenir. 20 hamile sigan, hamileliklerinin son 
3'iincii doneminde ve laktasyon sirasinda (15-21 giinler arasi) ve lak-
tasyon doneminde, kimyasal maddeye maruz birakilir. Hamilelik sira-
sinda degi§me, dogan yavrulann incelemesi ve fizyolojik testlerin uy-
gulanmasi gibi testlerle kimyasal maddenin etki §ekli ara§tinhr. 

Ozel Toksisite Testleri 

In vivo testlere giren ozel testier, her zaman yapilmaz. Ancak 
kimyasal maddeye maruz kalma §ekli nedeni ile ozel durumlarda iste-
nebilir. Toksikolojinin birgok alanlan hizla geli§tigi igin, birgok ozel 
testlere gereksinim olmaktadir. Bu testleri siniflandinrsak: 

1- Norotoksisite (gecikmi§ noropatiler de dahil): Bu amagla dav-
rani§la ilgili testier; noropatolojik incelemeler; biyokimyasal testier 
(kolinesteraz tayini, gecikmi§ noropatilerin norotoksik esteraz tayini 
ile ara§tirilmasi gibi) yapilir. 

2- Potensiyalizasyon: Qevrc toksikolojisi agisindan da onemli 
olan bu konu, canli organizmanin birden fazla kimyasal maddeye ma-
ruz kaldigi zaman, "birbirinin toksik etkisini ne §ekilde degi§tirecegi" 
sorusuna cevap vermek igin yapilir. Sinerjizm veya potansiyalizasyon-
da, kimyasal madde, diger kimyasal maddenin etkisini aym yonde de-
gi§tirir. Ornegin organik fosforlu insektisitlerden malation ile EPN (0-
Etil 0-(4- nitrofenil) benzentiyofosfonat kan§im halinde kullanildigin-
da, ikincisinin LD50'sini belirgin §ekilde dii§iiriir, yani potansiyalize 
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eder. Sinerjizmde ise, daha az toksik olan (nontoksik) madde, ikinci 
ve daha toksik olan maddenin toksisitesini etkilemez. Bu nedenle tok-
sik madde yalmz veya oldukga yiiksek dozda verilen nontoksik mad-
deden sonra uygulandiginda, toksisitesi olsiilebilir. 

3- Toksikokinetik ve metabolizma: Bu tip ara§tirmalar, diger toksi-
site testlerinin daha etkin olmasi i§in gerekli bilgiyi verir. Boylece de-
ney hayvani tiiruniin se^lmesinde, doz segiminde ve hayvan deneyle-
rinin insana yorumlanmasinda temel (baz) bilgiyi olu§turur. Aktif 
metabolitler ksenobiyotik metabolizmasinda rol alan enzimlerin inhi-
bisyonu veya indiiksiyonu hakkinda bilgi edinilmesi, muhtemel etki-
le§melerin degerlendirilmesinde yararli olur. 

4- Davrani§ testleri: Son zamanlarda onem kazanan davrani§ test-
leri, sinir sisteminin £e§itli aktivitelerinin fonksiyonel integrasyonunu 
ve endokrin bezlerin fonksiyonunu da gostermesi a£isindan onemlidir. 

5- Kovalent baglanma: Toksisitenin kovalent baglanma ile ili§kisi 
daha once a£iklanmi§tir. Organ toksisitesi gosteren ksenobiyotiklerin 
aktif metabolitlerinin, in vivo kovalent baglandiklan (asetaminofenin 
karacigerde, p-aminofenoliin bobrekte, ipomeanolun akcigerde) bilin-
mektedir. Bir§ok karsinojenlerin DNA adductlanni kovalent bagla 
olu§turduklarindan da daha once bahsedilmi§ti. Bu nedenle ksenobiyo-
tiklerin ve aktif metabolitlerinin bu ozelliklerini ara§tirmak i5in birgok 
testier geli§tirilmi§tir. 

6- immiinotoksisite: Daha once de bahsedildigi gibi immiinotoksi-
sikoloji iki farkli toksisite tipi gosterir. Bunlardan birincisi, immiin sis-
temin kimyasal maddenin toksisitesine girmesi; ikincisi ise immiin sis-
temin kimyasal maddenin toksisitesinden etkilenmesidir. Birincisine 
deri sensitizasyonu, ikincisine ise immiin sistemin enfeksiyona kar§i 
dayamklihk yeteneginin bozulmasi ornek verilebilir. immiinotoksisite 
testleri genel toksisite testlerine girmemekle beraber, son yillarda ge-
rek immiin sistem fonksiyonlarimn a5iklanmasi, gerekse immiinolojik 
fonksiyon bozukluklarini gosteren testlerin geli§tirilmesi biiyiik onem 
kazanmi§tir. Bu testier: a) lenfoid organlann agirlik ve morfolojisini 
incelemek; b) yabanci maddelere kar§i (mitojenler, antijenler gibi) ce-
vap verme kapasitesini ara§tirmak; c) immiin sistemin komponentleri-
ne spesifik testier uygulayarak maddelerin etki mekanizmasini aydin-
latmak iizere 3 grupta toplanabilir. 
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in Vitro ve Diger Kisa Siireli Testier 

In vitro testier izole hiicre sistemlerinde uygulanan testlerdir. Bir 
kismi kisa siireli testier olup, in vivo veya in vivo ve in vitro sistemler-
de kombine olarak yiirutiiliir. Genel olarak bu testier kimyasal madde-
lerin genom veya hiicre transformasyonu iistiindeki etkisini olger. 
Boylece bu etkilerle kimyasal karsinojenezis arasindaki ili§kiyi goster-
mede yardimci olurlar. Mutajenezis ile kimyasal karsinojenezis arasin-
daki ili§kinin gozlenmesini saglar. 

in vitro testier, diger kronik in vivo testlere ilaveten yapilan on 
trama testleridir. Mutajenesite, karsinojenesite ve genotoksisite ile il-
gili bu testleri: 

1- Prokaryot Mutajenesite (Ames testi); 

2- Eukaryot mutajenesite (memeli hiicre mutasyonu; Drosophila 
cinsiyete bagli resessif letal test); 

3- DNA hasari ve onanmi; 

4- Kromozom kirilmalan (karde§ kromatid degi§imi: Sister Chro-
matid Exchange: SCE test; mikronukleus testi); 

5- Memeli hiicre transformasyonu; 

olmak iizere gruplandirmak miimkiindiir. 

Tablo 31'de goriildiigii gibi, kimyasal maddelerin mutajenik veya 
karsinojenik etkilerini belirlemede, yapilan testier iig a§amah olup, in 
vitro testier, in vivo biyoassaylar ve uzun siireli biyoassaylar §eklinde 
uygulamr (Bu konuda daha geni§ bilgi igin: Blank, T.L., 1985; Bru-
sick, D., 1987; Hayes, A.W., 1989 ve Cassarett Doull's Toxicology 
1991'e bakiniz). 

Ekotoksisite Testleri 

Kimyasal maddelerin ekolojik etkilerinin ara§tinlmasi: gevredeki 
degi§imlerini (hareket, dagilim, degradasyon, jeoakkiimiilasyonlan, 
biyoakkiimiilasyonlan) ve etkilerini incelemeyi; gevre kompartmanla-
nnda (hava, su, toprak) toksik maddelerin olu§umlannin incelenmele-
rini kapsar. Aynca gevredeki maddelerin, insanlar ve evcil hayvanlar 
toksik etkileri yaninda, diger canlilara (bitkiler, omurgah ve omurga-
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Tablo 31: Karsinojenesite ve Mutajenesite Degerlendirme Test Protokolii 

A- Kimyasal maddenin yapisi, fiziksel ve kimyasal ozelliklerinin saptanmasi 
B- In vitro testier 
1. Bakteriyel mutajenezis (Ames testi) 
2. Memeli mutajenezis 
3. DNA onannu 
4. Kromozom testleri (SCE, mikronukleus v.s.) 
5. Hiicre transformasyonu 
C- In vivo testler-sinirli biyoassay'ler 
1. Farelerde deride tiimor indiiksiyonu 
2. Farelerde pulmoner tiimor indiiksiyonu 
3. Di§i farelerde gogiis kanseri indiiksiyonu 
4. Rodent karacigerinde degi§mi§ (Foci) indiiksiyonu 
5. Promoter etkisinin ara§tinlmasi 

sizlar) muhtemel etkilerini ara§tiran testier de diizenlenmelidir. Bu 
testleri, laboratuvar testleri ve alan testleri olmak iizere iig grupta ince-
lemek miimkiindiir. 

Laboratuvar testleri: Iki tip ekotoksikolojik laboratuvar testi var-
dir. Birinci kategori testleri kimyasal maddenin biyoakkiimiilasyonu, 
ta§inma ve pargalanma (degradasyon) durumunun incelenmesini ige-
rir. Biyoakkiimiiiasyon (biyomagnifikasyon), kimyasal maddenin gev-
redeki biyolojik sistemlerde (organizmada) konsantre olabilme ozelli-
gini gosterir ve bu ozellik biyokonsantrasyon faktorii (BCF) ile ifade 
edilir: Ornegin bir maddenin baliktaki BCF'ii: 

Kimyasal maddenin baliktaki konsantrasyonu 
B C r = 

Kimyasal maddenin sudaki konsantrasyonu 

orani olarak ifade edilir. BCF'nin yiiksekligi, o maddenin gevre canli-
larinda birikebilme ve konsantrasyon arti§ini (biyomagnifikasyon) 
gosterir. 

Degradasyon, kimyasal maddenin su ve toprakta kimyasal, foto-
kimyasal ve biyokimyasal reaksiyonlarla ugradigi degi§meleri ifade 
eder. Biyokimyasal degi§meler (biyodegradasyon) mikroorganizmalar 
tarafindan gergeklestirilir. Kimyasal maddelerin gevredeki pargalanma 
iiriinleri ve pargalanma hizlan gevre toksikoloji agisindan onemlidir. 
Ekotoksikolojik deneylerle ara§tmlmasi gerekir. 

Temel ekolojik prosesleri incelemek igin ekolojistler tarafindan 
model sistemler geli§tirilmi§tir. Bu modeller, kimyasal maddelerin 
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gevredeki hareketini ve konsantrasyonunu tayin igin kullamlmaktadir. 
Metcalf tarafindan diizenlenen ekosistem (§ekil 52) omurgali ve 
omurgasizlari igeren su fazi ile, bu fazla temasta olan ve en az bir bitki 
tiirii ile bir ot yiyen tiirii igeren kara (terrestial) fazindan olu§mu§tur 
(Crossland, N. D „ 1989 ve Hodgsn, E., 1987). Radyoaktif i§aretlenmi§ 
gevre kirleticisi madde (ornegin 14C ile i§aretlenmi§ pestisit) terrestrial 
bitkinin yapraklanna uygulanir; daha sonra kurtlar (Estigmene acrea) 
bu bitki iizerine yerle§tirilir. Kimyasal maddenin radyoaktif ozelligine 
dayanarak, bu model sistemde hareketi, sudaki besin zincirine gegi§i 
(plankton, larva ve balik gibi), pargalanma iiriinleri, pargalanma hizi 
ve biyolojik magnifikasyonu standart yontemlerle tayin edilir (OECD, 
301 E, 1987). 

§ekil 52: Ekotoksisite testleri igin diizenlenen akuatik sistem (Metcalf sistemi) 

Ekolojik testlerin ikinci tipi ise ku§larda oral yolla LD^, besinle 
L C J O , vah§i memeli toksisitesi ve ku§larda reproduktif toksisitenin tayi-
nini igerir. Bu amagla kullanilan deney hayvanlan olarak bir cins bil-
dircm (bobwhite quail) veya ordekler (mallard ducks) kullanilir. Test-
ier, akut ve kronik toksisite testlerinde agiklandigi §ekilde yapilir. 
Ancak ku§ ve memelilerin genetikleri laboratuvar hayvanlan olan ro-
dent tiirlerine gore daha degi§kendir. 
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LC50 tayini: £elikba§ alabalik (rainbow trout) ve blue gills gibi 
tatli su baliklarinda, koy (estuarine) ve deniz organizmalarinda, Daph-
nia gibi omurgasizlarda da yapdir. Ayrica balik ve omurgasizlann ge-
li§melerinin ilk doneminde, kimyasal maddelerin etkileri de ara§tirilir. 

Laboratuvarimizda anyonik ve noniyonik deterjanlarla yapdan 
ekotoksikolojik 9ali§mada, biyolojik pa^alanma hizlari ve Zebra ba-
liklarinda LC50 tayini yapilmi§tir. Anyonik deterjanlar (LAS) i§in LC50 

4.91 mg/1: noniyonikler i^in (NPE) 6.17 mg/1 bulunmu§tur (Vural, 
N., Duydu, Y., 1989). 

Benzetilmi§ (simulated) Alan testleri: Oldukga basit testlerdir. Ye-
§il alan, kii^iik arsa, kU?iik sun'i gol (havuz) veya ku§iik dogal goller 
uygulama alani olarak se§ilir. Kimyasal madde ile muamele edilmi§ 
av (yem) ile yirtici (hayvanlar), beslenerek bu hayvanlardaki toksik et-
kiler ara§tirilir. Bu sistemlerde biyolojik akkiimiilasyon ve biyolojik 
pargalanmanin ara§tirilmasi ko§ullari, laboratuvarda kullanilan ekosis-
tem modellerine gore daha dogaldir. Ancak bu simiile sistemlerde ya-
§ayan canli ?e§iti daha azdir ve bu nedenle toprak omurgasizlan bitki-
lerle, akuatik organizmalar gibi daha sinirli canli popiilasyonu 
incelenebilir. 

Alan £ali§malari: Alan testlerinde, kimyasal maddeler dogal ko-
§ullardaki daha biiyiik alanlara uygulanir. Bu alanlar dogal yerler ol-
dugu gibi, tarim alani (agroekosistem) da olabilir. 

Bu alanlar biiyiik ve a<jik dogal sistemler oldugu i9in radyoaktif 
i§aretlenmi§ kimyasal maddeler kullanilmaz. Kimyasal maddenin ke-
modinamik ozellikleri; ve akuatik, terrestrial (kara) ve toprak organiz-
malarina, bitkilere kalitatif ve kantitatif etkilerinin ara§tinlmasi miim-
kiin olur. 

10.2. Risk Analizi 

Toksisite testlerinin pratik amaci, kimyasal maddenin intrinsik 
toksisitesinden 50k, bu maddenin kullamlmasi nedeni ile ortaya ?ika-
bilecek risk veya zaran belirlemektir. Risk "bir maddenin belirlenmi§ 
ko§ullarda neden olabilecegi zararhlik olasiligi" olarak tammlanabilir. 
Giivenirlik (giivenli: safety) ise riskle ters anlamli olup, "bir maddenin 
belirli ko§ullarda zararli olmama olasihgi"m gosterir. Zarar (hazard) 
ve risk sozciikleri anlamca birbirlerine 90k yakindir; ve kimyasal mad-
denin intrinsik toksisitesi ve maruz kalma ko§ullari ile de yakindan il-
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gilidir. Daha agik olarak, intrinsik toksitesi 90k yiiksek olan bir kimya-
sal maddenin 9evredeki kullanimi kontrol altina alinabilir ve maruzi-
yeti engellenerek ancak zararsiz olacagi miktarda absorbsiyonu sagla-
nabilir. Sonu9ta 90k toksik bir madde, kullanma ko§ullanna gore daha 
az toksik bir maddeden daha az zararli olabilir. 

Risk, diger verilerden (kimyasal maddenin fizikokimyasal ozellik-
leri, toksisitesi, maruziyet gibi) yararlanarak istatistik yontemlerle he-
saplanir. Bu nedenle dogrudan tayin edilemez. ihtimal hesaplarina da-
yanir. Ornegin karsinojen bir maddeye giinde bir omiir boyu (70 yd), 
maruz kahndiginda risk 10"5 ise, bunun anlami belirlenen doz (1 ppm) 
ve siire i9inde (70 yil) 100 000 de 1 ki§i (10~5) kansere yakalanabilir. 
Eger doz-cevap ili§kisi linear ise, maruz kalinan doz 0.1 ppm oldugun-
da risk 10"6 olacaktir (James, R.C., 1987; Scale, R.A., 1991). 

"Risk assesment" ise "insanlann 9evresel zararli maddelere maru-
ziyeti ile ortaya 9ikabilecek olumsuz saglik etkilerinin tanimlanmasi" 
olarak ifade edilir. Risk tayini, kimyasal maddenin identifikasyonu, 
doz-cevap ili§kisi, maruziyet tayini ve risk karekterizasyonu olmak 
iizere (4) basamakta gergekle§tirilir. 

Yukanda da agiklandigi gibi bir ksenobiyotigin toksisite tayininin 
pratik amaci, o ksenobiyotigin insan a9isindan risk degerlendirilmesini 
yapmaktir. Bu nedenle toksisite testleri yapihrken insanin maruz kala-
cagi ko§ullar da gozoniine alinir. Kronik toksisite tayinlerinde doz-
cevap ili§kisinden yararlanarak: 

a) Gozlenen en dii§iik etki diizeyi (LOEL: Lowest observed effect 
level) veya ayni anlamda gozlenen en dii§iik advers etki diizeyi (LOA-
EL); b) hi9bir (advers) etkinin gozlenmedigi diizey (NOEL: no absor-
ved effect level veya NOAEL); bulunabilir. NOEL hi9bir toksik etki-
nin indiiklenmedigi dozu gosterdiginden, deney hayvanlan igin bir 
maddenin "zararsiz: giivenceli" diizeyini tayin etmek oldukga kolay-
dir. Bu degerlendirmede kullanilan doz araligi ve hayvan sayisi onem-
lidir. A y n c a insan igin giivenceli degerin saptanmasinda, toksikolog-
lardan hayvanlarda uygulanan yiiksek dozaj gahgmalanndan 
insanlarda dii§iik doza ekstrapolasyonu istenir. 

E§ik limit degerler (TLV): Akut toksikolojik cevaplannin e§ik de-
gerlerle (bireylerin higbir cevap gostermedigi: cevap-doz sinin) ili§ki-
si bilinmektedir. Kimyasal kronik maruziyette tolere edilebilen (kabul 
edilir) sinir degerin, saptanmasi daha belirli ko§ullarda gergekle§ir. 
Kimyasal karsinojeneziste bu gosterilmi§tir. Bilimsel olarak e§ik bir li-
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mit degerin olmadigi ispat edilemez. Genel olarak bir kimyasal mad-
denin tolere edilebilen e§ik limit degerinin (giivenceli maruziyet dege-
ri) saptanmasi veya boyle bir degerin olmadigini tammlayabilmek pra-
tik agidan onem ta§ir. 

Giivenilirlik ve belirsizlik faktorleri ("safety" or uncertanity Fac-
tors)": E§ik limit degerin saptanmasi, toksisite §ali§malarindan elde 
edilen NOEL degerinin belirli bir faktorle (giivenceli veya belirsizlik) 
boliinmesi ile elde edilir. Bu faktorler, toksisite gali§malarindan elde 
edilen bilgilere gore: 

a) Kronik toksisiteden elde edilen doz-cevap ili§kilerinde, insan-
larda duyarligin bireysel degi§kenligi ile ilgili olarak faktor olarak 
(10) kullanilir. Bu deger ancak ender hallerde kullanilir. Kronik toksi-
site gali§malari insanlar igin elveri§li oldugu zaman gegerlidir. Bunun-
la beraber idiyosenkrazi gosteren bireyler igin yeterli olmayabilir. 

b) £ogu kez giivenilir kronik maruziyet degerleri insanlar igin el-
de edilmiyebilir. Bu durumda deney hayvanlannda yapilan kronik tok-
sisite degerlerinin insana ekstrapolasyonu gerekir. Bu durumda giive-
nilirlik faktorii olarak (10x10=100) kullanilir. Burada birinci 10 
faktorii tiirler arasindaki farkliligi, ikinci (10) faktorii bireysel farklili-
gi kaldirmak igin kullanilir. 

c) Bir kimyasal madde hakkinda deney hayvanlannda da kronik 
maruziyeti ile ilgili yeterli giivenilir bir bilgi (data) yoksa, belirsizlik 
faktorii olarak (1000) kullanilir. 

Boylece hayvan deneylerinden elde edilen NOEL'in, bu faktorler-
le boliinerek: 

Giivenirlik deger= NOEL/guvenilirlik faktorii olarak ifade edilir. 

Elde edilen giivenilirlik degeri, insan saghgim korumak amaci ile 
geli§tirilmi§tir. Bu nedenle bu "giivenilir" degerin iistiinde insanin tok-
sik cevap verecegi sonucu vermez. 

Kabul edilebilir giinliik ahnabilir miktar (ADI: Acceptable Daily 
Intake) ise yukarda giivenilirlik faktorlerinin kullanilmasi ile elde edi-
lir. ADI degerleri ozellikle besin katki maddeleri, pestisitler igin kulla-
nilir ve "bir maddenin, insanin tiim ya§ami boyunca ahnmasi duru-
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munda dikkate deger bir riske neden olmayan giinliik alinabilecek 
miktar" olarak tanimlanir. ADI degeri mg/kg/giin (giinde insanin kilo-
su ba§ina alabilecegi miktar) olarak verilir. 

Toksisite testlerinin insana ekstrapolasyonu ve buna bagli risk 
analizi yapilarak degi§ik e§ik limit degelerinin elde edilmesi igin bir-
gok istatistik ve matematik modeller kullanilir. Bu konuda geni§ bilgi-
ler ve kaynaklar toksikoloji monograflarinda bulunabilir. 

10.3. Toksisite testlerinin maliyeti: 

Belirli protokola gore ve standardize edilmi§ yontemlerle yapilan 
toksisite testlerinin parasal degerleri oldukga yiiksektir. Ornegin; 

Akut Toksisite (Siganda 2 yol) 

Dermal toksisite (Siganda) 

Ames testi 

In vivo kromozom kinlmasi testi 

Reprodiiktif testier (Faz I) 

LCW (balikta) 

6500 

900 

1850-13650 

26500 

95000 

1750 

Amerikan dolan ($) olarak verilmektedir. 

Bazi toksisite testleri igin verilen bu degerlerin incelenmesinden 
de anla§ilacagi gibi bilinmeyen tek bir maddenin toksisitesinin tanim-
lanmasi ile ilgili turn deneylerin (20 farkli test) parasal kar§iligi Turk 
lirasi olarak en az birkag milyari (109 T.L.) gegmektedir (Cassarett, 
and Douls Toxicoloy 1990'dan alinmi§tir). 

Bir kimyasal maddenin giivenilirlik veya zararlilik degerlendirme-
si maliyeti yaninda zaman almasi agisindan da onemlidir. Ornegin bir 
maddenin sadece siganlarda 2-3 yil siiren karsinojenik etkisinin ara§ti-
nlmasininda minumum 500 000 Amerikan dolarina mal oldugunu he-
saplanmi§tir. 

10.4. Toksisite Testleri-Risk Analizi ve Yasal Diizenlemeler 

Toksikolojik testlerin, devletlerin yasama organlan tarafindan 
kullanilmasi "regulatory toxicoloy" kavramim ortaya gikarmi§tir. Tok-
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sisite testleri ve risk tayininin yukarda da a§iklandigi gibi en onemli 
amaci, o kimyasal maddenin insan ve diger biyoekosistemler i§in za-
rarsiz olacagi ko§ullari belirlemektir. Bu nedenle de bir §ok kantitatif 
degerler (NOEL, TLV, ADI gibi) deney ?ali§malara dayanan istatistik 
yontemlerle geli§tirilmektedir. 

Eski §aglardan beri, insanlar toksik maddelerin hastalik riskini 
azaltmaga veya ortadan kaldirmaga 9ali§mi§lardir. Ilgili hiikiimet or-
ganlan ilk kez besin ve ila§lar iizerinde diizenlemeye onem vermi§ler-
dir. Kimyasal maddelerin kullanimi arttiksa, bu diizenlemeler daha ge-
ni§lemi§ ve son 20 ydda yetkililer toplumu toksik maddelerden 
korumak i§in bir takim yasal diizenlemeleri (kanun, tUziik ve yonet-
melikler) yapmak igin biiyuk gayret gostermektedirler. Hiikumetlerin 
bu yasal diizenlemeler igin gosterdikleri £abanin nedenleri: 

1- Cevredeki kimyasal maddelerin olumsuz etkilerinin gozlenme-
si (klorlu hidrokarbon yapismda bir insektisit olan DDT'nin gevrede 
yirtici ku§lara olan etkileri gibi); 

2- ikinci Diinya Sava§indan beri insanlann maruz kaldigi kimya-
sal madde sayisinm gittik<je artmasi (zamanimizda 5 milyondan fazla 
madde bilinmekte ve bunlarin yakla§ik 70 000'i ticarette kullanilmak-
tadir); 

3- £evresel maruziyetle onemli hastaliklar arasindaki ili§kilerin 
belirlenmesi (asbest-akciger kanseri ili§kisi gibi); 

4- Kimyasal maddelerin sanitasyonda kullamlmasi, mikrobiyel 
hastaliklan azalttigi halde, kimyasal maddelerle indiiklenen hastalikla-
rin ya§am standardinin yiikselmesi ile birlikte artmasi §eklinde sirala-
nabilir (Hayes A.W., 1989). 

Kimyasal maddelerle ilgili diizenlemeler kullanimlari, 5evrede 
(hava, su, toprak) bulunmalari ve §evrede maruz kalma §ekli (i§ yeri 
gibi), ta§inmalari, atiklarin ortadan kaldirilmalari ile ilgili olabilir. Bu 
ama?la her iilkenin kendine ozgii yargi ve yiiriitme yapisina gore ilgili 
kurumlar tarafindan yasa ve yonetmeliklerle diizenlemeler yapilmi§tir. 
Ornegin Amerika'da bu konu ile ilgili olarak Amerikan £evre Kurulu-
§u (EPA: Environmental Protection Agency), Besin ve Gida Kurulu§u 
(FAO: Food and Drug Agency), i§ Giivenligi ve Saglik Kurulu§u (OS-
HA: Occupational Safety and Health Agency) gibi kurulu§lar tarafin-
dan 80'den fazla yasal dUzenlenmeler getirilmi§tir. 
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Ulkemizde ise: Genel Hifzisihha kanunu (kanun no: 1953 tarih 
24.4.1930); £evre Kanunu (Kanun no: 2872, tarih: 9.8.1983); Hava 
Kalitesinin Korunmasi Yonetmeligi (2 Kasim 1986 giin ve 19269 
no:lu Resmi Gazete); Su Kirliligi Kontrol Yonetmeligi (4 Eyliil 1988 
giin ve 19919 sayili Resmi Gazete); Radyasyon Sagligi ve Guvenligi 
Tiiziigii (No: 7/9038 karar sayisi 1974); Gida Maddelerinin ve Umumi 
Sagligi Ilgilendiren E§ya ve Levazimin Hususi Vasiflanni gosteren 
Tiiziik (3/15481 karar sayisi 1952); l§gi Sagligi ve i§ Guvenligi Tiizii-
gii gibi kanun, yonetmelik ve tiiziiklerle kimyasal maddelere kar§i sag-
ligi koruyucu diizeltmeler getirilmi§tir. Aynca Tiirkiye konu ile ilgili 
birgok Uluslararasi antla§malara da katilmi§tir (T.B.M.M. 18. Donem, 
10/15 sayfarapor, 12.3.1991). 

Uluslararasi olarak: Toksik kimyasal maddelerle ilgili olarak, bir-
gok uluslararasi kurulu§lar tarafindan da diizenlemeler getirilmi§tir 
(Diinya Saglik Orgiitii: WHO; Besin ve Tanm Kurulu§u: FAO; Avru-
pa Ekonomik Toplulugu: EEC; Avrupa Ekonomik ve Kalkinma i§ Bir-
ligi: OECD gibi). 

Yukardaki diizenlemelere yardimci olmak iizere, kimyasal mad-
deler hakkinda bilgi toplayan kurulu§lar (Data Net works) tarafindan 
birgok gah§malar yapilmi§tir ve yapilmaktadir. Bu kurulu§lar kimya-
sal maddeler ve iiriinleri hakkinda her tiirlii bilgileri (fiziksel, kimya-
sal, toksikolojik gibi) toplamakta ve degerlendirmektedir. Bu kurulu§-
lara: Avrupa Toplulugu Data Bankasi bilgi Toplama ag kurulu§u 
(European Community Data Bank Infirmation Network: ECDIN) ve 
Uluslararasi Potent Toksik Kimyasal Maddeler Biirosu (Internatio-
nal Registor of Potential Toxic Chemicals: IRPTC) ornek verilebilir 
(Fischbein, 1987). 

Sonug Olarak; Kimyasal maddelerin zararli etkileri hakkinda top-
lum duyarhdir. Bu nedenle toksisite testleri yasal diizenlemeler igin is-
tenecektir. Ancak biitiin kimyasal maddelere yapilmasi miimkiin olan 
tiim bu testleri, hepsine uygulamak logistik olarak miimkiin degildir. 
Bunun igin de kisa zamanda daha az testlerle gok toksik veya nisbeten 
toksik olmayan maddelerin kullanilmasi veya yasaklanmasi hakkinda 
karar verilebilir. Bu konudaki daha yeni test ybntemleri ve tekniklerin-
deki geli§meler devam edecektir. 
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10.5. Toksisiteyi Etkileyen Faktorler 

Bir zehirin toksik etki gosterebilmesi igin kendisinin veya meta-
bolitinin "yeterli miktarda" etki yerine ula§masi ve belirli bir siirede 
burada bulunmasina baghdir. Ayrica "toksik etki §iddeti: toksisite" si 
bu etki yerindeki konsantrasyonu ile birlikte artar. Toksik maddenin 
organizmadaki (etki yerinde) miktari ve kalma siiresi, absorbsiyon, da-
gilimi, biyotransformasyon ve atilim hizlarina baghdir. l§te "toksiko-
kinetik" bu metabolik olaylari kantitatif olarak inceler. Matematik mo-
dellerin kullanilmasi ile yapilan ara§tirmalara dayanarak kimyasal bir 
maddenin viicutta biriken miktari (viicuttaki yiikii), organizmada kal-
ma siiresi (biyolojik yarilanma omrii) ve boylece de zararlilik derecesi 
saptanabilir. 

Toksisiteyi etkileyen faktorleri: 1) Kimyasal madde, 2) Maruz 
kalma, 3) Bireysel nedenler (biyolojik varyasyon), 4) £evresel neden-
lerle ilgili olmak iizere dort boliimde inceleyebiliriz. 

Kimyasal madde ile ilgili faktorler: Kimyasal maddenin yapisi 
(striiktiirii) ile biyolojik aktivitesi arasinda yakin bir ili§ki vardir. Mo-
lekiildeki ufak bir degi§me bile maddenin aktivitesini onemli §ekilde 
azaltir veya gogaltir. Ornegin primer alifatik aminlerin homolog serile-
rinde, bakterilere olan toksisite karbon zinciri ile artar ve C12'de maksi-
muma eri§ir. Ancak zincire bir veya iki karbonun katilmasi ile toksisi-
te birden dii§er. Toksisitenin dii§mesi, alifatik zincirin olu§turdugu 
"misel" olu§umunun azalmasi ile agiklanmaktadir. Metil gruplannin 
toksisite iizerinde etkisi goktur. Bazi durumlarda metil grubunun mo-
lekiile ilavesi genellikle biyolojik aktiviteyi arttinr (amfetaminin, 2-
feniletil aminden daha hipertansif etkili olmasi, metil antrasenin antra-
sene gore daha toksik olmasi gibi). Yapi-biyolojik aktivite ili§ki "se-
lektif toksisite" konusu iginde gok daha geni§ incelenmektedir (Albert, 
1979). 

Kimyasal maddenin yapisal izomerleri, optikge aktif izomerleri 
arasinda da toksisite farki vardir. Ornegin 3,4-benzopiren [benzo 
(a)piren: BaP] potent bir karsinojen oldugu halde, izomeri 1,2-
benzpirenin [benzo(e)piren: BeP] karsinojenik etkisi tarti§malidir. 
Optik izomerlerden, L-§ekilleri daha gok biyolojik aktivite gosterir. 

Elemetlerin allotropi §ekilleri toksisiteyi onemli derecede etkiler. 
Fosforun allotroplarindan beyaz fosfor (sari fosfor: P4) gok §iddetli bir 
karaciger zehiri olmasina kar§in, kirmizi fosfor (amorf fosfor: Px) he-

251 



men hemen hig toksik degildir. Oksijenin (02) allotropu ozon (03) da 
solunum yolu irritani bir gazdir. 

Metalik zehirlerin toksisitesinde, metalin degerligi ve bile§igin ya-
pisi toksisiteyi degi§tirir. Genel olarak aym elementin dii§uk degerlikli 
bile§igi daha toksiktir. Ornegin arsin [AsH3, arsenik (-3) degerlikli], 
diger arsenik bile§iklerinden, As+3 (trivalan arsenik) ve As+5den (pen-
tavalan arsenik), Cri"3 (trivalan krom) Cr^'dan (hekzavalan krom) da-
ha toksiktir. Organik metal bile§ikleri de (alkil metaller) anorganik 
metal bile§iklerinden gok daha §iddetli toksiktirler. 

Kimyasal maddenin kompozisyonu (saflikla ilgili), uygulandigi 
formiilasyon §ekli de toksisitesini onemli derecede etkiler. Toksik 
maddenin formiilasyon §ekli absorbsiyon hizini arttirir veya yava§lata-
bilir. Ornegin DDT saf halde insanlann derisinden hemen hemen hig 
absorbe olmaz. Fakat kerozen, dimetil ftalat gibi bir ta§iyici ile cilde 
uygulandiginda onemli derecede absorbe olarak toksisitesi artar. Tok-
sisite deneylerinde bu nedenle toksisitesi olmayan goziiciiler (su, se-
rum fizyolojik, bitkisel yaglar gibi) kullanilir. Diger taraftan formiilas-
yonlardaki katki maddelerinin toksisiteyi arttirmasi (sineijik etki) 
kullanma amacina gore istenir. Ornegin insektisitlerin toksisitesinin 
arttinlmasinda katki maddeleri buna gore segilir (piperonil butoksidin 
piretrinlere sinerjist olarak katilmasi, ditiyokarbamatlann fungusit ak-
tivitelerini yiikseltmek igin merkaptobenzotiazolin katilmasi gibi). 

Kimyasal maddenin kati ise tanecik buyiikliigu, goziicii iginde ve-
rilip verilmemesi gibi fiziksel ozellikleri de absorbsiyonu etkileyecegi 
igin toksisitede degi§iklik yapar. 

Diger taraftan saklama ko§ullari da onemli bir faktbrdiir. Bekleme 
sirasinda hava, i§ik, nem, sicakhk gibi etkenler toksisiteyi degi§tirebi-
lir. Ornegin trikloroetilen, sicak havada daha toksik olan fosgen ve 
HCl'e donii§iir. Tersine ise gok toksik olan siyaniirler, nemli havada 
kismen karbonatlara donii§erek toksisiteleri azalir. 

Maruz Kalma $eklinin Toksisiteye Etkisi 

Kimyasal maddeye maruz kalma §ekli de toksisiteyi etkiler. Ma-
ruz kalma §ekli, maddenin organizmaya verili§ yolu, verili§ §ekli, ma-
ruz kalma sikligi, zaman ve siiresi ile ilgilidir. Giri§ yollannin toksisi-
teye olan etkisi, absorbsiyon konusunda incelenmi§tir. Kimyasal 
maddenin toksisitesi, absorbsiyon hizinin en yiiksek oldugu yolla en 
yiiksek toksisite gosterir. Genellikle enjeksiyon yollanndan intravenoz 
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yolla §abuk cevap alinir ve toksisite de en yiiksektir. Kimyasal madde-
nin giri§ yolu, toksisiteyi bazi hallerde nitel ve nicel olarak etkiler. Or-
negin distile su IV yol di§inda toksik degildir, aslinda su organizmamn 
ihtiyacidir. Ancak dogrudan venoz kana (IV) verilirse, eritrositlerin 
hemolizi ile oliime neden olabilir. 

Kimyasal maddenin verildigi 9oziicii (ta§iyici) hacmi toksisiteyi 
etkilemektedir. Toksisite testlerinde, her dozun deney hayvanlanna 
ayni hacim i9inde verilmesi kuraldir. Genel olarak ila9lann oral yolla 
seyreltik 9ozelti §eklinde verilmesi ile toksisitenin artacagi du§uniile-
bilir. Ta§iyicinin 90k yiiksek hacimde verilmesinde, kendisi de toksik 
etkiyebilir. Ornegin farelere IV yolla verilen distile suyun LD M degeri 
44 ml/kg iken, izotonik bir 9ozeltinin LD^'si 68 ml/kg'dir. 

Ayrica toksik maddenin diyetle verilmesi toksisiteyi etkiler. Diger 
taraftan toksik maddenin verildigi zaman, mevsim, verilme siiresi ve 
verilme sikligi da biyolojik etki §iddetini degi§tirir. Genel olarak, tok-
sik dozu bolerek ayn fraksiyonlar halinde verme ile toksisite azalir. 
Bu doz bolunmesi, ozellikle 9abuk metabolize olan ve atilan toksik 
maddelerde, daha belirgin §ekilde toksisiteyi dii§iiriir. Farelere infiiz-
yon §eklinde verilen maddelerin toksisitesi IV yola gore daha du§iik 
toksisite gostermesi, yine metabolizmanin hizlanmasi ile a9iklanabilir. 
Ancak, metaboliti kendinden daha toksik maddeler ve ayrica kiimiila-
tif zehirler bu genellemenin di§indadir. 

Canli Organizma ile ilgili Faktorler Kimyasal maddelerin toksi-
sitesi, birbirine benzeyen deney hayvanlan gruplan ve daha spesifik 
olarak bireyleri arasinda farklilik gosterir. Bu farklilik taksonomik si-
niflandirmada canli alemi (bitki-hayvan), simf (memeli-ku§), tiir, irk, 
bireysel diizeyde olmaktadir. Ayni kimyasal maddenin biyoekosistem-
deki taksonomik simflan arasindaki farkliligin nedenleri "selektif tok-
sisite" konusunda inCelenmi§tir. 

Bireysel faktorler: Bir maddenin toksisite dozu ayni toplumdaki 
bireyler arasinda da farklilik gostermektedir. "Biyolojik varyasyon"la 
ilgili toksisite degi§ikligi, ya§, kilo, cinsiyet, genetik, beslenme ve pa-
tolojik nedenlere baglidir. Bu nedenlerin 90gu biyotransformasyona 
etki eden faktorlerdeki mekanizmalara dayanarak a9iklanabilir. 

Ya§ ve kilo: Premature ve yeni dogmu§ 90cuklarda, glukuronik 
asit konjugasyonunu saglayan enzimler heniiz olmadigi i9in, bu §ekil-
de detoksifiye olan ila^lar toksik etki gosterir (kloramfenikol gibi). Yi-
ne bebeklere sulfonamidler verildigi zaman, kern ikterus (bilurubinin 
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beyne niifuzu) goriiliir. Siilfonamidler, vitamin K gibi plazma protein-
lerine baglanan ilaglar, bilurubini proteinlerden serbest hale gegirerek 
kern ikterus'a neden olur. 

Yeni doganlarla yeti§kinler arasindaki birgok fizyolojik farklihk-
lar nedeni ile kimyasal maddeler bu iki grup arasinda 0.002-16 kere 
farkli toksisite gostermektedirler. Orneklerle agiklanirsa, yeni dogan-
lar MSS stimulanlarina daha az duyarli fakat MSS depresanlanna da-
ha gok duyarhdirlar. Mikrozomal enzim sisteminin dogumdan bir haf-
ta sonra geli§mesi, mikrozomal enzimlerle metabolize olan 
ksenobiyotiklerin toksisitesini arttirir veya azaltir. Kan-beyin engeli 
gibi ge§itli membran permeabilitesinin farkliligi da toksisiteyi arttinci 
yonde etkiler. 

Doz tayininde, agirligin onemine daha once deginilmi§ti. Gerek 
EDW ve gerekse LD50 degerleri verilirken deney hayvanimn kilosu (ve-
ya birim yiizeyi) ba§ina verilmektedir. Agirlik agisindan bebek, gocuk 
ve yeti§kinler arasindaki biiyiik farklilik goz oniine ahnirsa dozun one-
mi agiktir. Ozellikle farmakolojide, ilag uygulamalannda (antibiyotik-
lerde oldugu gibi) yeti§kin ve gocuk dozlan ayn diizenlenmektedir. 
Genel olarak 70 kg eri§kin insana gore saptanan bir ilag dozu, (gocu-
gun kilosu/70) faktorii ile garpilarak gocuk dozu bulunabilir (degi§ti-
rilmi§ Clark formiilii). 

Ileri ya§hhk da toksisitede onemli bir etkendir. Bu ya§larda ilag 
metabolizmasi ile ilgili fizyolojik prosesler degi§mi§, barsak motilitesi 
ve absorbsiyon yava§lami§tir. Bu nedenle oral olarak uygulanan ilag 
etkisi gecikebilir. Genellikle ya§h kimseler ilag ve toksik maddelere 
kar§i dayaniksizdirlar. 

Beslenme durumu ve diyet: Beslenme toksisiteyi ge§itli §ekilde et-
kiler. Ag birakilma, katabolik aktivite nedeni ile toksisiteyi degi§tirir. 
Karaciger glikojeninin azalmasi, kan glukoz diizeyinin dii§mesi ge§itli 
mikrozomal enzim aktivitesini etkiler. Boylece de toksisite artabilir. 
Dii§iik kalorili besinle beslenen siganlann DDT ve kafeine daha du-
yarli olduklan, protein degeri dii§iik besinlerin ise pestisitlerin toksisi-
tesini arttirdigi gosterilmi§tir. Diger taraftan, proteince zayif besinlerin 
siganlan, karbon tetrakloriir ve dimetil nitrozaminin hepatotoksik ve 
letal etkisine kar§i korudugu, fakat kloroform ve aflatoksin igin boyle 
bir etkinin olmadigi gbriilmii§tiir. Bu etkilerin farkliligi, mikrozomal 
enzimlerin toksik maddeyi kendinden daha gok veya daha az toksik 
maddeye dbnii§tUrmesi ile ilgilidir. 
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Aynca yiiksek proteinli ve karbohidratli besinlerklinikte toksik 
maddelerle olu§an karaciger harabiyetine kar§i kullanilmaktadir. Tira-
mince zengin besin maddelerinin (kirmizi §arap, bira, tavuk karacige-
ri, olgunla§mi§ peynir gibi), M A O inhibitorii ilaglann biyolojik aktivi-
telerini arttirdigindan daha once bahsedilmi§ti. 

Boylece beslenme ali§kanligi, aglik veya tokluk, ge§itli besin 
maddelerinin diyetteki yoklugu veya fazlaligi kompleks etkilerle kim-
yasal maddelerin toksisitesini azaltir veya arttinr. 

Cinsiyet ve hormonal durum: Genel olarak ayni tiir veya soy igin-
deki cinsiyet farkliligi, toksisitede farklilik gosterir. Ancak bazi du-
rumlarda bu farklilik belirgin oldugu igin, akut ve kronik toksisite test-
lerinde ayni cinsiyette deney hayvanlan kullanilir ve cinsiyet belirtilir. 

Kloroformun nefrotoksik etkisi, erkek farelerde goriildiigU halde, 
di§i farelerde, erkekler igin letal olan kloroform dozunda bile gdriilme-
mektedir. Erkek farelere ostrojen enjeksiyonu, bu duyarligi azaltmak-
tadir. Tersine bazi organik fosforlu insektisitlere kar§i (etil paration, 
guthion gibi tiyoorganik fosfat esterleri yapismda) di§i siganlann daha 
duyarli olduklan gozlenmi§tir. Genel olarak, mikrozomal enzimlerle 
metabolik aktivasyon sonucu daha toksik olan ilag ve kimyasal mad-
deler di§ilerde daha etkili olmaktadir. Bununda cinsiyet hormonlan ile 
ilgili oldugu, biyotransformasyon konusunda belirtilmi§ti. 

Hormonal etkiler nedeni ile, hamilelik doneminde deney hayvan-
lannin bazi pestisitlere; siit veren hayvanlann agir metallere kar§i du-
yarli olduklan gosterilmi§tir. Hipertiroidizm ve hiperinsulinizm, in-
sanlar da dahil birgok tiirlerde toksik maddelerin etkisinin artmasina 
neden olur. Adrenalektomize edilmi§ siganlar da kimyasal maddelere 
kar§i duyarhhk gosterirler. Bu hormonal etkiler mikrozomal enzim ak-
tivitesinin degi§mesi ve stress (baski) ortaminm olu§masi ile agiklan-
maktadir. 

Genetik faktorler: Dogu§tan genetik nedenlerle bazi bireylerde 
bazi enzim sistemlerinin eksikligi veya tersine yiiksek aktivitede olu§-
masi sonucu, ayni maddeye kar§i farkli cevap verilir. Bu konu ayn 
olarak incelenmi§tir. 

Toksisiteye etki eden bireysel faktorler arasinda MSS'nin etkilen-
mesi ile duygusal davrani§lann degi§mesi, giiriiltu, kentle§me gibi 
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gevresel faktorler, kalitim gibi nedenlerin de onemli olabilecegi, son 
yillarda deney hayvanlan uzerindeki ara§tirmalarla gosterilmi§tir. 

Di§ gevresel faktorler 

Kimyasal maddelerin canli bir sistemdeki toksik etkisi, canli orga-
nizmanin ve maddenin kendisi ile ilgili faktorlerle degi§ebilecegi yu-
kanda agiklanmi§tir. Aynca toksisite, canlimn fiziksel, kimyasal ve 
sosyal gevresinden de etkilenmektedir. 

Fiziksel faktorler ba§lica sicakhk, basing ve radyasyon durumunu 
igerir. Canli organizmanin gevresinin sicakligi, toksisiteyi ge§itli §ekil-
lerde etkileyebilir. Ornegin havada bulunan H^SO., partikiilleri, dii§iik 
sicaklikta (0°C'de), solunum yollanna daha 50k irritandir. Genel gorii§ 
ise gevre sicakligi ile birlikte toksisitenin dogru orantili olarak artaca-
gidir. Ancak, bu genellemenin di§inda ornekler vardir. Bazi toksik 
maddeler deney hayvanlannin viicut sicakligma gore farkli toksik etki 
gosterir. Ornegin digitalis ve kol§isin, siganlarda kurbagalara gore da-
ha toksiktir. Kurbaganin gevre sicakligi yiikseltilerek bu farkhlik gide-
rilebilir. Basincin da toksisiteye etkisi bazi ksenobiyotiklerle gosteril-
mi§tir. Ozellikle gaz halindeki zehirlerin (CO gibi) toksisitesi yiiksek 
yerlerde (hava basinci dii§iik) daha fazladir. Alkol ve digitalisin de 
toksisitelerinin basing tan etkilendigi gosterilmi§tir. 

Di§ gevresel faktorlerden radyasyonun, kimyasal kirleticilerin, 
sosyal gevrenin (giiriiltii, MSS ile ilgili davrani§lar) toksisiteye etkisi 
oldugu birgok deneylerle gosterilmi§tir. 

10.6. Selektif Toksisite 

Genel olarak selektif toksisite, hiicrelerin kimyasal maddelere kar-
§1 farkli cevap vermesidir. Kimyasal bir maddenin toksisitesi, tiirler 
arasinda oldugu gibi aym tiiriin hiicreleri arasinda da degi§iklik goste-
rebilir (biyolojik varyasyon). I§te selektif toksisite, bir kimyasal mad-
denin belirli konsantrasyonda segici olarak belirli bir hiicre doku veya 
tiire spesifik olarak toksik etkimesine denir. Kimyasal madde, birbiriy-
le temas halinde olan biyolojik sistemin birine zarar verirken, digeri 
igin zararli olmayabilir. Zarar goren canli materyal "ekonomik olma-
yan §ekli" ifade ederken, korunan canli madde "ekonomik §ekil" ola-
rak tanimlanir. Kimyasal maddelerin segici toksik etkilerinden, tanm-
da "pestisit"lerin kullanilmasinda, farmakolojide ise kemoterapotik 
ilaglann geli§tirilmesinde yararlanilmaktadir. Tanmda, besin kaynagi 
olarak kullanilan bitkileri (ekonomik tiir) korumak igin, zararli otlar 
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(ekonomik olmayan tiir) herbisitlerle yok edilmektedir. Insan ve hay-
van organizmasina (ev sahibi organizma), zararli olan bakteriler (ko-
nakgi organizma, parazitler), korunmasi istenen canli hiicre ile temasta 
iken, segici olarak kimyasal maddelerle oldiiriilmektedir. 

Selektif toksisite: a) Ayni organizmadaki hiicre veya dokularda, 
b) Ayni turiin bireyleri arasinda, c) Degi§ik tiirler arasinda olabilir. 

a) Kimyasal bir madde, bir organizmanin yalniz bir doku, hiicre 
veya molekiiler diizeydeki bir bolgesine (reseptor) toksik etkiyebilir. 
Ornegin alloksanin (alloxan) selektif toksik etkisini pankreasin Lan-
gerhans adaciklannin p-hucrelerine gostermesi gibi. Radyoaktif rad-
yumun yalniz kemiklerde birikerek "osteosarkomlar" olu§turmasi, ay-
ni organizma igindeki, segici toksik etki ile olmaktadir. 

b) Ayni tiir iginde, toplumdaki bazi bireyler, bu kimyasal madde-
nin belirli konsantrasyondaki biyolojik etkisine daha duyarli veya da-
ha dayanikli olabilirler. Ornegin ev sineklerinin (Musta domestica) 
birgok su§lan, zamanla DDT'ye dayaniklilik kazanmi§lardir. Bu tip se-
lektive daha 50k genetik kontrol altindadir. Toksisiteyi etkileyen "ge-
netik faktorler" de bu konu geni§ olarak incelenmi§tir. 

c) £e§itli tiirler arasinda selektif toksisiteye ornek olarak: (3-
naftilaminin insan ve siganlarda kanserojenik etkisi oldugu halde ko-
peklerde bu etkinin goriilmemesi; DDT'nin kitin tabakasi igermeyen 
boceklere insektisit etki gostermemesi verilebilir. Tiirler arasindaki se-
lektif toksisiteden, kemoterapi ve tanmda yararlanilmaktadir. 

Selektif Toksisitenin Dayandigi Mekanizmalar 

Bir kimyasal maddenin segici toksik etkisi, bazi mekanizmalarla 
olu§maktadir. Bu mekanizmalann ara§tinlmasi selektif toksisitenin 
uygulama alanlan igin gok onemlidir. Bu mekanizmalar: 

1) Biyotransformasyon mekanizmasimn farklihgi, 

2) Reseptor sistemlerine bagli spesifiklik, 

3) Hiicre yapisinin farklihgi, 

4) Dagilim faktoriiniin farklihgi, 

5) Fizyolojik olaylardaki farklilik, 

olmak iizere incelenebilir. 
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Biyotransformasyona Dayanan Mekanizmalar 

Bir maddenin toksik etkimesinde, metabolizma §ekli ve hizinin one-
minden bahsedilmi§ti. Bu nedenle biyotransformasyon farkliligi her iig 
§ekilde goriilen selektif toksisiteye neden olacaktir. 

Kemoterapide selektif toksisiteden yararlanma, en 50k biyotransfor-
masyon mekanizmasina dayanmaktadir. Bir ilacin ev sahibi organizmaya 
zarar vermeden, organizmayi iggal eden konakgi organizmaya zarar vere-
cek §ekilde kullanilmasi "kemoterapi" olarak tanimlanmaktadir. Parazit, 
bakteri, protozoa ve kanserli dokularla sava§ta bu tiir ilaglar kullanilmak-
tadir. 

Siilfonamidlerin, bakterilerdeki folik asit metabolizmasina etkisini or-
nek verebiliriz. Birgok mikroorganizmalarda p-aminobenzoik asit (P 
AB A) esansiyel bir metabolittir ve bakteriler bu maddeyi folik asit sente-
zinde kullanirlar. PABA fnm analogu olan siilfanilamid bu sentezi inhibe 
eder ve bakterilerin ya§amasi durur. Halbuki hayvanlar ve insanlarda fo-
lik asit esansiyeldir ve di§ardan almalari gerekir. Bu nedenle insanlar siil-
fanilamidlere duyarli degildirler ve insanlar igin "anti-bakteriyal" ilag 
olarak kullanilmaktadir. 

Bazi bakteriler ozellikle gram negatif (-) bakteriler, penisilinin toksi-
sitesine kar§i dayamklidirlar. Bu tiirlerde penisilini inaktive eden penisili-
naz enzimi vardir. Bu enzim (penisilin-penisiloik asit) reaksiyonunu ka-
taliz eder. Bazi ev sinekleri ve sivrisinek suslan organik fosforlu insek-
tisit olan malationa kar§i dayaniklidir. £iinkii bu su§lar-da malationu inak-
tive eden karboksiesteraz enzimi geli§mi§tir. 

Modern tanmda, ayni mekanizmadan yararlanarak segici etkili kim-
yasal maddeler -pestisitler- geli§tirilmi§tir. Ornegin indirekt AchE inhibi-
torii olarak etkileyen organik tiyofosfat ester yapisinda bir insektisit olan 
malation boceklere toksik oldugu halde, memelilerde toksisitesinin gok 
dii§iik olmasi (insanlarda oral letal doz 60 g/70 kg, farelerde LD50 oral 
yolla 1 375 mg/kg), bu iki tiirde farkli hizda biyotransfor-masyona ugra-
masindandir. §ekil 5 3'de gbriildiigii gibi, her iki tiirde de biyotransfor-
masyon yollan ayni ve fakat hizlan farklidir. Memelilerde karboksiesteraz 
aktivitesi yiiksek oldugu igin, malation ve mala-okson, hidrolizle gabuk 
inaktif hale geger. Boceklerde ise hidroliz olayi dii§iik esteraz aktivitesi 
nedeni ile gok yava§tir. Bu nedenle malaokson (asil toksik metabolit) bi-
rikimi olacaktir (organik fosforlu insektisitler bbliimiine de bakiniz). 
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Jjekil 53. Malationun memelilerde ve boceklerde biyotransformasyonu 

Reseptor ve Enzimlere Segicilik 

Selektif toksisitede diger bir mekanizma, kimyasal maddenin etki 
yerinde, birle§erek biyolojik aktivite gosterdigi reseptorlerin bulunup 
bulunmamasi ile ilgilidir. Gerek reseptorler, gerekse enzimler, etkile§-
tigi kimyasal maddelerle konstitiisyon ve konfigiirasyon bakimindan 
biiyiik spesifiklik gosterirler. Bu birle§me ve etkide stereoizomerinin 
de de onemi vardir. Adrenerjik aminlerden L-epinefrin, D-epinefrine 
gore 20 kere daha yiiksek aktivite (ornegin kan basincim yiikseltme et-
kisi) gosterir. 

Reseptorlerin, organizmada 9e§itli anatomik bolgelere yayilmasi, 
bu segiciligi saglamaktadir. D-tubokiirarinin etkisi buna ornektir. Bu 
madde, segici olarak noromuskuler birle§me yerlerindeki asetilkolin 
reseptorleriyle kompleks olu§turarak, asetilkolinin etkisini kaldirir ve 
adale felcine neden olur. 
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Birgok biyokimyasal enzimatik reaksiyonlar, kataliz ettigi subs-
tratlara segici olarak spesifiklik gosterirler. Bu reaksiyonlar, "kimyasal 
madde reseptor" tipi reaksiyonlara benzer ve enzimler de reseptor ola-
rak du§iiniilebilir. Buna siyaniir (CN)~ ve karbon monoksidin (CO) et-
ki tarzlarini ornek verebiliriz. Her ikisi de demir iyonu ile birle§me 
ozelligindedirler ve bu nedenle organizmada selektif olarak demir ige-
ren enzim ve reseptorlerle birle§irler. Ancak siyaniir iyonu Fe+3 (ferri) 
iyonuna, C O ise Fe+2 (ferro) iyonlarina affinite gosterirler. Bu nedenle 
CN", sitokrom oksidaz enzimini inhibe ederek hiicresel oksidasyonu 
engeller; C O ise hemoglobinle birle§erek dokulara oksijen ta§inmasini 
onler ve boylece yiiksek siniftaki hayvanlarda bogulmaya (asfeksi) ne-
den olur. Bu iki toksik madde ayrica tiirler arasindaki selektif toksisite 
igin iyi bir ornektir. CN" bocekler de dahil biitiin hayvanlar igin tok-
siktir. Ancak sitokrom oksidaz enzimi olmayan bakterilere toksik de-
gildir. C O ise hemoglobin bulunmayan boceklere toksik etki goster-
mez. 

Hiicre Yapisimn Farkliligi 

Birgok kimyasal maddeler, selektif olarak toksik etkilerini hiicre 
zarlannda gosterirler. Penisilinin bakterilere olan toksisitesi bu §ekilde 
agiklanabilir. Bakterilerin plazma zan mukopeptid yapisinda hiicre du-
van ile sarilmi§tir. Penisilin bakterilerdeki mukopeptid ve teikoik asit 
sentezini bozarak, hiicrelerinin saglamligi igin gerekli maddenin olu-
§amamasi sonucu, bakteriler yiiksek hiicre igi osmotik basinca (gram 
negatif bakterilerde 5 atmosfer, gram pozitif bakterilerde 20 atmosfer) 
dayanamazlar ve pargalanirlar. Memeli fizyolojisinde, penisilinin etki-
leyecegi boyle bir sistem olmadigi igin toksik etki goriilmez. 

Dagilma Faktortiniin Farkliligi 

Bir madde organizmada bazi absorbsiyon engellerini gegerek be-
lirli hiicre veya dokularda selektif toksik etkisini gosterir. Ornegin, 
uranyum bikarbonat, segici olarak etkisini bobreklerde gosterir. Bu bi-
le§ik glomeriillerden filtrasyonla atilir. Bobrek tiibiiliislerinde, bikar-
bonat reabsorbe olur ve uranil iyonlan serbest hale geger. Bu iyonlar 
da tiibiilUslerde selektif olarak, renal tiibiiler toksisite gosterir. 

DDT'nin deri yolu ile insanlara toksik olmamasi, kitin tabakasi 
igeren boceklere ise toksik olmasi yine absorbsiyon engelinin olup ol-
mamasi ile agiklanabilir. DDT kitin tabakasindan kolayca gegebilir. 
Halbuki kitin tabakasi olmayan insan derisinden ancak gok az miktar-
da absorbe olur. Bunun yaninda, boceklerin (kitin tabakasi olanlann: 
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ev sinekleri gibi) kitin tabakalanndan, boceklerin kiigiik yapilanna 
kar§in yiiksek dozda absorbe olarak insektisit etkisini gosterir. 

Dagilim mekanizmasi ile ilgili selektif toksik etkiye ilging ve 
onemli bir ornek, floriir ve ozellikle floroasetat verilebilir. Birgok yil-
lar, floroasetatin toksik etkisi, trikarboksilik asit devrinde (siklusun-
da), florositrik asite donii§erek sitrik aside yan§mali olarak akonitaz 
enzimini inhibe etmesine baglaniyordu. Bu olay "letal sentez" adi al-
tinda birgok klasik kitaplarda yer almi§tir §ekil 54'de goriildiigu gibi 
sitrik asit devrinde, karbohidrat, yag ve asetatlardan olu§an asetil KoA 
(asetil-Koenzim A) enerji kaynagi olarak kullanir. Bu devirde sitrat, 
akonitaz enzimi ile izositrata ddnii§iir. Floroasetatin ilk toksik etkisi 
bu enzimi inhibe etmesi §eklindedir. Sitrik asit siklusunda aktif olan 
enzimler mitokondrilerde yerle§mi§lerdir. Ayrica ara§tirmalara gore 
fluoroasetatin, asetatlarin mitokondrilere ta§inmasini saglayan ta§iyici 
maddeyle kompleks olu§turarak inaktive ettigi anla§ilmaktadir. I§te 
floroasetatin, asetatlarin dagilimini yari§mali olarak bloke etmesi, asil 
etki mekanizmasi olarak kabul edilmektedir. Oksidatif enerji metabo-
lizmasini bloke etmesi ile ciddi semptomlar ortaya gikar. Floroasetik 
asit tiirevi (CH2FCOOH), Guney Afrika'da yeti§en Dichapetalum 
cymosum bitkisinin toksik bir bile§eni olup, o bolgede ya§ayan hay-
vanlar igin zararli olmaktadir. 
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§ekil 54: Floroasetatlar tarafindan Krebs devrinin bloke edilmesi. 
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Bazi maddeler, ozel dokularda birikerek toksik etkilerini gosterir-
ler, iyodun tiroid bezinde, bazi metalik zehirleri (Sr, Ra, F) kemik do-
kusunda birikerek segici toksik etkimesi ornek verilebilir. 

Hayati Fizyolojik Olaylardaki Farklilik 

Bu tip selektif toksisite daha gok ttirler arasinda goriiliir. Kimyasal 
bir madde bir tiirdeki hayati bir fonksiyonu inhibe ettiginde, o tiir igin 
toksik olabilir, fakat diger bir tiir igin bu inhibisyon o kadar onemli ol-
mayabilir. Ornegin kurar, memelilerde gizgili kaslan felce ugratarak, 
solunumu engellediginden oliime neden olur. Fakat kurbagalarda boy-
le bir etki aynt sonucu vermez. £iinkii kurbagalarda bu zararli etki, de-
ri yolu ile (bu tiirde solunum igin onemli yol) onlenir. 

11. AKUT ZEfflRLENMELERDE ILK YARDIM 
VE ANTiDOT TEDAVISiNiN PRENSiPLERi 

ilag ve diger ksenobiyotiklerle olu§an akut zehirlenmeler, zamani-
mizda diger nedenlerle olu§an kaza ve oliimler kadar onem ta§imakta-
dir. Akut zehirlenmeler kazaen veya kasitli olarak meydana gelebilir. 
Nedenlerine bagli olarak zehirlenmeler ya§ ve cinsiyete gore farklilik 
gostermektedir. Zehirlenme etkenleri de yine iilkelerin ko§ullanna go-
re, farkli olmaktadir, ilag zehirlenmelerinin birinci sirada yer almasi, 
ilaglann eczaneden kolayca saglanmasina baglanmaktadir. Diger taraf-
tan yanli§ ilag kullanma (suistimal), ilag bagimliligi (drug dependen-
ce) ile olu§an zehirlenmeler de turn diinyamn onemli sosyal sorunu ol-
mu§tur. 

Zehirlenmelerin nedenleri, zehirlenme etkenleri, zehirlenenlerin 
ya§, cinsiyet, meslek gibi parametrelere gore istatistiksel degerlendiril-
mesinde en onemli kaynak "Zehirlenme Dam§ma Merkezleri" adi al-
tinda gali§an kurulu§lardir. 

£e§itli ulkelerde, akut zehirlenmeler ve bu nedenle olu§an oliimle-
rin, diger oliim nedenleri ile kar§ila§tirilmasinda istatistiksel degerlen-
dirmelere geni§ yer verilmektedir. Bu bilgilerin toplanmasinda Zehir 
Dani§ma Merkezlerinin onemli bir yeri vardir. Ornegin FDA (Food and 
Drug Admistration), Amerika'da bulunan 430 "Zehirlenme Bilgi ve 
Dani§ma Merkezleri" inin yilda potent toksik maddelere maruz kalma 
nedeni ile 1.5 milyon ki§inin telefonla miiracaat ettigini belirlemi§tir. 
Bu bilgilerin degerlendirilmesinden; zehirlenme vakalarimn %89.9 
unun kazaen, %8.2 nin kisitli oldugu; zehirlenmelerin gocuklarda daha 
gok oldugu (5 ya§tan kiigiik gocuklarin zehirlenmelerin %60'ni olu§-
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turdugu) bildirilmektedir (Ellenhorn, J.M; Barceloux, D, G., 1988). 
Zehirlenme nedenlerine gore yapdan siralamada ise terapotik ilaglar 
(%40 civannda), temizleyici maddeler (%14), zehirh bitkiler (%13), 
pestisitler (%5.5) ve digerleri §eklindedir. Hastahaneye yapdan zehir-
lenme ba§vurulannda ise, ba§vurulann 100.000 de 12 civannda oldu-
gu belirlenmi§tir (1979-1982 ydlan arasinda). Yine Amerika'da yapi-
lan istatistik degerlendirmede, zehirlenmeler sonucu yilda 4000 ki§i 
hayatini kaybetmektedir (Arena, J., 1979). ingiltere'de ise akut zehir-
lenmelerin son 30 yd iginde onceki yillara gore gok arttigi ve oliim 
olaylanmn sayica, trafik kazalannda olenlerin sayisina yakla§tigi sap-
tanmi§tir. 1948 yilindan itibaren ingiltere'de ilag zehirlenmelerinde 
dik bir yiikselme gozlenmi§tir. isvigre'de "Zehirlenme Dam§ma Mer-
kezin" istatistiklerine gore akut zehirlenmelerin %47.6'si uyku ilaglan 
ve sedatifler, %7.4'ii analjezikler, %10.7'si CO ve 8.9'u alkol, %7.4'u 
mantarlar ile olmaktadir (Moeschlin, S., 1972, Mathew, H. ve ark. 
1975). 

11.1. Zehirlenme Dani§ma ve Kontrol Merkezleri 

Zehirlenmelerin tedavisinde bilgi veren ilk telefon servisi 1953'de 
§ikago'da (Chicago) ba§lami§tir. Bu tarihlerden sonra birgok iilkelerde 
-Zehirlenme Dani§ma Merkezleri- kurulmu§tur. Bu merkezler; zehir-
lenmeye neden olan kimyasal maddelerin ve formiilasyonlannin ticari 
isimleri, kullanma yerleri, kimyasal yapisi ve ozellikleri, sinonimleri, 
toksisitesi, akut zehirlenme semptomlan, tedavisi gibi gok aynntih bil-
gileri kart veya mikrofi§ler §eklinde toplarlar. Bugiin zehirlenme da-
ni§ma merkezlerinde, tipta, tanmda ve evde kullanilan en az 300 000 
den fazla kimyasal madde hakkinda bilgi (poison index) toplanmi§tir. 
Herhangibir zehirlenme olayinda, "Zehirlenme Dani§ma Merke-
zi"ndeki ilgili ki§iler bu bilgileri kazazedeye ve doktora en gabuk yol-
la (telefonla) ula§tinr. Bu merkezler bir taraftan akut zehirlenmelerin 
tedavisine yardimci olurken, diger taraftan zehirlenmeleri onlemek 
igin, topluma aydinlatici egitim programlan diizenlemektedirler. 

Aynca bu kurulu§lar zehirlenme olaylanni takip ederek zehirlen-
melerle ilgili istatistik verileri toplar. 

Bugiin hemen biitiin iilkelerde "Zehirlenme Dani§ma Merkezleri" 
kurulmu§tur. Yalmz ABD'de 23 ana merkez, 11 iiniversite ve 100'den 
fazla iiye hastane "Ulusal Zehir Merkezi Orgiitii: The National Poison 
Center Network: (NPCN)" iginde yer almaktadir. Ulkemizde ise Zehir 
Dani§ma Merkezi 23 Mart 1988'de kurulmu§tur. Bu merkez diger iil-
kelerde oldugu gibi bilgisayar sistemi ile gah§maktadir. 
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Tablo 32: Reflk Saydam Hifzissihha Merkezi Ba§kanhgi Zehir Dam$ma Merkezine 
Telefonla Yapilan Ba§vurulara Gore Zehirlenme Olaylarimn istatistiksel Dokiimii* 

Zehirlenme Etkenleri 1988 Yih 
n % 

1989 yili 
n % 

1990 yih 
n % 

1991 yih 
n % 

Ilaglar 903 52.0 2297 67.22 3478 67.37 4005 72.56 
Pestisitler 233 13.4 356 10.48 515 9.97 513 9.64 
Endiistriyel maddeler 154 8.9 281 8.27 297 5.75 243 4.40 
Temizlik maddeleri 120 6.9 185 5.45 394 7.63 351 6.35 
Bocekler/Bitkiler 150 8.6 105 3.09 198 3.83 265 4.79 
Besin Zehirlenmeleri 71 4.1 103 3.03 39 0.75 69 1.25 
Digerleri 10 0.6 - - 219 4.24 40 0.72 
Bilinmeyen maddeler 23 1.3 - - 22 0.42 33 0.59 
Bilgi i^in ba§vuru 82 4.7 70 2.06 - - - -

Toplam zehirlenme sayisi 1746 3397 5162 5519 

* Refik Saydam Hifzissihha Merkezi Ba§kanligi, Zehir Dani§ma Merkezi Istatistikleri 

Tablo 33: 1981-1991 Yillari Arasinda Tiirkiye'de Intihar Amagli Oliim Sayilan ve Bazi 
Onemli Nedenleri* 

Yd 
Toplam 

Olum 
n 

Kendini 
asmak 
n(%) 

Kimyasal 
madde 
n(%) 

Ate$li silah 
n(%) 

Havagazi 
tiipgaz 

n(%) 
Digerleri 

n(%) 

1981 876 457 (57.1) 170(19.4) 104(11.9) 11(1.2) 134(15.3) 

1982 1105 566(51.2) 204(18.5) 107 (9.7) 13(1.2) 215(19.5) 

1983 1149 638 (55.5) 158(13.7) 114 (9.9) 6 (0.5) 233 (20.3) 

1984 1273 576 (45.2) 283 (22.2) 96 (7.5) 11 (0.9) 307(24.1) 

1985 1187 638 (53.7) 208(17.5) 106 (8.9) 8 (0.7) 227(19.1) 

1986 1068 614(57.5) 161 (15.1) 105 (9.8) 11 (1.1) 177(16.6) 

1987 1098 626 (57.0) 142(12.9) 102 (9.3) 13(1.2) 215 (19.6) 

1988 1099 594(54.1) 142(12.9) 128(11.6) 23 (2.1) 212(19.3) 

1989 1172 629 (53.7) 191 (16.3) 121 (10.3) 8 (0.7) 223(19.0) 

1990 1357 731 (53.9) 227 (16.7) 163(12) 7 (0.5) 229(16.9) 

1991 1228 633 (51.5) 207(16.9) 151 (12.3) 12(1.0) 225 (18.3) 

* Intihar istatistikleri (Ba§bakanhk Devlet istatistik Enstitusii) 
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Zehirlenmeler hangi nedenle meydana gelirse gelsin, zehirlenme 
etkisinin hangi kimyasal madde veya ilag oldugunun bilinmesi zehir-
lenmenin antidot tedavisi igin gereklidir. 

Bu nedenle zehirlenmenin tamsi, zehirlenmenin tedavisi igin ge-
reklidir. Bu amagla yine di§ iilkelerde Zehirlenme Dani§ma Merkezle-
rine bagli olarak "Zehirlenme Kontrol Merkezleri" vardir. Bu merkez-
ler hastahanelerde "toksikoloji laboratuvarlari" adi altinda ayn bir 
birim olarak gorev yapmaktadirlar. Burada gali§an "analitik toksiko-
loglar" (eczaci ve kimyager) gabuk ve giivenilir yontemlerle biyolojik 
materyal iginde (kan, idrar, mide igerigi ve yikantisi vs.) zehirlerin ka-
litatif ve kantitatif analizlerini yaparak tedavi igin gerekli en onemli 
bir gorevi yerine getirmektedirler. Zehir cinsinin saptanmasi adli tip 
ve epidemiyolojik ara§tirma bakjmindan da gok onemlidir. 

Tiirkiye'de Zehir Dam§ma Merkezi: (Saglik Bakanligi Refik Say-
dam Hifzissihha Merkezi Ba§kanhgi biinyesinde agilan) 23 Mart 1988 
tarihinde kurulmu§tur. Bu nedenle geni§ kapsamli istatistiksel gali§ma-
lar ancak son birkag yd iginde yapilmi§tir. Saglik Bakanliginin yillik 
istatistiklerine gore ortalama yilda hastahanelere 45000 civannda ze-
hirlenme ba§vurusu yapilmakta ve bunun da yakla§ik %3'ii oliimle so-
nuglanmaktadir. Diinya Saglik Orgiitii (DSO) hastahane ba§vurulanm, 
nedenlerine gore 150 hastalik kategorisinde toplanmi§tir. Ulkemizde, 
zehirlenmelerin bu 150 hastalik grubu iginde 15-17. sirada oldugu go-
riilmektedir. Ancak zehirlenme etkenleri ile ilgili bir degerlendirme 
yoktur. 

Zehir Dani§ma Merkezinin 1988-1991 istatistiklerine gore zehir-
lenme etkenleri arasinda zehirlenme orani en gok farmasotik preparat-
larla olmakta, pestisitler ikinci sirada yer almaktadir (Tablo 32). 

Hastahanelere yapilan zehirlenme ba§vurulan ile ilgili istatistiksel 
gali§malar, ancak bireysel ve bolgesel olarak, elimizde mevcuttur. Or-
negin 1988-1990 yillan arasinda Dr. Sami Ulus £ocuk Hastahanesine 
zehirlenme tanisiyla ba§vuran 790 gocuk hastanin %47.5'unda ilagla 
zehirlenme saptanmi§tir (Yarali, N., 1991). 1980 yilinda ise zehirlen-
me nedeni ile Ankara Numune Hastahanesine yapilan ba§vurulann %5 
oraninda oldugu ve bu zehirlenmelerin %63'un ilaglarla oldugu sap-
tanmi§tir (Vural, N., Karakaya, A., 1985). 

Tablo 33'de kazaen ve intiharla olu§an oliim nedenlerinde zehir-
lenmelerin ikinci sirada yer aldigi goriilmektedir. 
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11.2. Akut Zehirlenmenin Tedavisinde Genel ilkeler 

Akut zehirlenmelerde ilk yardim ve tedavide ne kadar gabuk dav-
ranihrsa o kadar iyi sonug ahnir. Burada zehirlenmeler tedavisinde iz-
lenecek genel prensipler verilmi§tir. ilk yardim di§inda yapilacak teda-
vi tip doktorunun sorumlulugundadir. ilk yardim, bu konuda yeti§mi§ 
ki§iler tarafindan yapilabilir. (Kaynaklar kismma bakiniz). Zehirlen-
melerin tedavisinde uygulanacak ilkeleri uygulanma sirasma gore 6 
kisimda toplayabiliriz: 

1- Stabilizasyon (Hastanin hayati fonksiyonlannin kontrol altina 
alinmasi); 

2- Hasta ile ilgili turn verilerin toplanmasi (zehirlenme durumu-
nun tanisi); 

3- Absorbsiyonun azaltilmasi veya engellenmesi (kusturucu veril-
mesi, mide lavaji, aktif komiir verilmesi, katartik uygulanmasi gibi); 

4- Toksik maddenin eliminasyonun hizlandinlmasi (idrar pH'sinin 
degi§tirilmesi, diiirezis, hemodializ, hemoperfiizyon, peritoneal dializ 
uygulanmasi gibi); 

5- Spesifik antidot tedavisi (spesifik antidotlar ancak zehirlenme-
lerin %5'inde etkilidir); 

6- Semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmasi. 

Son yillarda akut zehirlenmelerin tedavisindeki onemli geli§meler 
nedeni ile oliim oraninda dii§meler gozlenmektedir. Ornegin a§in doz 
nedeniyle barbitiiratlarla goriilen §ok tedavisi ve solunumu devam et-
tirme teknigiyle oliim % si (mortalite) %10-15 oraninda azaltilmi§tir. 

Hastanin Stabilizasyonu 

Zehirlenmelerde ilk yardim onemlidir. Hastanin bilinci yerinde 
degilse veya konviilziyonu varsa, bu konuda egitimsiz ki§inin miida-
hale etmemesi gerekir. Hemen en yakin Zehir Dani§ma Merkezi ve 
hastahanelerin ilk yardim iiniteleri ile temasa gegilir. Biitiin zehirlen-
me olaylarinda hasta llik tutulmaya gali§ilir ve hasta derhal tedavi igin 
uygun bir §ekilde hastahaneye ta§inir. 

Tedavi merkezinde, zehirlenme ile ilgili bilgiler toplanir ve zehir-
lenmenin tanisi ile ilgili ara§tirmalar yapilirken diger taraftan hastanin 
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hayati fonksiyonlannin devami saglanir (Stabilizasyon). Bunun igin 
oncelikle hastadaki solunum, kardiyovaskiiler ve merkezi sinir sistemi 
ile ilgili durumu incelenir ve gerekli onlemler alimr. 

Solunum ve dola§im sisteminin dtizeltilmesi: Hastanin solunumun-
da onemli bir etkilenme varsa, oksijen tedavisi miimkiinse uygulamr. 
Genelde solunumun devamhhgi hava yollarinm agikhgini saglamakla 
gergekle§tirilir. Bunun igin duruma gore bu, kateter, trakeostomi ile 
saglanir. Yeterli pulmoner ventilasyonu saglamak igin ise agizdan agi-
za solunum uygulamr. Miimkiin oldugunda oksijenle yapay solunum 
uygulamr. Oksijen tedavisinde, kan oksijeni arttigmda solunum dep-
resyonu olabilir ve buna bagli olarak kandaki karbondioksit diizeyi de 
artabilir. Ozellikle solunum depresanlan ile zehirlenmede bu duruma 
dikkat edilmelidir. 

Dola§imda yetmezlik de genelde gok goriiliir. Bu durumda hasta 
sirtustii yatirilir ve ayaklar yiiksekte tutulur. Viicudun battaniye altin-
da lsinmasi saglanir ve yeterli kan dola§imi saglanir. Kan basmcinda 
dii§me fazla ise, ilag tedavisine ba§lanir. Gerekirse plazma transfiizyo-
nu yapilir. 

Norolojik fonksiyonlarin diizeltilmesi: Zehirlenen ki§inin norolo-
jik fonksiyonlannin incelenmesi onemlidir. Merkezi Sinir Sisteminde 
(MSS) depresyon veya eksitasyon durumu ve derecesi klinik olarak 
saptanmahdir. Bu norolojik stabilitenin siniflandinlmasi, hem hasta-
nin ilk muayenesinde ve hem de tedavi sirasinda iyile§me durumunu 
takip etmede yararhdir. Konviilziyon varsa, kontrole ahnmahdir. 

Hastanin Zehirlenme Durumunun Tanisi 

Zehirlenen veya zehirlenme §uphesi olan ki§ide hayati fonksiyon-
lan kontrol altina ahnirken diger taraftan da zehirlenme tanisi yapilir. 
Zehirlenme §uphesi ile hastahaneye getirilen ki§i gocuk veya yeti§kin 
oldugu halde koma durumunda ise, o zaman ev bireylerinden bilgi edi-
nilmege gah§ihr, hastanin gevresinde bulunan delillerden (ilag §i§esi 
v.s.) yararlamhr. 

Bu durumda iig tip hasta ile kar§ila§ihr: a) Ki§i veya gevresindeki-
lerden elde edilen bilgilere gore hasta bilinen bir madde ile zehirlen-
mi§tir. Zehirlenme etkeni bellidir; b) Ki§i zehirlenmi§tir. Fakat zehir-
lenme etkeni hakkinda bilgi yoktur. Bu durumda zehirlenmeye neden 
olan maddenin idenfikasyonuna gah§ilir; c) Ugiincii durumda ise, has-
taligin zehirlenme ile ilgili olup olmadigim ayird etmek gerekebilir. 
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Bu durumda hastamn gegmi§i hakkmdaki bilgilerden, fiziksel muaye-
neden ve laboratuvar testlerinden yararlanilir. 

Zehirlenmenin tanisinda hastamn klinik tablosundan da yararlana-
bilir (Tablo 34). 

Ancak bazi zehirler hastada gosterdigi belirtilerle diagnostik ola-
rak taninabilir veya gazlarla olan zehirlenmelerde, zehirlenmenin 

Tablo 34: Karekteristik Zehirlenme Belirtileri ve Neden Olan Maddeler 

Belirti ve Semptomlar Neden olabilen maddelere ornekler 

Ataksi Alkol, barbitiiratlar, bromiir, fenitoin, halusinojenler 

Koma, ba§ donmesi Alkol, antihistamikler, narkotikler, sedatifler 

Konviilziyonlar Alkol, amfetaminler, hidrokarbonlar, siyaniir, kur§un, 
organik fosfat esterleri metakualon, striknin, fenotiyazinler 

Gastrointestinal 

Emezis Borik asit, kafein, korrozifler, fenol 

Abdominal kolik Arsenik, agir metaller, organofosfatlar, mantarlar 

Diyare Arsenik, borik asit, demir, mantarlar 

Konstipasyon Kur§un, narkotikler 

Kalp ati§i 
Bradikardi Digitalis, narkotikler, sedatifler 
Ta§ikardi Alkol, amfetaminler, atropin, salisilatlar 

Paraliz Botulizm, agir metaller 

Pupiller 

Miyozis Mantarlar (muskarinik tip), narkotikler, organofosfatlar 

Midriyazis Amfetamin, antihistaminler, atropin, LSD, metanol 

Solunum 

Hizlanmasi Amfetaminler, barbitiiratlar, metanol, salisilatlar 
Yava$lamasi Alkol, barbitiiratlar (gecikmi§ etkiler), narkotikler 

Agiz 

Kuruma Amfetamin, atropin, antihistaminler, narkotikler 
Salivasyon Mantarlar, organofosfatlar, civa, arsenik 
Di§ eti renklenmesi Kur§un ve diger agir metaller 

Deri 

Siyanozis Nitritler, striknin, karbon monoksit 
Ktrmizi Alkol, antihistaminler, atropin, karbon monoksit, siyaniir 
Mor Salisilatlar, yilan ve oriimcek lsirmasi 
Sanlik Asetaminofen (gecikmij), arsenik, karbon tetrakloriir, man-

tar (gecikmij) 
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meydana geldigi yerde gazin karakteristik kokusu ile (havagazi, HCN 
veya H2S gibi) zehirin mahiyeti hakkinda fikir edinilebilir. Toplu igne 
gdriiniimiinde pupil, kusma, solunum depresyonu ve §uur kaybinin 
birlikte olmasi morfin ve benzeri alkaloidlere; ate§ basmasi, terleme 
sagirlik, ta§ikardi ve a§iri soluma, kulak ginlamasi akut salisilat zehir-
lenmesine yorumlanabilir. Deride ozellikle kizarti olan yerlerde kabar-
cik, su toplamasi (blister) akut barbitiirat zehirlenmesinde dii§iiniilebi-
lir. Akut barbitiirat zehirlenmelerinde bu lezyonlar %6 civarindadir. 
Ancak bu kabarciklar glutetimid, trisiklik antidepresanlar, metakua-
lon, meprobamat ve C O ile akut zehirlenmelerde de goriilebilir. 

Absorbsiyonun Engellenmesi 

Zehirlenmelerde, zehirli maddenin absorbsiyon yerinden uzakla§-
tinlmasi ve absorbsiyonun yava§latilmasi yolu ile yapilir. Bu amagla 
kusturma, mide yikama ve lokal antidotlar ve katartik kullanilir. 

Kusturma ve mide yikama: Genellikle kusturma, hastanin bilinci 
yerinde ise ve zehirin alinmasindan kisa bir siire (2 saat) iginde yapil-
diginda yararlidir. Uzun bir siire sonra yaptinlacak kusturma, absorb-
siyonun engellenmesinde etkin olmayabilir. Kusturma mekanik olarak 
(bol miktarda su vererek bogazin parmak, ka§ik sapi gibi benzeri bir 
aragla irkitilmesi ile) uygulandigi gibi, kusturucu ilaglarla da yapilabi-
lir. 

Kusturucu olarak, ipeka §urubu igirilebilir veya apomorfin enjekte 
edilebilir. Ipeka §urubu (Sirupus Ipecacuanhae) 15-20 ml dozda agiz 
yolu ile verilir. Ipeka §urubunun yakla§ik %0.14'ii alkaloiddir. Bu al-
kaloidlerin %90'ini emetin (metil cephaeline) ve cephaeline olu§turur. 
Bu iki alkaloid kusma merkezini santral (merkezi) ve periferal meka-
nizmalarla uyararak kusmayi indiikler. Ilacin fazlasi, kusma ile atila-
cagindan gocuk ve eri§kin dozu aynidir. Etkisi 15-20 dakika iginde go-
riiliir. Etkisiz oldugu durumda, yarim saat sonra doz tekrarlanir. Yine 
etki yoksa bu durumda mide yikanmasi yapilir. 

Ipeka §urubu ile sonug alinmadiginda veya toksik etkisi kisa siire-
de agiga gikan zehirlenmelerde kusturucu olarak apomorfin hidroklo-
riir yeti§kinlere 0.1 mg/kg dozda IM olarak uygulanir. £ocuklara total 
1-2 mg IM yolla verilir. Kusma 5 dakika iginde ortaya gikar. Devamli 
kusma olursa, uygun bir morfin antagonisti, ornegin Levallorfan (Lor-
fan 0.02 mg/kg) veya N-allilnormorfin (Nalorfin 0.1 mg/kg) verilir. 
Kusma olmadiginda apomorfini tekrarlamak fayda yerine zarar verir. 
Narkotik analjezikler ve uyku ilaglan gibi MSS'yi deprese eden ilag-
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larla zehirlenmelerde apomorfm enjeksiyonu, depresan etkinin artma-
sina yol agacagindan tehlikelidir. Antiemetik etkisi olan ilaglar, orne-
gin fenotiyazinlerle zehirlenmelerde apomorfm etkisiz olur. 

Kusturma i§leminin yapilamadigi durumlar: 1) 6 ayliktan kiigiik 
bebeklere; 2) Hasta bilingsizse; 3) Konviilziyon varsa veya konviilzi-
yon ihtimali varsa; 4) Asit, baz gibi korrozif ahnmi§sa; 5) Gaz yagi, 
benzin gibi solunum yollanna kagabilen sivi hidrokarbonlarla zehir-
lenmelerde; 6) §iddetli kardiyovaskliler hastaligi veya anfizemi olan-
lara veya son derece zayif kan daman olanlara kusturma i§lemi yapil-
mamahdir. 

Mide yikanmasi: Genel olarak Gaucher borusu ile yapilir. Boru-
nun huni kismi di§arda olmak iizere lastik boru yutturularak mideye 
kadar uzanmasi saglanir. 

Yikama suyu huni kismmdan bo§altilir. Yikama i§lemi sirasinda 
hastanin pozisyonu onemlidir. Hasta, ba§i a§agi gelecek §ekilde, yiizii 
sola doniik olarak yatmlir. Yikama i§leminde, en 90k su (38°C) kulla-
nilir. Yeti§kinlerin midesi 200-250 ml porsiyon, gocuklannki ise 50-
100 ml porsiyon llik tuzlu su ile yikamr. Yikamaya, mide yikanti suyu 
benakla§incaya kadar devam edilir. En az 2 litre su kullanilir. Yikama 
i§lemi ile ancak midede bulunan zehirler uzakla§tinlir. 

Absorbsiyonu yava§latma: Hafif zehirlenmelerde agizdan yuttur-
mak suretiyle, ciddi zehirlenmelerde ise mide yikama suyuna katilmak 
veya yikama borusunu gekmeden once mideye birakmak suretiyle lo-
kal antidotlar verilebilir. Lokal antidotlar absorbe olmami§ zehiri: 
a) Adsorbe ederek veya b) Kimyasal etkile§me (kompleks olu§turma, 
goktiirme, notralize etme gibi) sonucu toksik olmayan bir bile§ige do-
nii§turerek etkilerini gosterirler. 

Aktif komtir: Zehirlenmelerde, absorbsiyonun engellenmesi igin 
aktif komiir kullanimi Hippocrates zamanina kadar gider. Bu tarihten 
19. yiizyila kadar aktif komiir kullanimi birgok hastahklar igin oneril-
mi§tir. Aktif komiiriin spesifik olarak adsorban ozelligi oldugu ve tok-
sik maddelerin absorbsiyonunu azalttigi ilk kez Fransiz kimyager 
Bertrand tarafindan gosterilmi§tir (Corsal V. Bucker, 1984). 

Daha onceleri "universal antidot" olarak bilinen ve (1 kisim tan-
nik asit, 1 kisim magnezyum oksit ve 2 kisim aktif komiir) kan§imi 
zehirlenmelerde lokal antidot olarak kullanihyordu. Ancak aktif ko-
miiriin kismen magnezyum oksit ve tannik asiti adsorbe ederek, kan§i-
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min adsorbsiyon etkisinin azaldigi; ve ayrica tannik asitin bazi hayvan 
tiirlerinde hepatotoksik etkisi gosterildikten sonra, universal antidot 
kullanimi birakilmi§tir. Aktif komiir odunun 900°C'a kadar isitilmasi 
ve su buhan veya kuvvetli asitlerle aktive edilmesi ile hazirlanir. Ge-
ni§ yiizeyi olan bu madde (1000 m2/g yiizeye sahiptir) molekiil agirhgi 
100-1000 dalton arasinda olan birgok toksik maddeleri adsorbe eder. 
Aktif komiiriin Amerika'da antidot olarak kullanilan birgok preparatla-
n vardir. (Acta-char, Bowman Poison-Antidote Kit, Norit 4 SP gibi). 

Aktif komiir, genel olarak (1 g/kg viicut agirhgi) olmak iizere iyi 
kan§tinlmi§ bulamag halinde oral yolla verilir. En az (1:4) oraninda 
seyreltilmelidir. Igmeyi kolayla§tirmak igin gukolata, sakkarin gibi 
tadlandincilar ilave edilebilir. Aktif komiiriin ahnmasindan sonra, bir 
saat iginde birgok kimyasal maddeleri (asetaminofen, akonitin, aspirin, 
barbital, benzen, klorpromazin, digoksin, glutetimid, fenil butazon, fe-
nitoin, nikotin, parakuat, kinin, striknin, tolbutamid gibi) adsorbe etti-
gi ve gastrointestinal yoldan absorbsiyonlarini engelledigi gosterilmi§-
tir. Buna kar§ilik aktif komiiriin element ve metalleri (kur§un, lityum, 
bor), borik asit, bazi pestisitleri (malation, DDT, N-metilkarbamat), 
demir-2-siilfat, siyaniir, kuvvetli asitler, alkali, alkol ve petrol distilat-
larini gok iyi baglamadigi (adsorbe etmedigi) gosterilmi§tir. 

Aktif komiir uygulamasinda dikkat edilmesi gereken durumlar: 1) 
Ipeka §urubu ile beraber verilmemelidir. Ipeka §urubunda bulunan 
emetin aktif komiir tarafindan adsorbe oldugu igin, kusturucu etki or-
tadan kalkabilir. Bu nedenle aktif komiir, kusturucudan daha sonra ve-
rilmelidir 2) Asetaminofenle zehirlenmede, aktif komiiriin a§in dozda 
verilmemesi onerilmektedir. Yapilan in vitro gah§malarda aktif komii-
riin, asetaminofenin sistemik antidotu olan N-asetil-L-sisteini de ad-
sorbe ederek, etkisini azalttigi gosterilmi§tir (Ellenhora M.J. ve Barce-
leoux, D.G., 1988). 

Diger lokal antidotlar: Striknin, fizostigmin, nikotin ve diger bazi 
alkaloidlerle olan zehirlenmelerde %0.01'lik KMn04 gozeltisi ile mide 
yikanir. 

Asit ozelligindeki zehirlerle zehirlenmelerde magnezi kalsine 
(magnezyum oksit veya magnezyum siitU) gibi notralize eden bazik 
maddeler agizdan verilir. Korrozif alkalilerle zehirlenmelerde zayif 
asitlerin (asetik asit: sirke, askorbik asit, sitrik asit, limon tuzu gibi) 
%1'lik sulu gozeltileri igirilir. 
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Anyon degi§tirici regineler (kolestiramin gibi), parasetamol ve as-
pirin gibi benzer ilaglari adsorbe ederek, etkilerini azaltabilir. 

Katartik verilmesi: Adsorban maddelerle barsaklara gegmi§ zehi-
rin uzakla§tinlmasi igin, mideyi bo§alttiktan sonra katartik bir ilag ve-
rilebilir. Bu amagla: 1) Sodyum siilfat (%10 luk gozeltisi (Glauber tuz-
lari) yeti§kinlere 15-20 g dozda (150-250 ml); gocuklara 1-2 ml/kg 
(veya 250 mg/kg) dozda; veya 2 )Magnezyum siilfat (%10'luk gozeltisi: 
Epson tuzlari) yeti§kinlere 15-20 g dozda (150-250 ml), gocuklara 1-2 
ml/kg (250 mg/kg) dozda; veya 3) Magnezyum sitrat (%10 luk gozelti-
si), yeti§kinlere 250 ml (20 g), gocuklara 1-2 ml/kg (250 mg/g) dozda 
verilir. Ancak magnezyum tuzlari bobrek yetmezligi olan hastalara 
(serumda biriken magnezyumun MSS depresyonuna neden olacagi 
igin), sodyum siilfat ise hipertansiyonu, bobrek yetmezligi veya kalp 
yetmezligi olan hastalara verilmemelidir. 

Genel olarak birkag durum di§inda (fenolle zehirlenmede; a§in 
dozda yagda goziinen vitaminlerin alinmasi durumunda) hint yagi 
(ioleum ricini) gibi yagli katartik verilmesinden kaginilmalidir. 

Eliminasyonun Hizlandinlmasi 

Absorbe olmu§ kimyasal maddenin atiliminin hizlandinlmasi ba§-
lica dort (4) §ekilde yapilir: 

1- Bobreklerden atdimini hizlandirmak; 

2- Diyaliz (periton diyalizi ve hemodiyaliz); 

3- Hemoperfiizyon; 

4- Kan degi§tirme. 

Bobreklerden atdimin hizlandinlmasi: Zorlu diiirez yapilarak id-
rar akiminin ve boylece de zehirlenme etkeninin glomerullerden atilim 
hizi arttirilabilir. Diger bir yol da, toksik maddenin bobrek tubulleri 
iginden gegerken iyonla§ma derecesini arttirarak (iyon tuzagi) reab-
sorbsiyonunu azaltmaktadir. Bunun igin idrar pH'si degi§tirilir. 

ilaglann bobrek tubuliislerinden reabsorbsiyonu genellikle basit 
difiizyonla olur. Difuzyona ugrayan ilaglar, iyonla§mami§ (noniyoni-
ze) §ekilde olmalidir. Tersine idrarla atilimda ise iyonize §ekil daha 
uygundur. Ilaglar zayif asit veya zayif baz yapisinda bile§ikler olup, 
sulu ortamda kismen iyonla§irlar. 
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Daha once, Ksenobiyotiklerin absorbsiyonlan bbliimiinde, agik-
landigi gibi iyonla§ma derecesi ortamin pH'sina ve maddelerin pKa de-
gerlerine baglidir. Zayif asitlerin pKa degerleri 3.0-7.5 arasinda, zayif 
bazlann pKa lari 7.5-10.5 arasinda degi§ir. 

Zorlu diiirez; a) kimyasal maddenin onemli bir kismi degi§meden 
atihyorsa (metabolizmasi sinirli ise), b) serum proteinine zayif bagla-
niyorsa; c) renal klerensi ve ba§lica ekstraselliiler sivi dagilimi yiik-
sekse (yani dagilim hacmi kiigiikse) yararli olabilir. Tersine: a) pulmo-
ner odem, b) serebral odem, c) elektrolit ve asit-baz dengesi 
bozuklugunda (hipomagnezemi, hipokalemi, hipernatremi, alkalozis, 
hipokalsemi durumlarinda) oldugunda zorlu diiirez yapilmamahdir. 
Tablo 35'de zorlu diiirezden etkilenen veya etkilenmeyen ilaglar goriil-
mektedir. 

Tablo 35: Zorlu Diiirezin Etkili ve Etkisiz Oldugu Zehirlenme Etkenleri 

I- Zorlu diiirezle atilimi hizlandinlanlar 

Amfetamin Fensiklidin 

Alkol Lityum 

Anilin Kinin 

Barbitiiratlar Kinidin 

Uzun etkililer Penisilin 
Bromiirler Salisilatlar 
Etilen glikol Striknin 

Sulfon amidler 

II- Zorlu diiirezin etkili olmadigi maddeler 

Asetaminofen Glutetimid 

Barbitiiratlar Metakualon 

(kisa ve orta etkililer) Trisiklik 

Etklorvinol antidepresanlar 
Fenotiyazin 

Alkali diiirezis: Zayif asit ozellikteki maddelerin atilimimn hiz-
landinlmasinda uygulanir. Salisilatlarla (pK 3.5), fenobarbitalle (pKa 

7.2) veya 2,4-diklorofenoksiasetik asit (2, 4-D) ile zelirlenmelerde et-
kin bir yontemdir. Alkali diiirezde idrar pH'si sodyum bikarbonatla 
(NaHCOj) alkali yapilir. 

273 



Uygulamada: 1-2 mEk/kg NaHCO,, [tuzlu su iginde (% 0.45 
NaCl) hazirlanan %5 lik dekstroz gozeltisinin 15 ml/kg olarak hesap-
lanan hacmi], iginde goziiliir. Bu gozelti 1.V infiizyon §eklinde 3-4 saat 
iginde uygulanir. Idrar pH'si 1 saat iginde kontrol edilir (idrar pH'si 7.5 
veya tercihen 8 olmahdir). Idrar pH'sinin diizenlemek igin ilaveten 0.5 
mEk/kg konsantrasyonda hazirlanan NaHC03 uygulanmasi gerekebi-
lir. Diiirezi arttirmak igin aynca infiizyon gozeltisine %5 mannitol ve-
ya furosemid gibi bir diiiretik te ilave edilebilir. Etkili bir alkali diiire-
zis potasyum eksikligine neden olabilir. Bu nedenle kan elektrolitleri 
kontrol edilerek, potasyum eksikliginin diizeltilmesi gerekebilir. Ge-
nelde 2,5 litre infiizyon gozeltisinden sonra, her 500 ml infiizyon go-
zeltisine 1 g KC1 ilave edilmelidir. Diiireze, hastanin bilinci yerine ge-
linceye kadar'devam edilir. 

Asit diiirezis: Zayif bazik ilaglarla zehirlenmelerde uygulanir. Al-
kali diiirezise gore uygulamasi teknik olarak daha zordur ve daha 
komplikedir. Bu nedenle kullanimi gok sik degildir. Idrar pH'si amon-
yum kloriirle (NH4C1) asitle§tirilir. Degi§ik uygulama yontemleri var-
dir. Bu yontemlerin birinde: Sirasi ile (500 ml %5 dekstroz, 1.5 gram 
NH4C1 igeren); 500 ml %5 dekstroz ve 500 ml %0.9 NaCl (serum fiz-
yolojik) i .V infiizyon §eklinde uygulanir. 

Diyaliz: Sinirli kullanimi olan yontemlerdir. Her zehirlenmede ru-
tin olarak kullanilmaz. Ancak gok §iddetli zehirlenmelerde kullanimla-
n artmi§tir. 

Diyalizin prensibi osmosa dayanir. Suda goziinmii§ difiizlenebilen 
kimyasal maddenin, yan gegirgen bir membrandan daha seyreltik orta-
ma gegmesinden yararlanihr. Boylece kanda yiiksek konsantrasyonda 
bulunan toksik maddenin, daha seyreltik ortama (diyaliz gozeltisine) 
gegmesi saglamr. Boylece toksik maddenin viicuttan atihrni gergekle-
§ir. Diyaliz, periton diyalizi ve hemodiyaliz §eklinde uygulanabilir. 

Periton diyalizi: uygulamasi en kolay olan bir yontemdir ve 
komplikasyonu da azdir. Diyaliz katateri vasitasi ile diyaliz gozeltisi 
(dengeli elektrolit gozeltisi) periton bo§lugundan gegirilir. Periton 
membram, yangegirgen membran gorevini goriir. Bu §ekilde diyaliz 
sivisina difiizlenir. Ilik diyaliz gozeltisi (yeti§kinler igin 2 litre, gocuk-
lar igin 1 litre) periton bo§luguna 15-20 dakika siire iginde verilir. 
Denge igin 45-60 dakika beklenir. Diyaliz gozeltisi alinir. Gerekirse 
i§lem tekrarlanir. Giinde 30 litre diyaliz gozeltisi kullanilabilir. 
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Hemodiyaliz: Periton diyalizi ile prensibi aynidir. Ancak periton 
diyalizinde in vivo (periton) membrani kullandirken, hemodiyalizde 
sellofan kese (sun'i bobrek) kullandir. Iki katater hastanin femoral ve-
nine 5 santimetre arahkla yerle§tirilir. Kan, bir kataterden diyaliz iini-
tesinden ve yari gegirgen membrandan (sellofan keseden) vasitasi ile 
pompalanir ve diger kateterden viicuda doner. Periton diyalizde oldu-
gu gibi kandaki yiiksek konsantrasyondaki madde diyaliz iinitesinden 
diyaliz sivisina difiizlenir ve boylece elimine olur. Diyaliz sivisina ge-
gen toksik maddenin geri difiizlenmesini engellemek igin, diyaliz sivi-
simn pH'si uygun §ekilde degi§tirilir ve iyon tuzagi olu§turulur. Bu 
yontemle barbituratlarin klerensi 10-60 kez, salisilatlarin klerensi 3 
kez, metil alkol ve etanoltin klerensi 10-50 kez artar. Bu yontemin uy-
gulamasi 6-8 saat surer. 

Hemoperfuzyon: Periton diyalizi ve hemodiyalize gore daha etkin 
bir yontemdir. Ozellikle, lipidde goziinen, proteine baglanmi§ veya di-
ger nedenlerle diyaliz olamayan toksik maddelerin viicuttan uzakla§ti-
nlmalan igin kullandir. Bu yontem ilk kez 1965 de Yadzid tarafindan 
onerilmi§tir. Bunun igin kan, hastadan arteriyovenoz veya venovenoz 
devri ile adsorban madde igeren steril kolondan gegirilir. Adsorban 
olarak aktif komiir, iyon degi§tirici veya noniyonik regineler (Amber-
lite XAD-2 gibi) kullanihr. Hemoperfuzyon uzman tip personeli tara-
findan uygulanmahdir. Trombositopeni, lokopeni, hipotansiyon gibi 
komplikasyonlara yol agabilir. Uygulama sirasinda hemoraji olasihgi 
nedeni ile de heparinizasyon gerekir. Bu komplikasyonlar yaninda 
dikkatle uygulandiginda kisa etkili barbitiiratlarla, gecikmi§ toksik et-
ki gosteren maddelerle (amanita phalloides, parakuat, dikuat gibi); sa-
lisilatlar, fenitoin, kloramfenikol gibi ilaglarla akut zehirlenmelerde 
hemoperfuzyon etkin bir eliminasyon yontemidir. 

Sistemik ve Spesifik Antidot Tedavisi 

Sistemik dola§ima absorbe olmu§ toksik maddelerin toksisiteleri-
nin azaltilmasinda veya ortadan kaldirilmasinda "sistemik anti-
dof'lardan yararlanilir. Antidot tedavisinde zehirlenmeye neden "tok-
sik etkinin" muhakkak bilinmesi gerekir. Kimyasal maddelerin etki 
mekanizmalanna ve her kimyasal madde grubuna gore farkli, spesifik 
antidotlar kullanihr. Ancak akut zehirlenmelerde her toksik madde 
igin spesifik bir antidot "antagonist madde" yoktur ve antidotlar zehir-
lenme olaylannin %5'inden daha azmda etkilidirler. 
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Antidotlar kimyasal maddelerin toksik etkilerini, fizyolojik, far-
makolojik veya kimyasal yolla engellemelerine gore ba§lica iig sinifta 
toplanabilir: 

Fizyolojik antagonistler: Zehirin fizyolojik etkisini, zit yonde fiz-
yolojik bir etki gostererek ortadan kaldirirlar. Ornegin vazokonstriktor 
ilaglara (norepinefrin) kar§i vazodilatatorler (nitrit gibi), konviilziyon 
yapici maddelere (striknin gibi) kar§i antikonviilzan ilaglar (barbitiirat-
lar, diazepam gibi) fizyolojik antidot olarak etkiler. 

Farmakolojik antagonistler: Zehirli maddenin birlegtigi reseptorii 
(aktif bolge) bloke ederek antigonizma gosterirler. Kolinesteraz inhi-
bitorlerine kar§i atropin ve diger parasempatolitikler; atropine kar§i fi-
zostigmin farmakolojik antagonizma gosterdikleri igin antidot olarak 
kullanilirlar. 

Kimyasal antidotlar: Kimyasal antidotlar ge§itli mekanizmalarla 
zehirli maddenin toksik etkisini bertaraf ederler. Bu nedenle zehirlerin 
biyokimyasal ve fizikokimyasal etkileri hakkinda bilgiler geli§tikge, 
kimyasal antidotlann sayisi da artmaktadir. 

Semptomatik veya Destekleyici Tedavi 

Semptomatik tedavi, ozellikle, spesifik antidotu olmayan zehirlen-
melerde onem kazanir. Bunun yaninda, zehirlenmelerde her§eyden on-
ce solunum ve dola§imin devami saglanmalidir. Bu nedenle ilk onlem-
ler arasinda solunum yetersizligine ve §oka kar§i sava§ilmalidir. 

Solunum yetersizliginin tedavisi, duruma gore yapay solunum uy-
gulanarak veya bu yeterli olmadiginda, tam bir biling kaybi yoksa so-
lunum stimiilanlari (niketamid veya koramin) verilir. Aynca viicudun 
su ve elektrolit dengesi, normal viicut ISISI saglanir. MSS, solunum, 
dola§im, idrar yollan, gastrointestinal sistemle ilgili bozukluklar varsa 
tedavi edilir. 

Diger semptomatik ve destekleyici tedavi duruma gore uygulanir. 
Zehirlenmelerin tedavisi doktorun sorumlulugunda oldugu igin bu ko-
nuya fazla yer verilmemi§tir. 

11.3 inhalasyon Yolu ile Olan Zehirlenmelerde ilk Yardim 

Genel olarak zehirlenmelerde, miimkiin oldugu kadar kisa siire 
iginde ki§i, hastahaneye ula§tinlmalidir veya doktor gagnlmahdir. Bu 
siire iginde, zehirlenme inhalasyon yolu ile olmu§sa a§agidaki onlem-
ler alinmalidir: 
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1- Hasta zehirlenme ortamindan uzakla§tmhr (yiiriitiilmez) ve he-
men temiz havah bir yere getirilir. 

2- Turn pencere ve kapilar agihr. 

3- Solunumu kolayla§tirmak igin hemen saat kayi§i, agizda protez 
(takma di§), kemer varsa gikanlir. 

4- Solunum durmu§sa veya diizenli degilse yapay solunum uygu-
lanir. 

5- Hasta sicak ve sakin tutulur. 

6- Hasta konviilziyon gosteriyorsa, hastanin yattigi yer karartilir 
(yan karanlik yapilir). 

7- Alkol verilmemelidir. 

8- Daha once agiklanan ilk yardim ve tedavi prensipleri uygulanir. 

11.4. Deri ve Goz Yolu ile Zehirlenmelerde ilk Yardim 

1. Toksik maddenin temas ettigi yer (cilt) su akiminda yikanir. 

2. Elbise gikarilirken su tatbikine devam edilir. 

3. Goz kapaklari kaldinlarak hemen su ile yikanir. 

4. Doktor gelinceye kadar goz yikanmasina devam edilir. 

5. Higbir kimyasal madde uygulanmaz. 

11.5. Yilan, Akrep Venomlan ile Zehirlenmelerde ilk Yardim 

1. Hasta hemen yatinlir. 

2. Alkol verilmez. 

3. Enjeksiyon bolgesinin iistune bandaj uygulanir. Bandaj altinda 
nabiz kaybolmamalidir. Her 15 dakikada bir, 1 dakika siire ile bandaj 
gev§etilir. 

4. Isirma yerine buz torbasi konur. 

5. Hasta hemen hastaneye goturiiliir (yiiriitiilmez). 

(Dogal kaynakli zehirler boliimiine bakiniz). 
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11.6. Antidotlann Etki Mekanizmalarina Gore Simflandinl-
malan 

1. Zehir antidotla kompleks olu§turarak inaktifhale gegebilir: 

Bu grupta agir metallerle zehirlenmelerde kullanilan dimerkaprol 
(BAL: As ve Hg ile), kalsiyum disodyum etilendi'amin tetraasetat (Ca-
Na2EDTA: Cr, Cu, Fe, Hg, Pb, Pu zehirlenmelerinde), D-penisilamin 
(dimetilsistein: Cu ve Pb zehirlenmelerinde) ornek verilebilir. Bu bile-
§ikler, metallerle kompleks (§elat) olu§turarak toksisiteyi ortadan kal-
dinrlar. Ornegin As, Hg gibi agir metaller, ba§hca toksik etkilerini ti-
yol (-SH) grubu igeren enzimlerde irreversibl inhibisyonla gosterirler. 
Antidot tedavisinde, ditiyol bile§iklerine kar§i daha 50k affinite goster-
melerinden yararlamhr. B A L bir ditiyol bile§igi oldugu igin. (metal-
enzim) kompleksi ile (BAL-metal) kompleksini olu§turmak igin yan-
§ir: 

H2- C- SH 1̂ 2" C - S . 
^ As-

As+3 + H-C-SH -4 H - C - S / 

H2- C - OH H2- C - OH 
Benzeri §ekilde CaNa2EDTA, Pb+2 ve diger yukarida bildirilen 

metal iyonlan ile kompleksler olu§tururlar. Bu komplekslerin disosi-
yasyon sabitleri (CaNa^EDTA) kompleksinkinden daha dii§iik, yani 
daha saglam §elatlar olduklanndan, Ca+2 ile metal iyonlan yer degi§ti-
rirler: 

0 0 0 0 
NaO-C-CH, CHj-C-ONa NaO-C-CH2 CH^C-ONa I « I 

N„ CH2—CHj-j-N N —CHj—CHj—-N 
I , -*" I Pb" 1 J},'' 
i"2 iH2 * T2

 ^ ^ i"2 
o = c — o - c = o o - c - o o - c - o 

Bu §ekilde, kanda serbest iyonlar halinde toksik etkisini gosteren 
metallerin dayamkli noniyonik organik kompleksleri daha az toksiktir 
ve idrarla atilim hizlan da daha yiiksektir. Ornegin kur§un atilimi 
kompleks olu§umu ile 50 kere artabilir. 

Siyaniirle zehirlenmede kullanilan antidotlar ayni mekanizma ile 
etkilerini gosterirler. Siyaniir zehirlenmesinin tedavisinin ilk basama-
ginda IV olarak uygulanan sodyum nitrit, hemoglobini methemoglobi-
ne gevirir (1). Boylece feni iyonlanna affinitesi daha gok olan siyanur 
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sitokrom a, ile yan§mali olarak MetHb ile siyanmethemoglobin 
(CN'MetHb) kompleksini olu§turur (2). Ancak CN'MetHb kompleksi-
nin dayaniklihgi zayif oldugu igin serbest siyaniir iyonunu kolayca ve-
rebilir. Bu nedenle asd antidot olarak etkiyen N a ^ O j , IV olarak uy-
gulandiginda gok daha az toksik rodaniir (tiyosiyanat) kompleksini 
verir (3): 

Hb + NO"2 -> MetHb (1) 

CN"+Met Hb -> CN'MetHb (2) 

CN"+S203= SCN" (3) 

2- Antidot zehirin detoksikasyonunu (toksik olmayan metabolitine 
ddnii§umunii) hizlandirir: 

Siyaniir, organizmada yava§ olarak rodanez (sulfur transferaz) en-
ziminin katalitik etkisi ile tiyosiyanat halinde donii§erek detoksifiye 
olur. Bu reaksiyonu hizlandnmak igin antidot olarak tiyosiilfat verilir. 
Birinci mekanizmadaki e§itlikte goriilecegi iizere, tiyosiilfat yaninda 
nitrit de verilmektedir. Kombine tedavi ile toksisite gok daha etkin 
olarak dii§iiriilebilir. Kopeklerde yapilan ara§tirmalara gore, siyaniir 
zehirlenmesinde yalnizca N a ^ O , verilmesi siyaniiriin LD50 degerinin 
iig; yalniz NaN02 verilmesi be§; kombine uygulama ile ise 18 katina 
eri§tigi gozlenmi§tir. 

3- Antidot daha az toksik olan ana maddenin toksik metabolite do-
nu§iimiinu bloke eder: 

Metil alkolle zehirlenmenin tedavisinde, etil alkol kullanilmasi bu 
mekanizmaya iyi bir ornektir. Metil alkolun, MSS depresam olarak et-
kimesi yaninda, daha ciddi toksik etkileri, metaboliti olan ve formik 
asit nedeniyledir. Formik asit selektif olarak goziin retina hiicrelerini 
tahrip ederek korluge ve asidozise neden olur. 

Etil alkol ve metil alkoliin yiikseltgenmesinde rol oynayan enzim 
sistemlerinin (alkol dehidrogenaz ve aldehit dehidrogenaz), etil alkole 
affmitesi daha yiiksektir. Bu nedenle, metil alkoliin biyotransformas-
yon hizi, etil alkole gore gok daha dii§iiktiir ve boylece toksik metabo-
litleri birikir. Metil alkol zehirlenmesinde, etil alkol verilmesi ile kom-
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petitif olarak metil alkol metabolizmasi daha da yava§layarak, toksik 
metabolite ddnii§me engellenir. 

£ok toksik bir rodendisit olan floroasetatla zehirlenmenin tedavi-
sinde, antidot olarak kullandan "monoasetin" de ayni mekanizma ile 
etkir. 

4- Antidot spesifik olarak zehir atilimini hizlandirir: 

Bromiir zehirlenmesinde kloriir, stronsiyum ve radyumla zehirlen-
melerde kalsiyum tuzlari verilmesi bu tip etkiyen antidotlara ornektir. 

Bobreklerde, aktif transport sistemi birbirine benzeyen iyonlan 
ayirdedemez. Ornegin bromiirle zehirlenmede, a§in kloriir iyonu veril-
diginde, bobrekle atilim stimiile edilir, kloriirle birlikte bromiir de ati-
lir. 

Toksik maddelerin -gazlar di§inda- atiliminda en onemli organ 
bobreklerdir. Bobreklerle atilimin hizlandinlmasi igin toksik madde 
ve metabolitlerinin pKa degerlerine gore idrar pH'sini degi§tirmek igin 
uygulanan kimyasal maddeler de bu agidan antidot gibi dii§iiniilebilir. 
Bu konu, atilimin arttinlmasi kisminda ayrica incelenmi§tir. 

5- Normal metabolitin, antimetabolitin toksik etkisine kar§i anti-
dot olarak kullamlmasi: 

Antimetabolit ozellikleri nedeni ile toksik etki gosteren maddele-
rin tedavisinde bu mekanizmadan yararlanihr. Antimetabolite kar§i 
viicudun normal metaboliti yan§mah olarak antidot etkisi gostermek-
tedir. Karbon monoksitle zehirlenmede, oksijen tedavisi bu prensibe 
dayanmaktadir. Hastaya %95 oksijen igeren hava inhale ettirildiginde 
(yapay solunum aygiti ile), yiiksek konsantrasyondaki oksijen (02), 
C 0 H b ^ = ^ 0 2 H b dengesini, 02Hb (oksihemoglobin) lehine degi§tirir. 
Kumarin yapisindaki antikoagulanlarla zehirlenmenin vitamin K ile, 
5-bromourasil ile zehirlenmenin timin ile tedavisi ayni mekanizmaya 
dayanmaktadir. 

6- Antidot, zehirli maddenin toksisite sinirini (dozunu) yiikselterek 
etkisini gosterir: 

Kimyasal bir maddenin toksisite sinin (toksik dozu) iki §ekilde 
yiikseltilebilir. Fizyolojik ve farmakolojik antagonizmanin prensipleri 
bu mekanizmaya dayanmaktadir. Fizyolojik antidotlar, fizyolojik bir 
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sistemde olu§turulan toksik etkiyi zit yonde fizyolojik etki ile ortadan 
kaldirirlar. Ornegin barbitiiratlann neden oldugu §iddetli solunum dep-
resyonu, pikrotoksin veya pentilen tetrazol ile; yine §iddetli barbitiirat 
zehirlenmesinde goriilen kan basincindaki dii§me epinefrinin intrave-
noz uygulanmasi ile ortadan kaldinhr. Bu orneklerde toksik madde et-
ki yerinde toksisitesini gostermege devam eder, ancak antidotun kar§i 
(zit) fizyolojik sistemi etkilemesi ile toksisite antagonize edilmektedir. 

Farmakolojik antagonizmada ise, bir kimyasal maddenin (ilag ve-
ya toksik madde: agonist) belirli bir reseptorle etkile§imi sonucu olu-
§an etki, diger bir kimyasal maddenin bu reseptorii bloke etmesi ile or-
tadan kaldirilir: 

Agonist+Reseptor —» (Agonist-Reseptor kompleksi) —> Etki 

Antagonist + Reseptor —» Reseptor blokaji (cevap yok) 

N-allilnormorfinin, morfinin solunum uzerindeki etkilerine kar§i 
antidot etkisi ornek verilebilir. Morfin beyinde bulunan solunum mer-
kezindeki reseptorle birle§erek solunumu deprese eder. Teorik olarak 
N-allilnormorfin de aym reseptorle birle§ir, ancak etki gok daha azdir. 
Muskarin gibi zehirlerin kuvvetli muskarinik etkilerinin (asetilkolinin 
otonom sinir uglarindaki etkisinin gok §iddetlisi: kan basincinin dii§-
mesi, tiikriik salgilamasinin artmasi, bronkokonstriksiyon gibi) atro-
pinle antagonize edilmesi aym mekanizma ile agiklanabilir. 

7- Antidot zehirin etkisini enzim aktivitesini arttirarak uzakla§ti-
rir: 

Methemoglobinemi olu§turan zehirlerin (organik nitro, nitrit bile-
§ikleri, organik aminler ve tiirevleri, kloratlar, bizmut subnitrat gibi) 
tedavisinde metilen mavisinin antidot etkisi bu mekanizma ile agikla-
nabilir. (MetHb) kompleksindeki Fe+3 iyonu metilen mavisi ile ferro 
(Fe+2) iyonuna indirgenebilir. Yiiksek dozlarda metilen mavisinin ken-
disi de MetHb'emiye neden olursa da, hemoglobin %5-10'dan fazlasi 
MetHb'e gevrildigi durumlarda, hemen dengeye ula§ilir. Metilen mavi-
sinin IV olarak uygulanmasi ile NADPH kar§isinda renksiz lokobazi 
(lokometilen mavisi) olu§ur. Lokobazi da gok gabuk olarak Fe+3'ii in-
dirger (Kan zehirlerine bakiniz): 

(1) NADPH + Metilen mavisi —> Lokometilen mavisi + N A D P 

(2) Lokometilen mavisi + MetHb (Fe+3) -> Hb (Fe+2) + metilen 
mavisi 
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11.7. Zehirlenme Tedavi Merkezlerinde Bulunmasi Gereken 
Onemli Ilag ve Antidotlar 

Kusturucular: 

1- ipeka §urubu (Sirupus Ipecacuanhae): 4 gram ipeka tozu veya 
15 ml ipeka §urubu su ile verilir. Ipeka ekstresi (fluid extrakt), §uru-
bundan farkli ve 4 kere etkili oldugu igin farmakopeden gikartilmi§tir. 
Ba§hca emetin, ve cephaelin (total alkaloidlerin %90'i) alkaloidlerini 
igerirler. Emetin toksik etkili olup, ozofagitise (yemek borusu iltihabi) 
neden olur. Ekstresinden bu nedenle yararlandmamaktadir. £ocuk ve 
eri§kinler igin doz aynidir. Ancak, gok kiigiik gocuklara (2-3 ya§indan 
kiiguklere) gok dikkatli verilmelidir. Kusma olmazsa 1/2 saat sonra 
doz tekrarlanir. Yine sonug ahnmazsa mide yikanir. 

2- Apomorfin hidrokloriir: £abuk etkili kusturucu olup subkutan 
veya IM olarak uygulamr. (gocuklara 1-2 mg (1-2 ya§ igin) ve yeti§-
kinlere total 5-10 mg (0.15 mg/kg) dozda uygulamr. ipeka §urubunun 
etkili olmadigi hallerde kullanihr. Nalokson hidrokloriir (Narcan veya 
benzeri narkotik antagonist) ile kombine tedavi, hem emetik etkiyi 
hizlandinr ve hem de apomorfinin daha sonraki olu§abilecek depresan 
etkisini azaltir. Hasta komada ise veya bilinci yoksa kullanilmamali-
dir. Gerektiginde morfin antagonisti olarak nalokson hidrokloriir 0.01 
mg/kg veya Levalorfan (lorfan) 0.02 mg/kg veya N-allilnormorfin 
(Nalorfin, Lethidrone) 0.1 mg/kg dozda IM olarak uygulamr. 

Antidotlar: 

1- Aktif komiir (Carbo medicinalis): Metal kutularda hava gir-
meyecek §ekilde kapali bulundurulmalidir 1.0 g/kg (veya yeti§kinlere 
100-120 g gocuklara 15-30 g) aktif komiir, su ile bulamag haline geti-
rilerek igirilir. Zehirlenme nedeni bilinmediginde birgok zehirler igin 
(alkaloidler, metaller) adsorban ve lokal antidot olarak kullandir. 

2- Asetik asit (%1): Oral alkali zehirlenmelerde, su ile (1:1) ora-
ninda seyreltilerek igilir. Ciltte, alkali yaniklan oldugunda %1'lik go-
zelti ile yikanir. Sirke, asetik gozeltisi yerine kullamldiginda, %1'lik 
gozelti igin 1:4 oraninda seyretilmelidir. 

3 - A m o n y u m asetat: Amonyum asetat veya amonyakli su ile (4 
ml amonyak, 500 ml su) seyreltilir. Formaldehitle zehirlenmelerde 
methenamin olu§turarak toksisiteyi ortadan kaldinr. 
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4- Amonyum hidroksit (%0.2): Formalin (veya formaldehit) ile ze-
hirlenmelerde lokal antidot olarak kullanilir. 

5- Amil nitrit ( 0 3 ml'lik pelletler): Akut siyanur zehirlenmesin de 
ilk miidahale kullanilir. NaN02 , IV olarak uygulanincaya kadar hasta-
ya amil nitrit buharlan koklatilir. 

6- Askorbik asit-sodyum askorbat (enjektabl 250 mg/kg): Kuv-
vetli indirgendir. Metilen mavisi ile olu§an methemoglobinemi igin ve 
aynca benzen, kur§un ve arsenik zehirlenmelerinde yardimci olarak; ni-
kotinle zehirlenmede, bakteriyel toksin ve anaflaktik reaksiyonlara kar§i 
kullamlir. 

250-1000 mg IV olarak (%5'lik glukoz veya serum fizyolojik iginde 
seyreltilerek) verilir. Seyreltilme iyi yapilmalidir. Kuvvetli gozeltileri he-
molize neden olabilir. 

7- Atropin sulfat (1 ml'lik ampul veya 0.4 mg hipodermik tablet 
§eklinde): Asetilkolin ve metakolin, zehirli mantarlarda bulunan mus-
karinin muskarinik etkilerini antagonize eder. Arekolin ve pilokar-pinle 
a§in dozda goriilen etkilere kar§i, asetilkolin esteraz inhibitorleri insekti-
sitlerle zehirlenmede (organik fosfat esterleri gibi) kullanilir. Subkutan, 
IV veya oral kullanilabilir. Eri§kinler igin 1-2 mg, gocuklar igin ya§a go-
re 0.12-0.5 mg dozla ba§lanir, 15-30 dakika aralarla atropinizasyon 
(midriyazis, ta§ikardi, cildin kizarmasi ve ate§ basmasi, agzin kurumasi 
gibi) goriiliinceye kadar devam edilir. 

8- BAL (Dimerkaprol): As, Au, Bi, Cu, Hg ve Ni ile zehirlenmeler-
de kullanilir. Cd, Fe, Pb, Se, Tl, U ve V zehirlenmelerinde kontren- dike-
dir. 3 mg/kg (yer fistigi yagmda hazirlanmi§) dozda 4 saatte tekrarlamr 
(Hg ve As zehiirlenmelerine bakimz). 

9- Desferrioksamin (Desferal): 500 mg'lik ampuller IV, IM veya 
gerektiginde oral da uygulanabilir. Akut demir zehirlenmelerinde kullani-
lir. 

10- D-Penisilamin (Dimetilsistein): Cu ve Pb'la zehirlenmelerde 
kullanilir. 150 mg'lik kapsiiller halindedir. 300 mg ogal olarak giinde 3 
kere verilir. Haftada 4 giin devam edilir. Gereginde 1 hafta ara ile 1 ay 
kullanilir. 300 mg piridoksin ile birlikte verilir. Yan etkisi nefroz ve ek-
zantenidir. 

11-Fizostigmin salisilat (Antilirium): 1 mg/ml madde igeren 2 
ml'lik ampuller halindedir. Atropin ve skopolaminle zehirlenmelere 
kar§i antidot olarak kullanilir. Aynca kardiyak aritmilerin diizeltilme-
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sinde etkilidir. Trisiklik antidepresanlar ve birgok antikolinerjik mad-
delerin (antidepresanlar, antihistaminler, antiparkinson ilaglar ve an-
tipsikotikler) MSS iizerindeki toksik etkilerine kar§i kullanilir. 

Doz: Yeti§kinlere 1-2 mg IM ve IV yolla yava§ olarak verilir. Ge-
rektiginde 30 dakikada bir tekrarlanir. gocuklara 0.5-1 mg, IM ve IV 
olarak verilir. 

A§iri fizostigmin bradikardi, diyare, hipersalivasyon gibi koliner-
jik krize neden olabilir. Bu durumda antikolinerjik bir ilag olan pro-
pantheline bromiir (Pro-Banthine) verilmelidir. Bu amagla atropin ve-
rilmesi, fizostigminin MSS'ye etkisini potansiyalize edebilecegi igin 
tercih edilmez. 

12- Kalsiyum disodyum etilendiamin tetraasetat 
(CaNa 2 EDTA): Versenat olarak da taninan bu antidot agir metal (Pb, 
Ni, Cu, Fe ve radyoaktif elementler) zehirlenmelerinde kullanilir. IV 
olarak 20 mg/kg, oral yolla 30 mg/kg'i gegmemelidir. Maksimum 
%3'liik gozeltisi kullanilir. £ocuklar igin %2'lik daha giivencelidir. 
Yava§ enjekte edilmelidir. Giinde 2 defa ve 5 gun devam edebilir. 5-7 
giinluk tedavide total dozun 50-75 mg/kg'i gegmemesi tavsiye edil-
mektedir (IV olarak). 

Oral olarak 75 mg/kg dorde boliinerek giinliik doz olarak verilebi-
lir. Tedaviye 9 gun devam edilebilir. 

13- Kalsiyum glukonat (%10): Klorlu hidrokarbonlar, floriirler 
ve okzalatla zehirlenmelerde kullanilir. Kandaki iyonik Ca++, bu bile-
§iklere kar§i affinite gosterir ve tetani olu§ur. Kalsiyum glukonat siyah 
oriimcek (black widow spider) ve diger bocek lsirmalannda, adale 
spazmina kar§i da kullanilir. 20 ml (% 10) IV olarak uygulanir. 

14- Levalorfan (Lorfan): Nalorfin gibi etkilidir. 0.02 mg/kg doz-
dan (5 mg/5 ml'lik ampullerden 1-1,5 ml) IV olarak uygulanir. 

15- Monoasetin (Gliserilmonoasetat): Rodendisit olan floroase-
tata (organik fluor bile§iklerine) kar§i kullanilir. 0.5 g/kg ba§ma IM 
olarak verilir. 1/2-1 saat sonra klinik semptomlara gore daha dii§iik 
dozda tekrarlanir. 

16- Metilen mevisi (%1'lik 10 ml ampul): Metilen mavisi, ani-
lin boyasi olup, yiiksek dozda methemoglobine neden olur. Ayrica 
G6PD enzimi olmayanlarda da hemoliz yapar. Methemoglobin olu§-
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turma ozelliginden 50k, ilging olarak belirli dozlarda MetHb'emiye 
kar§i kullanilir. Bu amagla tavsiye edilen doz 2.2 mg/kg olup %1'lik 
gozeltisi IV olarak uygulanir. Enjeksiyon yava§ yapilmalidir. Gerekir-
se 1 saat sonra tekrarlanir. MetHb'emiye kar§i antidot etkisi, askorbik 
asitin parenteral olarak (100-500 mg/24 saat) dozda uygulanmasi ile 
arttinlir. 

17- N-allilnormorfin hidrokloriir (Nalorfin, Nallin): Morfin ve 
benzerlerinin antagonisti olarak, ayrica molibden zehirlenmelerinde 
kullanilir. 5 mg/ml'de olmak iizere 2 ml'lik ampullerde hazirlanmi§tir. 
5-10 mg IV uygulanir. 5-10 dakikada tekrarlanir, total doz 50 mg'i 
gegmemelidir. 

18- N-Asetil-L-sistein: %20 lik steril gozeltileri 4 ml, 10 ml ve 
30 ml'lik ambalajlar halindedir. Bu preparat (Mucomyst) adi ile bili-
nir. Asetaminofen zehirlenmesinde antidot olarak kullanilir. Kanada 
ve Ingiltere'de enjektabl preparat olmasina kar§i Amerika'da pirojensiz 
preparat yoktur. En 50k oral yol ile uygulanir. 

Oral uygulamada mucomyst; su, kola veya portakal suyu ile 
%5'lik gozelti olacak §ekilde seyreltilir. Asetaminofen ile zehirlenme-
de ilk 16 saat iginde yiikleme dozu olarak 140 mg/kg oral yolla verilir. 
Arkadan her 4 saatte bir 70 mg/kg doz 17-18 kez tekrarlanir (Total 72 
saat iginde). 

19- Sodyum tiyosulfat (Na2S203): %10'luk 10 ml'lik ampullerde 
siyaniir zehirlenmelerinde, aynca iyotla zehirlenmede de kullanilir. 10 
ml IV olarak uygulanir. Lokal antidot olarak %5'lik gozeltisi ile (200 
ml) mide yikanir. Akut siyaniir zehirlenmelerinde 10-20 gun Na2S203 

(50 ml su iginde) yava§ olarak 5 dakika iginde IV uygulanir. 

20- Sodyum nitrit: %3'liik ampuller iginde IV uygulama igin si-
yanurle zehirlenmede 10 ml %3'liik NaN02 methemoglobin olu§tur-
mak igin verilir. Kan basinci 80 mm'den a§agiya dii§memelidir. Ardin-
dan Na2S203 IV olarak uygulanir. 

21- Potasyum permanganat gozeltisi: Suda %0.1 eri§kinler igin, 
%0.05 gocuklar igin hazirlanir. 

Lokal antidot olarak, oksidan ozelligi nedeni ile alkaloidlere ve 
oksitlenerek inaktif hale gegebilen zehirler (siyaniir gibi) igin kullam-
labilir. Korrozif bir madde oldugu igin daha da seyreltik gozeltileri 
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(1/5 000 ve 1/10 000 gibi) de onerilmektedir. Genel olarak mide yika-
masmda 300 ml kadar kullandir. 

22- 2 - P A M iyodiir (Pralidoksim): Enzim reaktivatoru olarak or-
ganik fosforlu insektisitlerle zehirlenmede, atropinle kombine olarak 
kullandir. 1 gram madde 25 ml suda enjektabl olarak hazirlanir. 30 
mg/kg (1-2 gram total doz) IV yava§ yava§ ve dakikada 500 mg'i geg-
meyecek §ekilde uygulamr. 

23-Pikrotoksin: Beynin kortikal ve subkortikal bolgelerini selek-
tif olarak stimiile eder. Ozellikle barbitiiratlann MSS'ye depresan etki-
sini antagonize etmek igin verilir. Ba§langig dozu 3-20 mg (3 mg/ml 
madde igeren 1 ve 20 ml'lik ampullerde hazirlanmi§tir). Gerektiginde 
30 dakika sonra tekrarlanir. 

Pikrotoksin IV yolla bile etkisini yava§ gosterir. Bu nedenle ikinci 
doz 30 dakika beklemeden tekrarlanmamahdir. 

Zehirlenme tedavi merkezlerinde, yukarida bir kismi bildirilen 
sistemik ve lokal antidotlar yaninda semptomatik tedavi igin ge§itli 
ilaglar (sedatifler, stimiilanlar, kalp ilaglan) bulundurulmalidir. Zorlu 
diiirez, idrar pH'sinin degi§tirilmesi, elektrolit dengesinin saglanmasi 
igin gerekli ilaglar, asfeksi tedavisi igin oksijen tiipii ve takimi, mide 
yikama takimi gibi ge§itli diizenekler de hazir olmalidir. 
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iLA<: TOKSisiTESi 
L—x • 

Boliim 

1. iLA£ VE KIMYASAL MADDELERIN iSTENMEYEN 
VE ONGORULMEYEN TOKSISiTELERI 

Genel olarak kimyasal maddelerin biyolojik sistemlerdeki toksik 
etkileri, "normal toksik etkiler" ve "beklenmeyen" veya "anormal tok-
sik etkiler" olmak iizere siniflandinlabilir. Ozellikle bu ayirma, ilaglar 
agisindan ele alinmi§tir. ilag, anormal fizyolojik fonksiyonu normal 
hale getirmek, bir semptomu diizeltmek veya bir enfeksiyonu ortadan 
kaldirmak igin kullanilan kimyasal maddedir. Boylece belirli bir doz-
da, belirli bir etki igin kullanilir. 

Daha once goriildiigii gibi ilagla zehir arasindaki nicel (kantitatif) 
fark, doz ile aynlmaktadir. Bu nedenle her ilacin bir toksik dozu var-
dir. Aynca, ilaglann istenen biyolojik etkiyi saglamak igin kullanilma-
lan sirasinda, "istenmeyen toksik etkiler"i olabilir. Bu durumda ilacin 
kullanilmasi da sinirli olur. 

i lag lann istenmeyen toksik etkileri: ilaglann farmakolojik ve 
toksik etkileri deney hayvanlannda incelenmektedir. Bu nedenle, far-
makolojik etki yaninda ozellikle kullanilma ko§ullan iginde onceden 
bilinen fakat istenmeyen toksik etkileri vardir. Bu toksik etkiler: a) 
Fonksiyonel, b) Biyokimyasal, c) Yapisal olmak iizere ba§lica iig ki-
simda toplanabilir. 

Fonksiyonel etkiler, ilacin farmakolojik etkisi ile ilgilidir. Bu etki-
ler reversibldir ve ilag birakildiginda ortadan kalkar. Ornegin antihis-
taminik bir ilacin ahnmasinda sedatif, iproniazid ahnmasinda psikosti-
miilan etkinin goriilmesi gibi. Bazen bu etki ciddi olur ve ilacin 
kesilmesi gerekir. Kinidin tedavisi sirasinda kardiak aritmi (kalp ati-
minda diizensizlik) ciddi durumlara ula§abilir. 
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Biyokimyasal toksisite, organlarda biiyiik bir patolojik bulgudan 
50k, kimyasal yontemlerle saptanan etki §eklinde kendini gosterir. Bu 
etki viicudun asit-baz dengesi iistiinde (aspirin ile oldugu gibi), enzim 
sistemlerinde gdriilebilir. Bu etkiler de reversibldir ve ilacin kesilmesi 
ile kaybolur. 

Yapisal toksisite organ, doku veya hiicre yapisi iizerinde degipme 
olup, fonksiyonel ve biyokimyasal degi§me ile beraber gider. Amino-
pirin ile tedavide anemi, fenotiyazinle katarakt, kloroformla anestezi-
de karaciger yaglanmasinin goriilmesi ornek verilebilir. 

Ilag alinmasi ile goriilen bu tip toksisiteler, istenmeyen fakat on-
goriilen etkiler olup, terapotik dozlarla goriiliir. Bazilari tedavi sirasin-
da hemen, bazilari da uzun siireli tedaviler sonunda ortaya gikar. "Yan 
etkiler" olarak da isimlendirilen bu etkilerin gogu doz-cevap ili§kisi 
gosterir. 

Diger kimyasal maddelerin beklenen etkileri: ilaglar bilinerek 
belli bir amag igin alinan maddelerdir. Amagli olarak alinan kimyasal 
maddelere, ilaglar di§inda, besinler ve onlarla birlikte alinan kimyasal 
maddeler ornek verilebilir. Bunun di§mda daha gok "ksenobiyotikler" 
olarak tanimladigirruz birgok kimyasal maddelere (hava, su, besin kir-
leticileri, evlerde kullanilan kimyasal maddeler, endiistride maruz kali-
nan kimyasal maddeler) istenmeksizin maruz kalinmaktadir. Bu mad-
delerin beklenen, normal toksik etkileri "biyolojik sistemlerde 
tekrarlanabilen ve boylece de bngdriilen etkiler" §eklinde tanimlan-
maktadir. Bu etkiler doz-cevap ili§kisi gostermektedirler ve diger kim-
yasal maddelerle etkile§meler de bu grup igindedir. Ornegin karbamat 
grubu insektisitlerin asetilkolin esterazi inhibe ederek gosterdikleri 
toksik etki ongdriilen, beklenen normal etkidir. Alkollerin bilinen 
MSS depresan etkilerinin, barbitiirat gibi maddelerle potansiyalize ol-
masi da bu grup toksik etkiler arasma girer. Kimyasal maddelerin bek-
lenen toksik etkileri daha once goriilen "etki mekanizmalan"na daya-
narak agiklanmaktadir. 

Kimyasal maddelerin beklenmeyen anormal toksik etkileri: 
Ilag ve kimyasal maddelerin onceden beklenmeyen ve biyolojik siste-
min duyarligina (sensitizasyon) bagli olarak ortaya gikan etkileri "bek-
lenmeyen anormal toksik etkiler" olarak siniflandinlmaktadir. Bu etki-
lerde "immiin mekanizma" rol oynamaktadir. 

Daha onceleri "idiyosenkrazi" deyimi ile "mekanizmasi bilinme-
yen ve ancak bireysel ornek olarak ortaya gikan toksik etkiler" bugiin 
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toksisite smiflandinlmasinda yer almamaktadir. Mekanizmasi agikla-
nan idiyosenkrazi olaylari, ilgili toksisite kategorisine alinmaktadir. 
Ornegin, eskiden idiyosenkrazi olarak tanimlanan birgok toksisite or-
nekleri bugiin genetik mekanizma ile agiklanmaktadir. (Toksisiteyi et-
kileyen genetik faktorler konusuna bakiniz). 

Sensitizasyon ile hipersensitivite (a§in duyarlik veya dayaniksiz-
lik) gogu kez yanh§likla birbiri yerine kullanilirsa da birbirinden fark-
hdirlar. Hipersensitivite §u ozelliklerle karakterize edilebilir: 1) Birey-
lerin azinda goriiliir, 2) Kimyasal maddenin beklenen etkisidir, ancak 
kimyasal maddenin normal dozundan daha kiigiik dozlarla ortaya gi-
kar. Bu durum ki§ide daha onceki hastaligi nedeni ile ortaya gikabilir. 
Ornegin bron§iyal astimli ki§iler, havada bulunan toksik gazlardan 
ozonun etkisine (bronkokonstriktor etkisine) daha duyarlidirlar. 

2. SENSITtZASYON (ALLERJI) 

Allerji, kimyasal maddenin farmakolojik veya toksikolojik etki-
sinden farkli bir etki olup, immunolojik bir olaydir. immun mekaniz-
mada, kimyasal maddeye ilk maruz kalmada biyolojik sistemde "anti-
kor" denilen bir protein olu§ur. Kimyasal madde organizmada endojen 
proteinic birle§erek "antijen" olu§turur. Proteinic birle§erek antijen 
olu§turan kimyasal maddelere "hapten" denir. Antijen, "antikor" deni-
len selliiler ve humoral yeni proteinler olu§turabilir. Bu ilk temasta 
selluler (hiicresel) bir hasar yoktur, ancak hassasiyet kazandmi§tir. 
Ikinci maruz kalmada kimyasal maddenin yeniden olu§turdugu anti-
jen, daha onceki antikorla birle§erek, antijen-antikor reaksiyonu sonu-
cunda hiicrede harabiyet olu§ur. Bu immunolojik cevap, protein, lipid 
gibi organizma igin yabanci fakat dogal maddelerle ortaya gikabilir. 
Aynca yabanci kimyasal maddelerle de immunolojik olay gortilebilir. 
Bunlann bazisinin molekiil agirligi yiiksek (1000 dalton civannda) 
olabilir. Ancak toksikolojide daha onemli olan kiigiik molekiillerle go-
riilen sensitizasyon (allerji) reaksiyonlandir (immunotoksisite boliimii-
ne bakiniz). 

Kiigiik molekiillti kimyasal maddelerin, allerjik reaksiyonlara ne-
den olabilecegi, ilk kez 1934-1936 yillannda Landsteiner ve arkada§-
leiri tarafindan gosterilmi§tir. Bu ara§tincilar, dinitrobenzen tiirevleri-
nin, deney hayvanlanna ikinci kez uygulandiklannda doku 
reaksiyonlan olu§turdugunu gostermi§lerdir. Ozellikle halojen grubu 
igeren dinitrobenzen tiirevlerinin (2, 4-dinitroklorobenzen gibi) aller-
jik etkisi saptanmi§tir. Halojen yerine hidrojen, hidroksil, metil veya 
amino gruplannin gegmesiyle sensitizan ozellik kaybolmaktadir. Bu 
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bulgular, haptenin tarn antijen olu§turmasi igin, endojen proteinic siki 
baglanma (kovalan bag) yapabilen gruplan igermesi gerektigini ortaya 
gikarmi§tir. Kimyasal maddelere hapten ozelligi veren ba§hca fonksi-
yonel gruplar, diazonyum (-N+=N); tiyol (-SH); slilfonik asit (-S03H); 
aldehit (-CHO); kinon ve aktif halojenlerdir. Bu gruplar, protein mole-
kliliindeki amino asitlerin aktif gruplan ile ornegin hidroksil (serin), 
amino (lizin), diaminoimin (arginin), tiyol (sistein), disiilfiir (sistin), 
parahidroksifenil (tirozin) kovalan bagla birle§erek ineversibl (hapten-
protein: antijen) olu§tururlar. 

Bazi kimyasal maddeler ise in vitro olarak hapten ozelligi goster-
mezler, ancak iff vivo metabolik aktivasyonla bu ozelligi kazanirlar. 
Penisilinin allerjik etkisinin penisilinik asit tiirevi ile ilgili oldugu an-
la§ilmi§tir. Bu nedenle penisilin "prohapten" dir. Penisilinik asit, peni-
silinin ilk bozunma uriiniidiir ve kontaminant olarak penisilin prepa-
ratlannda bulunur. Proteinlerin disiilfiir, sulfidril veya amid gruplan 
ile kovalan bagla birle§ebilir. Boylece olu§an penisiloil-protein konju-
gatmin kuvvetli antijen ozelligi oldugu gosterilmi§tir. 

Son yillarda ilag metabolitlerinin insanlarda neden oldugu alleijik 
reaksiyonlarda biiyiik arti§ gbriilmektedir. Bazi durumlarda sadece ak-
tif ilag §eklinin (aktif metabolitin) degil, ayni zamanda ta§iyici protei-
nin taninmasi da olasi olmaktadir. P-450 izozimleri gibi karacigerin 
biyotransformasyon enzimleri konjugasyonda oncelikli hedefleri te§kil 
ederler (Week, A.Z., 1991). 

Kimyasal haptenlerin, ozellikle serum proteinleri (albuminler ve 
immiinoglobulinler) ile in vivo konjugatlar olu§turdugu gbsterilmi§tir. 
Ornegin p-laktam antibiyotiklerinin serum albumini ile kovalant bag-
landigi gozlenmi§tir. Bunun di§inda nikel, berilyum, krom ve platin 
tuzlan gibi anorganik allerjenlerin ise hiicre membranlan tarafindan 
kuvvetle absorbe edildigi gbsterilmi§tir. Bunlann proteinlerle koordi-
ne kompleksler olu§turarak immiilolojik reaksiyondan sorumlu olduk-
lan dii§iinulmektedir. 

^apraz allerji: Ayni kimyasal aktif grubu igeren, fakat diger ya-
pilan bakimindan birbiriyle ilgili olmayan maddelerden birine kar§i 
alleijik reaksiyon gosteriliyorsa, digerine de allerji gosterilir. "^apraz 
allerji" denilen bu durumda, allerjiden sorumlu grup "determinant hap-
ten" ismi verilen kimyasal gruptur. Ornegin "siilfonamid" aktif grubu-
nu igeren degi§ik yapidaki ilaglardan (sulfonamidler, siilfaniliire, ase-
tazolamid, furosemid gibi) birine kar§i allerji gosteren ki§i, digerlerine 
de sensitizasyon gosterir. 
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2.1. Da? Allerjisinin Genel Prensipleri 

a) ilaglara kar§i geli§en immiin cevaplann dayandigi prensipler 
deneysel gali§malarla agiklanabilmektedir. Kimyasal yapi ve aktivite 
temel faktorlerdir. Klinik kullanimi olan ilaglann gogu, in vitro olarak 
proteinlerle inkiibe edildiklerinde, dayanikli konjugatlan kadar aktivi-
te gosteremezler. Bu nedenle ilaglara kar§i geli§en allerjik reaksiyonla-
nn insidansi dii§iik ve kimyasal aktivite ile sensitizasyon indeksi ara-
sinda bir ili§ki kurmak zordur. Ancak allerjik cevabin insidansi 
objektif immiinolojik parametrelerle kar§ila§tirildiginda, bir ili§ki ku-

rulabilir. Ornegin (3-laktam antibiyotiklere kar§i geli§en duyarlikta, 
sensitizasyon indeksi oldukga yiiksektir ve belirgin §ekilde verilen to-
tal doza baghdir. 

b) Hapten ozelliginin kazanilmasinda ve in vivo konjugasyonda 
metabolitler de hipersensitivitede etkin bir faktordiir. Daha once bu 
konuya deginilmi§ti. 

c) Allerjik hastalarda saptanan antikorlann gapraz duyarlikta da 
rol oynadiklan dii§Uniilmektedir. Ilaglara kar§i olu§an gapraz allerji-
nin ge§itliligi fazladir. Ornegin penisilinde yan zincirin degi§mesine 
bagli olarak, gapraz allerjide bireysel cevap farkliligi, immiinokimya-
sal gali§malarla gosterilmistir. Tersiyer ve kuaterner amonyum grupla-
n gibi kiigiik molekiillere kar§i o!u§an antikorlar hastalarda gok sayida 
ve ge§itteki ilaca kar§i gapraz allerjiye neden olur. 

d) Ilacin dozu, siiresi ve alinan terapi sayisi duyarhgin insidansini 
etkileyen diger faktorlerdir. Ancak bu konuda giivenilir bilgileri elde 
etmek oldukga zordur. Ornegin ge§itli aralarda tekrarlanmi§ orta dozda 
penisilin ve insulin uygulamasi ile ortaya gikan allerji sikligi, devamli 
uzun siireli dozla goriilene gore daha yiiksektir. Bunun di§inda gok dii-
§iik dozlarla da, ozellikle genetik defektli (atopik) ki§ilerde sensitizas-
yon goriilebilir. 

e) Allerji riski, siirekli kullanimda veya ilag atiliminda bozukluk 
oldugunda yiikselir. Penisilinle hemolitik anemi indiiksiyonu, eritrosit-
lerin penisiloilasyonu (eritrosin penisiloik asit konjugasyonu), yiiksek 
ve devamli kan penisilin diizeyini gerektirir. Bununla beraber bu ko-
§ullarda, anaflaksi ve serum hastahgi gibi penisilin allerjisinin diger 
belirtileri daha seyrek ortaya gikar. Bunun nedeni Ig E sentezinin uzun 
arahklarla uygulanan dii§iik dozdaki antijenlere gereksinim duymasi-
dir. Halbuki penisilinin yiiksek dozlan tercihan IgG sentezine yol agar 
ve IgE durumunda yiiksek doz toleransi olu§ur. 
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f) Kontakt dermatit harig, uygulama yolunun allerji tipinde ve olu-
§an klinik semptomlann tayininde gok az onemi vardir. Allerjik ilagla-
nn cilde uygulanmasi genelde, oral yolun tersine, yiiksek duyarlik in-
sidansina neden olur. 

Maruziyetin ba§langig yolu da allerjik reaksiyon tipini etkiler. Pe-
nisilin tozlanna tekrarlanmi§ maruziyette olan i§gilerde, bu ilag daha 
sonra oral yolla almalan halinde, sik sik astimm geli§mesi buna iyi bir 
ornektir. 

g) Genetik durumun etkisi: Ilaglara kar§i geli§en immiin cevap, di-
ger antijenlere kar§i olu§an cevaptan daha farkli degildir. Ilaglarla ge-
li§en duyarlikta genetik faktorlerin onemi vardir. "Atopik" ki§ilerde 
penisilin ba§ta olmak iizere ani tip duyarlik geli§ebilir. Ozellikle birey-
ler arasinda ilag metabolizmasi agisindan genetik varyasyon bunda et-
kilidir. Ornegin hepatik asetil transferaz aktivitesi du§iik olan ki§iler, 
hidralazinle indiiklenen immiin cevaba (lupus sendromu) daha biiyiik 
risk grubunu olu§tururlar. 

2.2. Psodoallerjik ilag Reaksiyonlari 

Psodoallerjik ilag reaksiyonlari az sayida bireyde goriilen ve kli-
nik olarak immiinolojik kaynakli reaksiyonlara gok benzeyen, ancak 
klasik immiin yamtlarin alinmadigi reaksiyonlardir. Psodoallerjik re-
aksiyonlarin klinik olarak immiinolojik kaynakli reaksiyonlara benze-
me nedeni, aym efektor hiicrelerin ve aym allerjik enflamasyon medi-
atorlerinin rol almasidir. Klinik olarak reaksiyon doza baglidir ve 
yeterli miktarda ilag alan ki§ilerin herhangi birinde meydana gelebilir. 
Opiyatlar, bazik ilaglar ve diger ilaglar, temel peptidler bu gruba giren 
ilaglardir. Bunlar pratik olarak her bireyde enjeksiyon yapildigmda ve 
yeterince yiiksek doz uyguiandiginda anaflaktik §ok ya da iirtiker cilt 
reaksiyonlanni indtiklerler. Bununla birlikte bireysel duyarlikta bazi 
kantitatif farkhhklar vardir. Segilmi§ gruplara da bagli olarak psodoal-
lerjik reaksiyonlarin olu§ma olasiligi oldukga azdir. En gok bilinen 
akut allerji benzeri reaksiyonlari arasinda aspirinin ve diger non-
steroidal antienflamatuar ilaglarin ba§lattigi astim ve iirtiker sayilabi-
lir. 

2.3. ilag Allerjisi ile 01u§an Klinik Sendromlar 

Cilt lezyonlan: Cilt lezyonlan ilag allerjisinin en yaygin klinik 
bulgusudur. Bu lezyonlar arasinda priirit, iirtiker, anjiyoodem, erite-
matoz dokiintiiler, eritem, ekzema, fotosensitiv reaksiyonlar sayilabi-
lir. 
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Tablo 36: Hapten Ozelligi Gosteren Bazi Ila<j ve Kimyasal Maddelerde Goriilen Allerjik 
Reaksiyonlar 

Allerjik Reaksiyon Kimyasal Madde 

1. Cilt reaksiyonlan 

1- Kontakt dermatit (ekzama, ka$inti, kizarti, 
kabarcik, nekroz gibi) 

Arsenik bilejikleri, lokal anestezikler, 
civali ila9lar, penisilin, kinakrin, 
streptomisin, sulfonamidler 

2- Urtiker (kurdejen, yaygin) Organ ekstraktlan, penisilin, polen 
ekstraktlan, salisilatlar, serumlar 

3- Egzamtem (bolgesel kabarcik ve kizarti) Barbitiiratlar, sulfonamidler, arsenikli 
bilegikler, iyodiirler 

4- Derinin pul pul dokiilmesi, kizarti, §i§me 
(exfoliative) 

Arsenikli bilejikler, barbitiiratlar, 
altin tozlan, iyodiirler 

5- Bullii alanlar Arsenikli bilejikler, bromiirler, 
iyodiirler 

6- Multiform eritem Bromiirler, salisilatlar, sulfonamidler 

7- Kizartim ciltte ayni bolgede tekrarlanmasi Barbitiiratlar, fenolftalein 

II. Kan diksrazisi 

1- Graniilositopeni Aminopirin, arsenik bilejikleri, altin 
tozlan, hidantoinler, fenilbutazon, 
tiyourasil 

2- Trompositopeni Arsenikli bilejikler, kinin, 
sulfonamidler 

3- Aplastik anemi Kloromfenikol, hidantoinler, kinakrin, 
fenilbutazon, sulfonamidler 

III- Serum hastaligi Serumlar, penisilin, streptomisin, 
sulfonamidler, tiyourasil 

IV- ilag ate$i Penisilin, streptomisin, 
paraaminosalisilik asit, kinidin, 
barbitiiratlar, fentoin, atropin 

V- Anaflaktik §ok Iyodiirler, lokal anestezikler, civali 
bile§ikler, organ ekstraktlan, penisilin, 
polen ekstratlan, serumlar, a§ilar 

VI- Astim (veya bronkiyoler obstriiksiyon) Polen ekstraktlan, salisilatlar, serumlar 
VII- Organ hasari 

Hepatit Altin tuzlari, hidantoinler, fenuron, 
sulfonamidler 

Periarterit Serumlar, hidantoinler, iyodiirler ve 
civali bile§ikler, sulfonamidler 

Renal reaksiyonlar Penisilin G, metisilin, altin tuzlan 
hidantoin 
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i lag ate§i: Ate§ ilag hipersensitivitesinin en yaygin klinik sonugla-
rindan biridir. Dermatit, vaskiilit ile beraber geli§ebilir. Ate§ genellikle 
ilag tedavisinin 7. veya 10. giinii belirir. Tedavi kesildiginde ate§te 
hizli bir dii§me olu§ur. Hastaya ayni ilag verildiginde ise ate§ hemen 
tekrarlar. Ate§e neden oldugu bilinen ilaglar arasinda penisilin, strep-
tolysin, paraaminosalisilik asit, kinidin, barbitiiratlar, fentoin ve atro-
pin sayilabilir. 

Pulmoner hipersensitivite reaks iyonlan: ilaglarin neden oldugu 
pulmoner reaksiyonlar anaflaksi, lenfoid reaksiyonlar, pnomoni, 
odem, graniilositozis ve fibrozis §eklinde degi§ik §ekillerde ortaya gi-
kabilir. Spesifik ilaglara kar§i olu§an anaflaktik reaksiyonlar akut ha-
vayolu tikanmasi ile geli§ir. Akut pnomoni, ate§, cilt dokiintiileri ve 
eozinofili nitrofurantoin ya da siilfosalazin tedavisi sonucu gbriilebilir. 
Kromolin sodyumun eozinofdik pnomoni olu§turdugu gbriilmii§tiir. 
Nitrofurantoin ve kromolin sodyumun ikisinin de lenfositleri indiikle-
dikleri gosterilmi§tir. Heroin, propoksifen, metadon, hidroklortiazid 
gibi ilaglar pulmoner odeme neden olabilirler. Bu ilaglara kar§i geli§en 
reaksiyonlann mekanizmasi tam olarak aydinlatilamami§tir. 

Hepatik hipersensitivite reaks iyonlan: (^ogu ilag kolestatik ya 
da hepatoseliiler karaciger degi§ikliklerine neden olur. Paraaminosali-
silik asit, siilfonamidler, fenotiazinler karacigerin bazi komponentleri-
ne kar§i duyarligm geli§mesine neden olurlar. Halotan, antikonvtilzan 
ilaglar, eritromisin estolat, indometazin, izoniazid ile olu§an hepatik 
reaksiyonlar ise heniiz tam anla§ilamami§tir. 

Renal hipersensitivite reaks iyonlan: Penisilin G ya da metisi-
lin'in yiiksek dozlan intertisiyel nefrit, ate§, dbkiintii, eozinofili ve 
yiiksek diizeylerde IgE antikorlannin olu§umunu indiikler. Romatoid 
artrit igin uygulanan altm tedavisinde glomeriilonefrit ve nefrotik 
sendrom indiiklenir. Hidantoin terapisi alan gocuklarda immiinolojik 
olarak indiiklenmi§ interstisiyel nefrit olu§tugu rapor edilmi§tir. Tablo 
36'da allerjik ilag reaksiyonlan ve neden olan ilaglar gbriilmektedir 

2.4. Fotosensitivite (I§iga Duyarhk) 

Birgok kimyasal maddeler, insan cildinde i§iga maruz kahndigin-
da deri reaksiyonlanna yol agarlar. Bu durum bazen yapay i§ikta da 
goriiliir. Boyle reaksiyonlara "fotosensitivite: i§iga duyarlik" denmek-
tedir. "Fototoksik" tipte, ciltteici kimyasal madde, i§ik enerjisi absorbe 
ederek (UV i§inlan: 280-400 nm) daha yiiksek eneijili bile§ik haline 
geger. Absorbe edilmi§ enerji geri verildiginde "agiga gikan radyasyon 
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enerjisi" fotokimyasal yolla hiicre hasarina neden olur. Komiir katram 
tiirevleri, piridin ve antrasen, antibiyotiklerden dimetilklortetrasiklin 
ve siilfonamidler, trankilizanlardan klorpromazin bu tip fototoksik 
olaylara neden olan bile§iklere ornek verilebilir. 

Ikinci tip fotosensitivite olayi, hapten-allerjik mekanizmaya (im-
mun mekanizma) dayanmaktadir. Kimyasal madde veya metabolit, 
cilt proteini ile antijen olu§turmaktadir. 

Duruma gore, bu antijen, antikor meydana getirir. I§iga maruz 
kalmada (uygun dalga uzunlugundaki elektromagnetik enerjiye) anti-
jen-antikor reaksiyonu katalizlenerek ciltte "deri hasari" olu§ur. Tiya-
zidler, aminobenzoik asit, griseofulvin, prometazin ve klorpropamid 
ile deri reaksiyonlari goriilmektedir (immiinotoksiteye bakin). 

2.5. Allerjinin Toksisiteden Farki: 

1) Kimyasal bir madde uzun siire tolere edildikten sonra sensiti-
zasyona neden olabilir. Genellikle allerjik reaksiyonlar kiigiik dozlarla 
ortaya gikabilir. 

2) Allerji kimyasal maddeye ilk maruz kalmada goriilmez. Anti-
kor yapilmasi veya dokuda duyarli lenfositlerin olu§masi igin 7-14 
giinliik siire gegmelidir. 

3) Kimyasal bir madde degi§ik ki§ilerde farkli allerjik reaksiyona 
neden olabilir, aynca ayni ki§ide de degi§ik zamanlarda degi§ik etki 
§eklinde goriilebilir. Ayni madde bir ki§ide cilt reaksiyonu §eklinde, 
digerinde vaskiiler cevap, bir iigiincii de ise kan hiicreleri iizerinde et-
kisi goriilebilir. Bazi ki§iler allerjik reaksiyonlara daha yatkindir. Ka-
litsal nedenle olabilir. Bu hale "atopi" denir. 

4) Allerjik reaksiyon hallerinde eozinofil lokositlerin sayisi artar 
(eozinofili). Allerjik reaksiyonlarda, bu degi§iklik tanimda yardimci 
olabilir. 

3. GENETiK NEDENLERE BAGLI TOKSiSITE 

Ayni tiir igindeki bireyler arasindaki genetik farklilik biyotrans-
formasyonun hizim ve dolayisi ile toksisiteyi etkilemektedir. Kahtsal 
(herediter) nedenlerle ilag ve kimyasal maddelere kar§i anormal cevap 
verilmesi kalitatif veya kantitatif nitelikte olabilir. "idiyosenkrazi" de-
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yimi yakin zamana kadar kimyasal maddelere kar§i bireyin diger bi-
reylerden farkli cevap vermesi olarak tanimlanmakta idi. Bugiin bazi 
ara§tincilar (Goldstein 1974), idiyosenkrazi olayini "genetik nedenle 
ortaya gikan anormal ilag reaksiyonu" olarak tanimlanmaktadirlar. Bu 
cevap, daha gok doz-cevap ili§kisinin dagiliminda iki ugta kalan (dii-
§uk doza duyarlik, yiiksek doza rezistan olma) bireyleri igermektedir 
(akut toksisite boliimiine bakiniz). 

Genetik mekanizma: Anne ve babadan gocuklara kalitim sagla-
yan birimler yani "gen"ler, kromozomlar iizerinde yerle§mi§ olup 
DNA molekiillerinin birer pargasidirlar. Tiirlere gore genlerin sayisi 
farklidir. Ornegin insanlarin 23 gift kromozomu olup, 22 gifti otozo-
mal, 1 gifti cinsiyet kromozomudur. Kadmlarda cinsiyet kromozonlari 
XX, erkeklerdeki XY'dir. Boylece erkeklerdeki cinsiyet kromozomu 
giftinin biri cinsiyeti tayin eden kromozom olup, digeri (Y) cinsiyet 
kromozomu degildir. Kromozomlarin aym yerinde yerle§mi§ gen gift-
lerinin herbiri "alel"dir. X kromozomu iizerinde yerle§mi§ genie gegen 
kalitim "cinsiyete bagli kalitim"dir. X-kromozomal karakterde erkek-
ten erkege kalitim yoktur. Y-kromozomal karakter ise ancak erkekten 
erkege geger. Cinsiyet kromozomu di§indaki 22 gift alelle ta§inan ka-
rakter "otozomal karakter" olarak tanimlanir. Bu §ekil kalitim cinsiye-
te bagli degildir, her iki cinste de aym oranda goriiliir. Canlinin tanina-
bilen ge§itli karakterleri (boy, agirlik vs. gibi) o organizmanin 
"fenotip'lerini olu§turur. Cocuklarin, bu fenotipleri olu§turmasi igin, 
anne ve babadan aldiklari cevher "genotip" olarak isimlendirilir. Ge-
notipi olu§turan bir gift alel genin degi§ik olmasina (Aa gibi) "hetero-
zigot genotip" ve boyle ki§ilere de "heterozigot" denir. Alel giftin aym 
genlerden olu§masina ise "homozigot" denir. (aa:ressesif veya gekinik, 
homozigot; A A : dominant veya baskin homozigot). (Genetik meka-
nizma ile geni§ ve aynntili bilgi "genetik" le ilgili kitaplarda bulun-
maktadir. Burada, yalnizca bazi genetik deyimleri, konu iginde bilin-
mesi gerektigi igin agiklanmi§tir). 

3.1. Polimorfizm 

Polimorfizm (poli+morfizmos kelimelerinden olu§mu§tur), gok 
§ekillilik anlamini ta§iyan bir sozciiktiir. Organizmalarda birden fazla 
yapisal varyasyon (ge§itlilik) gosteren proteinlere "polimorfik protein-
ler" adi verilir. 1949 yilinda Pauling ve arkada§lan, orak hiicre anemi-
sinde, normal hemoglobin A'dan farkli elektroforetik mobilite goste-
ren bir hemoglobinin varhgini gostermi§lerdir. Bundan sonra 
molekiiler hastaliklarin ara§tirilmasi yolunda gigir agilmi§tir. Ancak 
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DNA analiz yontemlerinin geli§tirilmesi ile konunun 50k geni§ boyut-
larda oldugu anla§ilmi§tir. 

Polimorfizm denildiginde genellikle genetik polimorfizm anla§i-
lir. "Genetikpolimorfizm", ayni populasyonda, bir lokusta iki veya da-
ha fazla alelin belli bir frekansta goriilmesi", §eklinde tanimlanabilir. 
Popiilasyon genetigi agismdan, belli bir frekansa (sikliga) gereksinim 
olmasina kar§in, molekiiler biyoloji agismdan, frekansin onemi yok-
tur. Bir ailede goriilen bir varyant bile polimorfik sayilir. Popiilasyon 
genetiginde, "polimorfizm frekansi" adi verilen bir kavram geli§tiril-
mi§tir. Buna gore sozii edilen alelin total alel frekanslannin %1'ini 
olu§turmasi gerekmektedir. Genetik polimorfizmi gostermek igin in-
san kam ve viicut sivilarinda incelenen genetik i§aretler 1) Kan 
gruplan, 2) Eritrosit enzimleri, 3) Serum proteinleri, 4) Hemoglobin 
varyantlan, 5) HLA (Human leucocyte Antigen) sisteminde ara§tirma-
lar yapilir. Kan gruplan genetik i§aret analizi ile adli tipta sugsuz in-
sanlann di§lanmasinda (babalik adaylan gibi) kullanilir (Kalfaoglu, E, 
1991). 

Enzim polimorfizminin ara§tinlmasi ise toksikoloji agisindan da 
onem ta§imaktadir. Ulkemizde TUrk toplumunda enzim polimorfizmi-
ni gosteren birgok ara§tirmalar bulunmaktadir: N-asetil-transferaz fe-
notipi (Sarda§, S. ve ark., 1985), polimorfik debrizokin 4- hidroksilas-
yonu (Sarda§, S. ve ark., 1991), paraoksonaz! arilesteraz polimorfizmi 
(Karakaya, A. ve ark., 1991) ornek verilebilir. Toplumda bu enzimle-
rin gosterdigi polimorfizm ilaca kar§i farkli cevap alinmasini ve daha 
duyarli veya daha dayanikli bireysel farklihgi ortaya gikarmaktadir 
(Akut toksisite ile ilgili §ekilleri inceleyin). 

3.2. Genetik Nedene Bagli Toksisite Mekanizmalan 

Genetik yapidaki bir eksiklik (mutasyon nedeni ile), bir toplumun 
bazi bireylerinde (veya cinslerde) anormal protein (enzim, hemoglo-
bin, diger viicut proteinleri) olu§abilir. Izozimler bu degi§iklikler ara-
sindadir. Bu modifiye enzimler, normal enzimler gibi ayni fonksiyonu 
gormekle beraber, substrat ve inhibitorlere kar§i degi§ik affinite goste-
rebilirler. Ayrica reaksiyon hizlari, allosterik etkile§meler farkli olabi-
lir. Bu fenotipik anormallik nedeni ile ki§iler herediter bir defekt ola-
rak kimyasal maddelere kar§i anormal cevap verirler. Bu anormal 
cevaplar birkag grupta incelenebilir. 
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1- Kimyasal Maddelerin Kiimiilasyonuna (birikimine) Neden 
Olan Genetik Faktorler 

Bazi bireylerde kahtimsal olarak, bazi enzimler yoktur veya anor-
mal yapidadir. Bu nedenle de bu enzimlerin kataliz ettigi biyotransfor-
masyon hizi dii§iik olacagindan, substrain (kimyasal maddenin) biyo-
lojik yanlanma omrii normalden uzun olacaktir. Sonugta toksik 
maddenin birikimi nedeni ile beklenenden uzun siireli toksik etki go-
riilecektir. 

Siiksinilkolin hidrolizi: Siiksinilkolin, noromuskuler blokerlerden 
olup, gogunlukla ameliyatlarda gizgili kas rolaksam olarak kuHam-
lir.Siiksinilkolin kisa siireli adale gev§eticisi olmasi nedeniyle fazla 
kullanilan bir ilagtir. Kisa siireli etkisi, plazma ve karacigerde bulunan 
"psodokolinesteraz" da denilen "agilkolin agilhidrolaz" enzimi tarafin-
dan gok gabuk (birkag dakika) inaktive olmasindandir. Ancak bazi 
hastalann, siiksinilkoline duyarli olduklan ve adale felcinin saatlerce 
devam ettigi gbriilmii§tur. Yapilan ara§trrmalarda, bunun nedeni "ati-
pik psodokolinesteraz" enzimine baglanmaktadir. Bu gen, diinyada ol-
dukga yaygin olup birgok toplumlarda %2 siklikta rastlanmaktadir. 
Enzimin aktivitesi, normal enzime gore gok daha dii§iik oldugundan, 
ilag etkisi uzamaktadir. Bu enzimi ta§iyan gen, otozomal ressesif (ge-
kinik) karakter gosterir, her iki cinste de goriiliir. Homozigotlarda etki 
gok belirgindir, heterozigotlar ise normal ve atipik enzim kan§irmm 
igerirler. Plazma kolinesterazinin ba§ka degi§ik tipten "variantlan" da 
bulunmu§tur. Bunlann siiksinilkolin hidrolizi uzerindeki etkileri, bu 
enzimlerin alel tipine bagli olarak az veya gok degi§iklik gostermekte-
dir. 

Herediter methemoglobinemi: Nitritler ve diger methemoglobi-
nemiye neden olan kimyasal maddeler (anilin tiirevleri, kloratlar gibi) 
bazi ki§ilerde anormal §ekilde uzun siireli etkileyerek methemoglomi-
nemi yaparlar. Normal kimselerde hemoglobinin pek az kismi methe-
moglobin (%1) §eklindedir. Spontan olarak, Fe+2 (feno) nin, Fe+3 (fer-
ri) e yiikseltgenmesiyle olu§an methemoglobin diizeyi, ferri iyonunun 
devamli olarak eritrositlerde bulunan (4) ayn indirgen enzim sistemi 
tarafindan feno iyonuna indirgenmesi ile saglanir. Bu mekanizmalar-
dan 3 tanesi askorbik asit, glutation veya NADPH'i indirgen olarak 
kullanilirlar. Dbrdiincii ve en onemlisi, NADPH-methemoglobin re-
diiktaz enzimidir. Herediter methemoglobinemide, bu enzim eksiktir. 
Bu enzim eksikligi otozomal ressesif karakter ta§idigi igin kalitimla 
her iki cinsiyette de homozigotlarda goriiliir. Boyle ki§iler dogu§tan si-
yanozislidir. Dogrudan (direkt) oksidan maddeler (nitritler, nitratlar, 
klorat, kinon ve yiiksek dozda metilen mavisi) ve organizmada oksit-
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lenerek in vivo olarak oksidan etki gosteren maddelerle (indirekt 
oksidanlar: arilamino ve arilnitro bile§ikleri, anilin, asetanilid, asetofe-
netidin, nitro,benzen, nitrotoluen, siilfonamidler) herediter methemog-
lobinemiye neden olurlar. Ornegin normal ve herediter methemoglobi-
nemisi olan ki§iye tek dozda sodyum nitrit (0.5 gram) IV olarak 
uygulandiginda, normal ki§ide methemoglobin diizeyi 6 saatte norma-
le indigi halde, defektli ki§ide ayni siirenin sonunda halen yiiksek dii-
zeyini korumakta devam eder (Sistemik toksikoloji, kan zehirlerine 
bakiniz). 

2- ilaca Duyarh Hemoglobinler 

Genetik nedene dayanan, anormal hemoglobin ta§iyan ki§iler de 
methemoglobin yapan kimyasal maddelere kar§i duyarhdirlar. He-
moglobin M, hemoglobin S, hemoglobin H gibi, normal hemoglobine 
gore B-zincirinde farkli amino asit ta§iyan "anormal hemoglobinler" 
oksidasyona kar§i (ozellikle hemoglobin H) gok duyarhdirlar. Boylece 
bu ki§ilerde methemolobinemi yapan ilaglar tehlikeli olabilir. Methe-
moglobin daha ya§li hiicrelerde birikerek lizise ugrar. Ornegin, siilfo-
namidler boyle ki§ilerde hemolitik anemiye yol agabilir. 

3- Kimyasal Maddeye Duyarligin Artmasi 

Genetik bozukluk nedeni ile bazi ilag ve kimyasal maddeler ki§i-
lerde degi§ik etki ve toksisite gosterirler. Favizm ve hemolitik anemi, 
hepatik porfiria bu etkilere ornektir. 

Primakin duyarligi ve favizm: Antimalaryal bir ilag olan prima-
kin, normal kimselere giinliik 30 miligram dozda verildiginde belirgin 
bir yan etki goriilmez. Halbuki zenci erkeklerin %5-10'u, normal pri-
makin dozuna kar§i duyarlik gosterirler ve bunlarda akut hemolitik 
anemi belirir. Bu durum bir yan etki degildir ve birgok etnik gruplarda 
yiiksek dozlarda bile hemoliz olayi goriilemez. 

8- aminokinolin tiirevi olan primakine duyarh eritrositlerin in vi-
vo olarak tanimlanmasi 1955'te yapilmi§tir. Daha sonraki ara§tirmalar-
da bu eritrositlerde rediikte (indirgenmi§) glutation (GSH) diizeyinin 
dii§iik oldugu anla§ilmi§tir. Eritrositlerde GSH gibi siilfidril grubu ige-
ren maddelerin eksikligi, hemolitik maddelere kar§i mekanizmayi dur-
duramaz ve hemoliz olayi meydana gelir. GSH diizeyi dii§iikliigiinun, 
hemolize egimli eritrositlerde G6P-D (Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz) 
enziminin yoklugu ile ilgili oldugu gosterilmi§tir G6P-D, okside (yiik-
seltgenmi§) glutationun (GSSG) indirgenmesi igin gerekli NADPH'i 
saglanmasi bakimindan onem ta§ir: 
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(1) GSSG + NADP1" + H+ ) 2GSH + NADF^ 
reduktaz 

(2) Glukoz - 6 - fosfat+NADP*' G 6 P D ) 6 - fosfoglukonikasit+ NADPH 

G6P-D eksikliginde, ikinci (2) reaksiyon normal hizda olu§ama-
yacagindan yeterli miktarda N A D P H saglanamaycaktir. 

I§te genetik nedenlerle, G6P-D eksikligi olan bazi irklarda, prima-
kin ve benzeri ilaglara kar§i bir duyarlik vardir. Boyle ki§ilerde bu tip 
ilag ve kimyasal maddelerin (primakin, siilfanilamid, naftalin, metilen 
mavisi, kinin, p-aminosalisilik asit, antipirin, kloramfenikol gibi) ve-
rilmesinden birkag giin sonra hemoliz ba§lar, hemoglobin miktan dii-
§er, idrar hemoglobiniiri nedeni ile siyahla§ir. Hemolitik anemiye bag-
li olarak sarilik (icterus) goriiliir. 

Akdeniz bolgesindeki etnik gruplarda, bazi Asya ve Amerika lrk-
lari, zenci ve Eskimolarda goriilen G6P-D eksikligi "favizm" denilen 
ayni tip hastahga da neden olur. 1894'de, Italyan doktoru Montano, Vi-
cia faba (fava) yenmesi veya bu bitkinin polenlerinin inhalasyonu so-
nucu bazi kimselerde hemolitik anemi gdriildiigiinii saptami§, Vicia 
faba ile ilgisi nedeni ile de bu hastahga, favizm adini vermi§tir. Vicia 
fabadan izole edilen vicine ve convicine isimli iki glikozitin aglikonla-
nnin etken madde oldugu iizerinde durulmaktadir. Bu aglikonkonlann 
(divicin: 2,6-diamino-4,5-dihidroksi pirimidin; izouramil: 2, 4, 5-
trihidroksi -6-aminopiridin) hemolitik aktiviteleri in vitro olarak goste-
rilmi§tir. Favizm Sardunya, Sicilya, Giiney italya, Yunanistan, Ispan-
ya ve Israil'de goriilen genetik bir anemidir. En yiiksek oran (insidans) 
Sardunya'dadir (%0.5). Tiirkiye'de, ozellikle Giiney Akdeniz Bolge-
sinde ya§ayan etnik gruplarda G6P-D eksikligine rastlanmaktadir. 
Tiirkiye'de kiiltiirii yapilan bazi Vicia faba ge§itlerinden izole edilen 
vicine ve convicine'in, G6P-D eksikligi olan ki§ilerin eritrositlerinde 
in vitro olarak hemolitik aktivite gosterdikleri tarafimizdan yapilan bir 
ara§tirmada gozlenmi§tir (Vural, N.; Sarda§, S. 1982). 

Primakin duyarligi ve favizm, cinsiyete bagli bir defektir. X kro-
mozomlari iizerinde oldugu igin, bu geni ta§iyan erkeklerin (hemizigot 
defekti, erkek gocuklanna degil fakat kiz gocuklanna geger (heterozi-
got kizlar). Enzim eksikligi olan kadinlar ise (heterozigot olanlann), 
erkek gocuklannin yansina bu defekti gegirecektir. Defekti ta§iyan he-
terozigot kadinlann GSH diizeyi orta bir deger (normal ile gok dii§iik 
deger arasinda) ta§irken, erkeklerin GSH diizeyleri gok dii§iiktiir. 
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Vicia faba'nin pirimidin glikozitlerinin kan GSH diizeyine etkisi 
tarafimizdan 30 favizmli ki§ide ara§tirilmi§tir. Normal ki§ilerde kan 
GSH diizeyi ortalama 108.54±19.404 mg/100 ml kan, favizmli ki§iler-
de 58.92± 17.79 ml/100 ml kan olarak saptanmi§tir. Cinsiyete gore da-
gilimda vakalann %80'ini (24) erkek; ya§ dagiliminda ise %70'ini go-
cuklann (21 ki§i, 0-10 ya§ grubu) olu§turdugu gozlenmi§tir. 

Hepatik porfiria: Genetik nedenle ilag ve kimyasal maddelerin 
degi§ik toksik etkilerine bir diger ornek barbitiiratlar ve bazi klorlu 
hidrokarbonlu pestisitlerle (hekzaklorobenzen gibi) goriilen porfiria 
olayidir. Porfiria, hem sentezinin regiilasyonundaki bozuklukla ilgili-
dir ve boyle ki§ilerin idrarlari ile 8-aminoleviilinik asit ( A L A ) ve por-
fobilinojen (PBG) atilir. Akut olaylarda, porfirin ve porfirin onciil 
maddelerinin miktan hem plazmada ve hem de idrarda artar; semp-
tomlar karin agnsi, nevrit, psikoz (Isveg tipi porfiria) veya ciltte i§iga 
duyarlik (fotosensitivite) ve ulseratif lezyonlar (Giiney Afrika tipi por-
firia) §eklindedir. Akut porfiria birgok ilaglarla (barbitiiratlar, siilfona-
midler, aminopirin, fenilbutazon) goriiliir ve bazen de oldiiriicii olur. 
1955-1959 yillan arasinda Tiirkiye'de Diyarbakir bolgesinde goriilen 
epidemik porfiria kuten tarda olayi bir fungusit olan HCB ile (hekzak-
lorobenzen) muamele edilmi§ bugdaydan yapilmi§ unun kullanilmasi-
na baglanmi§tir (£am, C., 1958). 

Genetik olarak olu§an porfiria, ALA-sentetaz enziminin anormal 
olarak indiiklenmesi ile ilgili goriilmektedir. Normal olarak, karaciger 
hiicreleri, ALA-sentetaz enziminin olu§umunu kontrol ederek porfirin 
ve hem sentezini regiile etmektedir. A L A sentetaz porfirin biyosente-
zindeki ilk enzimdir (§ekil 55). Genetik olarak, "hem" kontrol meka-
nizmasinda rol oynayan operator genin eksik oldugu kabul edilmekte-
dir. Bu nedenle ALA-sentetaz enziminin sentezi de kontrol 
edilemeyecektir. £ok diigiik dozda bile, bu spesifik ilaglann verilmesi 
ile, dengede olan kontrol sistemi, duyarli ki§ilerde bozularak porfiria 
olayi goriilecektir. Bu kalitimin otomozal dominant karakter gosterdi-
gi bilinmektedir. 

4. Kimyasal Maddelere Rezistans Kazamlmasi 

Tiirler veya aym tiir igindeki bireylerde genetik olarak metabolik 
proseslerin indiiklenmesi ile, bireyler kimyasal maddelerin zararli et-
kilerine kar§i normallere gore daha az §iddetli cevap verirler. Boylece 
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§ekil 55: Hepatik porfirilarda genetik defekt nedeni ile hem ara iiriinleri (ALA: 
5-aminolevuIinik asit; PBG: porfobilinojen, UP: uroporfirin KG: koproporfirinojen, 

KP: koproporfirin, AIP: Akut intermitten porflria, HKP: herediter koproporflria, PKT: 
porflria kuten tarda, VP: Variagate porfiria. 

kimyasal madde ve ilaca kar§i dayaniklik "rezistans" olu§mu§tur. Ba-
zen bu genetik sapma, bu tiirleri kimyasal maddelerin zararlanna kar§i 
korumu§ olur. Bazi tav§anlarda "atropinaz" enzim diizeyinin 90k yiik-
sek olmasi, bu hayvanlari atropine kar§i korur. Bakteri tiirlerinin bazi 
su§lari bakteriostatik etkenlere, bazi ev sinekleri klorlu hidrokarbonlu 
insektisitlere (DDT) kar§i rezistans kazanmi§lardir. Bu rezistan birey-
ler, tiirlerinin mutant temsilcileri olup, bu mutasyonun toksik madde-
lere maruz kalmadan sonra olu§tugu gorii§ii daha kuvvetlidir. 
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insanlarda, genetik olarak goriilen rezistans olaylarinm bazdannin 
(kumarin antikoagiilanlarina, vitamin D'ye dayaniklik, feniltiyoiirenin 
tadini alamama gibi) genetik mekanizmasi heniiz tam agiklanmami§-
tir. Bunun yaninda siiksinilkoline kar§i cevabin azalmasi, bazi birey-
lerde genetik olarak yiiksek aktiviteli plazma kolinesterazinin izozimi 
ile ilgili oldugu anla§ilmi§tir. 

4. KIMYASAL MADDELERIN DEVAMLI ALINMALARI 
iLE OLU§AN KOMPLEKS TOKSiK ETKILER 

ilag ve kimyasal maddelerin, molekiiler diizeydeki etkileri yalniz-
ca kimyasal striiktiir (yapi) ve konfigiirasyonlari ile yakindan ilgilidir. 
Hiicre diizeyindeki bir etkide ise bu durum daha kari§ik olur, giinkii 
ayni ilag birgok hiicresel reseptorlerle birle§ir. Tiim organizma iizerin-
deki etki alindiginda ise, gok daha kari§ik sonuglar goriiliir. £iinkii bu 
halde absorbsiyon, atilim ve metabolizma gibi faktorlerdeki degi§ik-
likler ile bir takim kompleks etkiler (kumiilasyon, tolerans) ortaya gi-
kar. 

Kumiilasyon (birikim): Kimyasal maddeler, metabolizma hizina 
bagli olarak organizmada birikebilirler. Genel olarak bir maddenin ati-
lim hizi yava§ ve organizmaya alini§i sik aralarla tekrarlaniyorsa, or-
ganizmada depolanarak -kiimiilatif zehir- etkisi ortaya gikacaktir. 

Yagda goziinen kimyasal maddeler, birikim agisindan ilgingtirler. 
Bu ge§it kimyasal maddeler ahndiklannda, viicudun yag depolannda 
toplanirlar ve bu halleri ile tamamen inerttirler. Fakat uzun siiren aglik 
gibi herhangi uygun bir ko§ulda yag depolan erir, bu arada kimyasal 
madde serbest halde kan dola§imina gegerek toksik etkisini gosterir. 
Halojenli hidrokarbon yapisindaki insektisitler tipik ornektirler. DDT, 
ba§ta olmak iizere bir grup insektisitin kullanimlan 1940 yihndan beri 
geni§ gapta artmi§tir. D D T yag dokusunda birikerek, aylarca viicutta 
kalir. Birgok ara§tirmalarda bu insektisitlerin insan ve hayvanlarin yag 
dokulannda biriktikleri saptanmi§tir. Kronik toksisite agisindan onem-
li bir konudur. D D T ve bu gruptaki bazi insektisitler kiimiilatif ozellik-
leri ve diger onemli toksisiteleri (gevre toksikolojisi agisindan) nedeni 
ile kullanilmalari yasaklanmi§ veya sinirlanmi§tir. 

Birgok kimyasal maddeler selektif olarak kan proteinleri, doku 
komponentleri veya enzimlerle birle§erek uzun siire organizmada ka-
labilirler. Bu nedenle bazi kimyasal maddeler tek doz olarak ahndikla-
nnda bile yillarca biyolojik sistemi terketmezler. Ornegin 2,4,6 triiyo-
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do -3-hidroksifenil propiyonik asit, plazma proteinlerine 90k siki bag-
lanir ve yarilanma omrii 2.5 yildir. Bu durum ilag toksisitesi agisindan 
onemlidir. Ornegin digitoksin plazma proteinleri ile kuvvetli baglanir 
ve bu nedenle yava§ elimine olan bir ilagtir. Eger tedavi dozu dikkatle 
diizenlenmezse ciddi toksik etki ortaya gikar. 

Tolerans: Sonradan kazanilan bir rezistans durumudur. Bu ba-
kimdan genetik nedene bagli "ilag dayanikligfndan farklidir. "Tole-
rans", kimyasal madde veya ilaca devamli olarak maruz kalan kimse-
nin, zamanla bu maddenin beklenen normal fonksiyonlanni saglamak 
igin daha fazla miktarinin gerekmesi halidir. Yani bir ilacin normal 
dozuna kar§i daha az cevap vermektir. Bu durum ah§kanlik yapan 
ilaglar igin onemlidir. Ornegin morfinin tedavi dozu 10-15 mg (morfin 
siilfat)dir. Kronik agrisi olan hastaya, giinde iki defa cilt altina normal 
tedavi dozunda uygulanirsa, bir hafta kadar sonra aym miktarin bu ag-
nyi gideremedigi goriiliir. Boylece bir siire sonra, aym farmakolojik 
etki igin ilk dozun 20-40 mislini vermek gerekir. 

Ilag ve zehirlere kar§i tolerans kazanilmasini saglayan mekaniz-
malar ge§itlidir. Kimyasal maddenin barsaktan absorbsiyon ozelliginin 
azalmasi, o ilaca kar§i tolerans saglar. Arsenophagia (arsenofaji) buna 
en giizel ornektir. Avusturya ve isvigre'de daglik bolgede ya§ayan 
halk fiziksel aktivitelerini arttirdigi gerekgesi ile diizenli bir §ekilde 
dogal arsenik alirlar. Yillarca buna devam edenlerin, letal dozun bir-
kag misline dayaniklik gosterdigi g6riilmii§tiir. Hayvan deneylerine 
gore, agiz yolu ile alinan arsenige kar^i kazanilan toleransin, bu mad-
denin zamanla barsaktan absorbsiyonunun azalmasi ile ilgili oldugu 
anla§ilmi§tir. A y m durum kronik alkolizmde de goriiliir. 

Devamli olarak alinan ilag metabolizmasinin hizlanmasi veya ati-
lim hizinin artmasi ile tolerans kazanilabilir. Kronik alkoliklerde, al-
koliin organizmadan atili§i hizlanir. 

Birgok maddelere kar§i kazanilan tolerans ise, hiicresel diizeyde 
mekanizmalarla agiklanabilmektedir. "Hiz teorisi"ne gore, kimyasal 
madde devamli alinma nedeni ile hiicrede etki gosterdigi yerleri tama-
men i§gal etmi§ olur. Tolerans durumunda, kimyasal maddenin hiicre-
deki etki yeri ile etkile§mesi olamaz. Bu §ekildeki toleransa ho§ koku-
lu olmayan gazlann (H2S gibi) kisa zamanda olu§an toleransla 
kokulannin alinamamasi ornek verilebilir. 

£apraz tolerans: A y m kimyasal yapi ve biyolojik aktiviteyi gos-
teren maddelerden biri igin geli§en tolerans digerleri igin de gegerli 
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olur. Ornegin morfine kar§i tolerans kazanmi§ bir kimse, meperidin ve 
metadona da tolerans gosterir. 

Ta§iflaksi: Genel olarak bir kimyasal maddeye tolerans geli§mesi 
igin, kimyasal maddeye belirli bir dozda ve siirede maruz kalinmalidir. 
Ancak, bazi durumlarda maddenin birkag kere uygulanan dozu ile, bir-
kag saat gibi kisa siirede tolerans kazanilabilir. Ta§iflaksi olarak bi-
linen bu olay, sempatomimetik aminlerle goriilebilir. Akut tolerans 
endiistride, barut fabrikalannda nitrogliserin iiretiminde gali§an i§giler-
de gozlenmi§tir. Nitrogliserine ilk maruz kalmada goriilen ba§ agrisi, 
bulanti ve diger semptonlara birkag gun iginde ali§ildigi gozlenmi§tir. 
Ancak hafta sonunda ise bu toleransin kaybolmasi ve hafta ba§inda 
tekrar semptomlarin belirmesi "pazartesi hastaligi" olarak isimlendiril-
mektedir. Nitrogliserinle goriilen tolerans, goniillii insanlara eritritol 
tetranitrat, etilen glikol dinitratin deri; metil nitrat ve amil nitratin in-
halasyon yolu ile uygulanmasi sonucu gdzlenmi§tir. Sodyum nitrit di-
§inda diger nitrit ve nitratlar arasinda gapraz tolerans olu§maktadir. 

5. i L A g E T K i L E § M E L E R i 

Ilag etkile§meleri in vitro ve in vivo diizeyde olabilir. 

In vitro ilag etkile§meleri: intravenoz uygulama veya tablet, 
kapsiil §eklinde verilen bir ilag kombinasyonunda bulunan bile§enler-
den biri digerinin ozelligini heniiz uygulamadan once degi§tirebilir. 
Boylece de o ilacin "biyoyararligi" degi§ebilir. Kimyasal veya fiziko-
kimyasal etkile§im, ilaca kar§i terapotik cevabi degi§tirebilir veya tok-
sik etkiye neden olabilir. Ornegin IV infuzyon igin kullanilan aminoa-
sit gozeltilerine higbir ilag ilave edilmemelidir. ^iinkii bu gozeltiler, 
aside dayaniksiz ilaglari pargalayabilirler; penisilinlerle allerjik konju-
gatlar olu§turabilirler. 

in vivo ilag etkile§meleri: Ayni anda organizmaya giren iki kim-
yasal madde veya ilag birbirinin farmakolojik ve fizyolojik etkisini iig 
§ekilde etkileyebilirler. 

1. Birbirinden tamamen ayn "bagimsiz" fizyolojik etkide buluna-
bilirler. 

2. Ayni organda ayni yonde ve ayni §ekilde etki gosteriyorlarsa 
"sinerjik etki" ortaya gikar. Sinerjik etki "sinerjizma", ya "additif etki" 
veya "potansiyalizasyon" §eklinde goriiliir. 
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Additif etki, organizmaya giren ve ayni yonde etki gosteren iki 
ilacin toplu etkisi, bunlann ayn ayn iken gosterdikleri farmakolojik 
veya toksikolojik etkinin cebirsel toplamma e§ittir. Bu ozellikten far-
makolojide yararlanilir. Ornegin (aspirin+fenasetin) kombinasyonu-
nun analjezik etkisi additif etki §eklinde ortaya gikar. 

Potansiyalizasyonda ise, bir kimyasal madde digerinin etkisini art-
tirir. Boylece birinci madde "potansiyator" olarak etkir ve toplam etki 
de cebirsel toplamdan daha buyiiktiir. Barbitiiratlarla trankilizanlann 
bir anda alinmasi potansiyalizasyona iyi bir ornektir. A y n c a alkol et-
kisinin, barbituratlar, trankilizanlar; CO'in toksik etkisinin anestezik-
ler; Hg'nin toksik etkisinin Cu tarafindan potansiyalize edilmesi ornek 
verilebilir. 

3. Antagonizma: Bir ilacin etkisi, digeri tarafindan ortadan kaldi-
nlabilir. Barbituratlann M S S depresan etkilerinin amfetaminler; mus-
karinin kolinerjik etkisinin atropin; As'in toksik etkisinin Se tarafindan 
antagonize edilmesi ornek verilebilir. 

5.1. Barsakta ilag Etkile§meleri 

Ilaglar kan dola§imina absorbe olmadan once barsaklarda etkile-
§imleri sonucu birbirinin absorbsiyonunu engeller veya arttirabilirler. 
Boylece etki yerindeki ilag konsantrasyonu degi§eceginden ilaca kar§i 
cevap da degi§ebilir. 

Ilacin gastrointestinal epitelyumdan pasif difiizyonda gegi§i pH 
ile ilgili olabilir. Boylece asit pH'da absorbsiyon hizi daha yiiksek olan 
asit bir ilacin (salisilik asit gibi) ayni anda verilen alkali etkisi ile ab-
sorbsiyonu yava§layabilir. 

Barsak motilitesini (hareketini) degi§tiren bir ilag, digerinin ab-
sorbsiyonunu etkiler. Ornegin gastrik bo§altmayi stimiile eden metok-
lopramid, alkol ve parasetamoliin absorbsiyonunu hizlandmr. 

Bazi iki ve iig degerli metal katyonlan (Ca+2, Mg+2, Fe+2, Al+3 gibi) 
barsakta ilaglarda gdziinmeyen kompleksler olu§turarak ilag absorbsi-
yonunu engellerler. Tetrasiklinlerin Ca+2 iyonlan ile etkile§mesi bili-
nen en iyi ornektir. 

Bazi ilaglar ise iyon degi§tirici ozellikleri nedeni ile barsaktan ab-
sorbsiyonu engellerler. Ornegin kolestiramin anyon degi§tirici bir regi-
nedir ve asit molekiillere affinitesi buyiiktiir. Kan kolesterol diizeyini 
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dii§iirmek igin ve safra asitlerinin irritan etkilerine kar§i kullanihr. Ko-
lestiramin safra asitlerini baglamasi nedeni ile yagda goziinen vitamin-
lerin (A, D ve K); any on degi§tirme ozelligi nedeni ile de aspirin, fe-
nilbutazon veya warfarinin absorbsiyonu azalabilir. 

ilaglar da barsakta biribirinin absorbsiyonunu etkileyebilirler. Or-
negin barbitiiratlardan heptabarbital warfarinin, fenobarbital griseoful-
vinin absorbsiyonunu inhibe ederler. 

Diyetin de ilag absorbsiyonununda onemli etkisi vardir. Lipidde 
goziinen ilaglar, yag ve alkollti yiyeceklerle daha gabuk absorbe olur-
lar. Antihelmintik olarak kullanilan tetrakloroetilenin hem gengelli 
kurtlara etkileyebilmesi igin ve hem de karaciger ve bobrek zehiri ol-
masi nedeni ile barsaklardan miimkiin oldugu kadar yava§ absorbe ol-
masi istenir. Bu nedenle bu maddenin yemekten once verilmesi, veril-
dikten sonra birkag giin kati sivi yaglarla, alkolden kagimlmasi 
gerekir. 

Vitaminlerle ilag etkile§meleri tehlikeli sonuglara yol agabilir. An-
tikoagulanlar veya oral yolla verilen antibiyotikler, barsaktaki mikro-
organizmalari azaltarak, mikrobiyal vitamin K sentezinin azalmasina 
neden olabilirler. Kumarin antikoagulani ile tedavi sirasinda barsakta-
ki vitamin K sentezinin azalmasi, protrombin sentezini de etkileyerek 
"hipotrombinemi" ye neden olur. A y n c a kronik antikoagulan tedavisi 
sirasinda olu§an hipotrombinemi nedeni ile, barsak florasim etkileyen 
antibiyotiklerin (kloramfenikol, tekrasiklin veya neomisin gibi)de ayni 
anda alinmalan ile tehlikeli §ekilde potansiyalizasyon sonucu a§in ka-
namalar goriilebilir. 

TUberkiiloz tedavisinde izoniazid vitamin B6 atilimini hizlandinr. 
Boylece olu§an vitamin B6 (piridoksin) eksikligi izoniazidin M S S iize-
rindeki toksisitesini arttinr. 

5.2 Enzim Aktivitesinin Etkilenmesi Sonucu 01u§an ilag Etki-
le§meleri 

Kimyasal maddelerin mikrozomal ve diger bazi mitokondriyal en-
zimlerin aktivitesini etkilediklerinden ve boylece enzim indiiksiyonu 
ve inhibisyonu ile olu§abilecek etkile§melere daha once deginilmi§ti. 

Indiiksiyon: Sigara, alkol, pestisitler ve birgok ilaglar enzim in-
diikleyicisi olarak etkileyebilirler. Boylece de bu enzimle metabolize 
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olan diger ilacm metabolizma hizi artarak (biyolojik yanlanma omrii 
azalacagi igin) ilag aktivitesi dii§ecektir. 

Sigaranin enzim indiikleyici etkisi, sigarada bulunan kanserojen 
ve tipik bir mikrozomal enzim indiikleyicisi olan 3,4-benzopirene bag-
lanmaktadir. Sigara dumaninin BaP gibi, benzopiren hidroksilaz akti-
vitesini arttirdigi gosterilmi§tir. A y n c a sigara igenlerde benzodiaze-
pinler, propoksifen gibi ilaglann klinik etkilerini azalttigi 
gozlenmi§tir. 

Bazi pestisitlerin (DDT, lindan gibi klorlu hidrokarbonlar) enzim 
indiikleyici etkileri deney hayvanlannda incelenmi§tir. Ayrica D D T ve 
lindana maruz kalan i§gilerde fenazonun metabolizma hizinin arttigi 
gozlenmi§tir. Diger taraftan fentoin ve fenobarbital gibi antikonviilzon 
ilag alan hastalann kan pestisit diizeyleri dii§mii§tiir. Bu ilaglann mik-
rozomal enzim indiikleyicileri olarak, D D T gibi pestisitlerin kandaki 
diizeyleri yiiksek oldugunda, viicut pestisit miktanni dii§iirmek amaci 
ile kullanilabilecegi gorii§iinii ortaya gikarmaktadir. 

Mikrozomal enzimleri indiikleyen 200 kadar ilag bilinmektedir. 
Antibiyotikler enzim indiikleyicileri olarak kendi kendilerinin aktivite-
lerini du§iiriirler. Bu nedenle uzun siireli kullanimlari sonucunda kan-
da yeterli diizeye eri§emezler. Diger taraftan barbitiiratlar yalnizca 
kendi metabolizmalarini degil fakat fentoin, kumarin antikoagulanlan 
gibi diger ilaglann metabolizmalarini hizlandirarak, etkilerini azaltir-
lar. 

Alkoliin de karaciger mikrozomal enzimlerini indiikledigi goste-
rilmi§tir. Alkoliklerde fentoinin (antikonviilzan ilag) serumdaki diize-
yinin alkolden kesilmi§ olanlara gore daha gabuk dii§tiigii goriilmii§-
tiir. Bu durum ise antikonviilzan etki siiresini kisaltmakta ve gok 
miktarda alkol almi§ ki§ilerde tehlike yaratmaktadir. 

Enzim inhibisyonu: Bir ilacin, diger ilacin metabolizmasini 
yava§lattigi ve inhibe ettigi deney hayvanlannda gosterilmi§tir. 
Boylece de metabolik degi§mesi yava§layan veya inhibe olan ilacin 
farmakolojik etki ve §iddeti degi§erek tehlikeli durumlara gelmekte-

dir. Kloramfenikol, monoamin oksidaz inhibitorleri (MAOI: ipronia-
zid, nialamid gibi), p-aminoasalisik asit, feniprazin triparanol, petidin 
(meperidin) ve morfin gibi ilaglar ornek verilebilir (Tablo 37). 

Enzim inhibisyonu ozellikle M A O I ile trisiklik antidepresanlar, 
kumarin antikoagulanlan, oral hipoglisemik ilaglar ve allopurinol gibi 
ksantin oksidaz inhibitorleri ile tedavide onemli olmaktadir. 
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M A O I ilaglar, ba§lica dopamin, tiramin, serotoninin (5-
hidroksitriptamin) M A O enzimi tarafindan metabolize olmalanni en-
gelleyerek etkilerini gosterirler. Normal tedavi ko§ullarinda 
MAO'larin inhibisyonu reversibldir. Ancak yukanda adi gegen ve bazi 
besinlerle etkile§meler hastalarda ciddi durumlara neden olabilir. Tira-
mince zengin bazi besinler (§arap, bira, bira mayasi iiriinleri, kafeinli 
igkiler, tulum peyniri gibi), M A O I ilaglar ile birlikte alimnca kandaki 
tiramin diizeyi artar. Yiiksek tansiyon, §iddetli ba§agnsi, kalp yetmez-
ligi, intraserebral hemorajiye neden olabilirler. 

Trisiklik antideprasanlann (amitriptilin, imipramin, desimipramin 
gibi) kardiyotoksik etkileri, bazi ilaglarla etkile§meleri sonucu artmak-
tadir. Trisiklik antidepresanlar katekolaminlerin kullammim (uptake) 
inhibe ederek etkilerini gosterirler. Kalp glikozitlerinin (ozellikle Oua-
bain) toksisitesi ise katekolamin salinmasina bagli olarak artmaktadir. 
Siganlarda trisiklik antidepresanlarla birlikte kalp glikozitlerinin (di-
goksin) verilmesinin, digoksinin letal etkisini, ozellikle stres duru-
munda, arttirdigi gosterilmi§tir. Trisiklik antidepresanlarin MAOI'ler, 
hipotansif ve sempatomimetik ilaglar, analjezikler, antikonviizanlar, 
L-dopa, MSS depresanlari gibi birgok ilaglarla etkile§tikleri gosteril-
mi§tir. 

Diger taraftan klorpromazin, haloperidol veya perfenazin gibi no-
roleptik ilaglarla birlikte trisiklik antidepresanlarin spesifik mental bo-
zukluklarda klinik uygulamalarinin yararli olabilecegi bildirilmi§se de, 
bu kombinasyonun hastalarda kalp hastaligindan oliime neden olacagi 
ileri siiriilmektedir. Trisiklik antidepresanlarin plazmadaki yari omrii-
nii uzatan ilaglan (noroleptikleri gibi) hastalarda ani oliimlere yol aga-
bilir. 

5.3. Plazmada ve Etki Yerinde ilag Etkile§meleri 

Ilaglar organizmada dagihmlan sirasinda plazma ve doku protein-
leriyle ayni yere baglanabilirler. Bu nedenle biri digerinin yerini al-
mak igin yan§irken tehlikeli durumlara yol agabilirler. 

Buna ornek olarak warfarinin antikoagulan etkisinin fenilbutazon, 
oksifenbutazon ve klofibrat (kolesterol diizeyini dii§uriir) tarafindan 
potansiyelize edilmesi verilebilir. Warfarinin %98'i serum albuminine 
baglidir ve bu nedenle ancak total ilacm %2'si plazmada biyolojik ola-
rak aktiftir. Serum albuminine affinitesi daha yiiksek bir ilag warfarin-

313 



M A O I ilaglar, ba§lica dopamin, tiramin, serotoninin (5-
hidroksitriptamin) M A O enzimi tarafindan metabolize olmalarini en-
gelleyerek etkilerini gosterirler. Normal tedavi ko§ullannda 
MAO'larin inhibisyonu reversibldir. Ancak yukanda adi gegen ve bazi 
besinlerle etkile§meler hastalarda ciddi durumlara neden olabilir. Tira-
mince zengin bazi besinler (§arap, bira, bira mayasi iiriinleri, kafeinli 
igkiler, tulum peyniri gibi), M A O I ilaglar ile birlikte alininca kandaki 
tiramin diizeyi artar. Yiiksek tansiyon, §iddetli ba§agnsi, kalp yetmez-
ligi, intraserebral hemorajiye neden olabilirler. 

Trisiklik antideprasanlarin (amitriptilin, imipramin, desimipramin 
gibi) kardiyotoksik etkileri, bazi ilaglarla etkile§meleri sonucu artmak-
tadir. Trisiklik antidepresanlar katekolaminlerin kullanimini (uptake) 
inhibe ederek etkilerini gosterirler. Kalp glikozitlerinin (ozellikle Oua-
bain) toksisitesi ise katekolamin salinmasina bagli olarak artmaktadir. 
Siganlarda trisiklik antidepresanlarla birlikte kalp glikozitlerinin (di-
goksin) verilmesinin, digoksinin letal etkisini, ozellikle stres duru-
munda, arttirdigi gosterilmistir. Trisiklik antidepresanlarin MAOI'ler, 
hipotansif ve sempatomimetik ilaglar, analjezikler, antikonviizanlar, 
L-dopa, MSS depresanlari gibi birgok ilaglarla etkile§tikleri gosteril-
mistir. 

Diger taraftan klorpromazin, haloperidol veya perfenazin gibi no-
roleptik ilaglarla birlikte trisiklik antidepresanlarin spesifik mental bo-
zukluklarda klinik uygulamalarinin yararli olabilecegi bildirilmi§se de, 
bu kombinasyonun hastalarda kalp hastaligindan oliime neden olacagi 
ileri siiriilmektedir. Trisiklik antidepresanlarin plazmadaki yari omrii-
nii uzatan ilaglan (noroleptikleri gibi) hastalarda ani dliimlere yol aga-
bilir. 

5.3. Plazmada ve Etki Yerinde ilag Etkile§meleri 

ilaglar organizmada dagilimlan sirasinda plazma ve doku protein-
leriyle ayni yere baglanabilirler. Bu nedenle biri digerinin yerini al-
mak igin yan§irken tehlikeli durumlara yol agabilirler. 

Buna ornek olarak warfarinin antikoagulan etkisinin fenilbutazon, 
oksifenbutazon ve klofibrat (kolesterol diizeyini dii§uriir) tarafindan 
potansiyelize edilmesi verilebilir. Warfarinin %98'i serum albuminine 
baghdir ve bu nedenle ancak total ilacin %2'si plazmada biyolojik ola-
rak aktiftir. Serum albuminine affinitesi daha yiiksek bir ilag warfarin-

313 



le serum albumini ile birle§mek igin yari§acaktir. Boylece warfarinin 
%2'sini serbest hale gegirme durumunda (albuminle baglanmasi %98, 
%96'ya inerse), kandaki aktif ilag diizeyi iki misline gikarak antikoa-
gulan etkisi de o derece artacaktir. Sonugta fatal hemoraji goriilecek-
tir. 

Kloral hidrat ile kumarin antokagulanlannin etkile§mesi, gok daha 
kompleks bir ornektir. Kloral hidrat trikloroasetik aside metabolize 
olarak plazma proteinine baglanir ve plazmada oldukga yiiksek diizey-
de bulunur. Bu metabolit warfarini plazmadaki baglanma yerinden 
serbest hale gegirerek, gegici olarak antikoagulan etkisinin artmasina 
neden olur. Ancak hasta kloral hidrat almaga devam ederse, warfarin 
metabolizmasi hizlanarak (induklenerek) kanda warfarin diizeyi dii§er, 
kloralhidrat verilmesi durdurulunca da eski diizeyine doner. Bu neden-
le hipnotik ilacin birden kesilmesi ile tehlikeli kanamalar olu§ur. Bu 
etkile§me hem plazma proteinlerine baglanma ve hem de enzim indiik-
siyonu diizeyine oldugu igin kari§ik durum ortaya gikmaktadir. Serum 
albuminine baglanan bir ilacin diger bir ilag tarafindan serbest hale ge-
gerek olu§an etkile§melere birgok ornekler verilebilir (Tablo 37). 

5.4 Reseptor Bolgesinde ilag Etkile§mesi 

Ayni reseptor igin yan§an ilaglar "yan§mah antagonizma" §ekli 
gosterirler. Ilaglar arasinda bu tip etkile§melere ornek goktur: Hista-
min ile antihistaminikler; atropin ile kolinerjik ilaglar; morfin ile na-
lorfin; vitamin K ile kumarinler arasindaki etkile§meler gibi. 

Fizyolojik bakimdan birbiriyle ilgili fakat farkli reseptorlerle ilag-
larin yari§masi "fizyolojik antagonizma" ya neden olabilir. Ornegin 
adrenerjik blokaj yapan ilaglarin (guanetidin gibi) hipotansif etkileri 
trisiklik antidepresanlar tarafindan antagonize edilebilir. Guanetidin, 
katekolaminleri dola§imdan alan ayni amin pompasi tarafindan adre-
nerjik sinir uglannda konsantre edilir. Trisiklik antidepresanlar ise 
(imipramin gibi) bu amin pompasinin kuvvetli inhibitorleridir. Bu ne-
denle guanetidin ile yiiksek tansiyon tedavisi yapilirken, imipramin 
verilmesi bu ilacin adrenerjik sinir uglannda toplanmasini engelleye-
rek, yiiksek kan basincina neden olacaktir. 

Farkli reseptorleri etkileyen ilaglar arasinda etkile§me "potansiya-
lizasyon" §eklinde olu§abilir. Ornegin kalp glikozitlerinin etkisi, vita-
min K eksikligine neden olan tiazid grubu diiiretiklerle artarak, digita-
lis toksisitesi ortaya gikar. Tiazidler, muhtemelen arteriyal kasta 
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elektrolit konsantrasyonunu degi§tirmeleri nedeni ile de hipotansif 
ilaglann etkisini potansiyalize ederler. 

Antagonizmadan, zehirlenmelerin tedavisinde yararlanilir. Bu ne-
denle ilag etkile§melerinin ara§tirilmasi farmakolojik agidan oldugu 
kadar toksikolojik agidan da onem ta§imaktadir. 

5.5. Atilim Mekanizmalannda ilag Etkile§meleri 

ilaglann bobreklerden gegerken ve atilimlan sirasinda onemli ilag 
etkile§meleri de olmaktadir. ilaglar bobreklerde pasif reabsorbsiyon 
veya aktif sekresyona ugrayabilirler. Ayrica ilag atilimi idrar pH'sina 
bagli oldugu igin, bobrek pH'sinin ilag atilimindaki etkisi onemlidir. 

Birgok ilaglar zayif elektrolitlerdir ve ancak iyonize olmami§ §e-
killeri pasif reabsorbsiyona ugrarlar. pH, ilaglann iyonizasyon §ekil-
derecesinde onemli bir faktor olduguna gore ilacin atilim veya reab-
sorbsiyonu da bundan etkilenecektir. 

Amitriptilin, amfetamin, efedrin, antihistaminikler, mepakrin, 
morfin, petidin, prokain gibi zayif bazlar dii§iik idrar pH'sinda daha 
hizli, yiiksek pH'da daha yava§ atilirlar. Tersine nitrofurantoin, feno-
barbital, salisilik asit, streptomisin, siilfonamidler gibi zayif asitler 
yiiksek idrar pH'sinda daha hizli, dii§iik idrar pH'sinda ise daha yava§ 
atilirlar. 

Idrar pH'sinin ilag atilimindaki klinik onemi ancak pKa degeri 
7.5-10.5 arasinda olan zayif bazik; pKa degeri 3.0-7.5 arasinda olan 
zayif asidik ilaglar igindir. idrar pH'sinin degi§tirilerek ilag atiliminin 
hizlandinlmasi konusuna "zehirlenmelerde ilk yardim" kisminda da 
deginilmi§tir. 

Bobreklerde ilag etkile§meleri, aktif sekresyona ugrayan ilaglar 
arasinda da olu§abilir. Birgok asidik ilaglar ve metabolitleri proksimal 
tubuler aktif transportla sekresyona ugrarlar. Asetazolamid, hippurik 
asit, indometazin, penisilinler, fenilbutazon, probenesid, salisilik asit, 
siilfonamidler, tiazid diiiretikleri ve bazi ilag metabolitleri ornek veri-
lebilir. Bu ilaglar aktif sekresyon mekanizmasi igin birbiriyle yan§arak 
atilimi yava§latirlar. Boylece, ornegin penisilinin plazmadaki yan om-
rii yalmzca probenesid tarafindan degil aspirin veya fenilbutazon gibi 
diger asidik ilaglar tarafindan da uzatilabilir. 
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Tablo 37: Onemli ilag Etkile$meleri 
1. Enzim indiiksiyonu ile olan etkile$meler 

Enzim indiikleyici Metabolizma hizi artarak aktivitesi azalan ilag 
Alkol 
Barbitiiratlar 

Glutetimid 
Griseofulvin 
Fenilbutazon 
Fentoin 
Kloral hidrat 

Fenobarbital, fentoin, tolbutamid, warfarin 
Kumarin antikoagulanlan, kortizol, digitoksin, dipiron, 
doksisiklin, fentoin, testosteron 
Dipiron, warfarin 
Warfarin 
Amidopirin, kortizol 
Kortizol 
Warfarin 

2. Enzim inhibisyonu ile olu$an etkile§meler 
Enzim inhibitorii Metabolizma hizi yava§layarak aktivitesi azalan ilag 
Allopiirinol 
Aspirin, kloramfenikol, 
fenilbutazon, feniramidol 
siilfafenazin, dikumarol 
Kloramfenikol, feniramidol 
Kortizol, testosteron 
Dikumarol, disiilfiram, 
izoniazid, PAS, warfarin 
Disiilfiram, oksifenbutazon 
MAOI'leri 
Fenotiyazinler 

Substitiie piirinler (merkaptopiirin gibi) 
Tolbutamid 

Dikumarol 
Nortriptilin 
Fentoin 

Warfarin 
Barbitiiratlar, dikumarol, fentoin 
Trisiklik antidepresanlar 

3. Ilacin yerini alarak olusan etkile§meler 
Kuvvetli baglanan ilag Yeri alinan ilag Etkile§me sonucu goriilen etki 
Azopropazon, fenilbutazon 
oksifen butazon, klofibrat 
Sulfonamidler 
Dikumarol, etilbiskomeasetat, 
oksifenbutazon, fenilbutazon, 
salisilik asit 
Salisilik asit, sulfonamidler 

Kumarinler 
(ozellikle warfarin) 
Tolbutamid 
Sulfonamidler 

Metotreksat 

Protrombin sentezinin inhi-
bisyonu sonucu kanamalar 
Hipoglisemi 

Sulfonamid etkisinin artmasi 

Metotreksat toksisitesi 4. Besin ila<; etkile$meleri 
Ilag Besin 
Aminofilin Vitamin B kompleksi 
Antikoagiilanlar Kabak, karnibahar, havug, misir, balik ve balik yaglari, mantar, pata-

tes, ispanak, domates, C ve K vitaminleri, §arap 
Katekolaminler Muz, kahve, kakao, gay, riboflavin, vitamin B kompleksi 
Klortetrasiklin Suit ve siit Uriinleri 
Tetrasiklinler Siit ve siit uriinleri, riboflavin, vitamin B kompleksi 
Kloramfenikol Riboflavin, vitamin B kompleksi 
Eritromisin (oral) Asit igkiler (portakal, limon gibi) 
Griseofulvin Yagli besinler 
L-dopa Bakla, vitamin B kompleksi, 
MAO'ler Beklemi§ gedar peyniri, alkol, yogurt, maya, aminoasitler, muz, bira, 

bakla, tavuk cigeri, gikolata, kolali igkiler, siit ve siit uriinleri, gay, sa-
lamura ringa baligi 

Reserpin Vitamin B kompleksi 
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6. I L A g SUiSTiMALi VE BAGIMLILIGI 

Insanlar tarih oncesi devirlerden beri, kendilerine davram§, dii§iin-
ce ve duygularini etkileyen, ilaglan ke§federek kullanmi§lardir. Aynca 
her toplumda, bu ilaglan zaman, doz ve durum agisindan orf, gorenek 
ve sosyal kurallara uymadan kullanan (sayilan az da olsa) bireyler bu-
lunmaktadir. Boylece hem terapotik (tibbi) ilaglann suistimali hem de 
terapotik amag ta§imayan maddelerin kullanimi ile ortaya gikan sorun-
lar uygarhk kadar eskidir. 

Bu §ekilde gerek tibbi ilaglann ve gerekse diger keyif ve zevk al-
mak igin kullanilan kimyasal maddelerin yanh§ kullanimini ifade eden 
"ilag suistimali; ilag bagimhhgi" gibi deyimler ortaya gikmi§tir. 

Ilag suistimali (drug-abuse): ilaglann tibbi endikasyon di§inda 
veya o toplumun kiiltiirel ve sosyal yapisina uymayan §ekilde kullanil-
masi "ilag suistimali olarak" tanimlanir. Boylece biitiin ilaglann (vita-
minler, antibiyotikler gibi) suistimali miimkiindiir. ilag bagimliligina 
neden olan kimyasal maddelerin bir kismi (psikotrop ilaglar, narkotik-
ler) tibbi amagla kontrollii bir §ekilde kullamlirlar. Ancak, bu ilaglann 
tedavi amaci di§inda, gittikge artan dozda kulanimi hem "ilag bagimli-
ligi" ve hem de "ilag suistimali" olarak tanimlanir. ilag suistimali ge-
ni§ kapsamh ve sosyal bir tammdir. Bu nedenle herhangi bir ilacin 
kullanim §eklinin ilag suistimali kabul edilip edilmemesi kiiltiirden 
kiiltiire ve hatta kullanma zamanina gore degi§ir. Ornegin bati toplu-
munda alkolle kronik zehirlenme (intoksikasyon) ilag suistimali olarak 
kabul edilirken, akut zehirlenme igin ayni §ekilde dii§iiniilmez. Genel 
olarak "terapotik" kullanimi olan ilaglann hekimin, gerekli gormedigi 
durumlarda ki§inin kendiliginden kullanimi veya terapotik onem ta§i-
miyan maddelerin ise (LSD, halusinojenleri gibi) her zaman kullanimi 
ilag suistimalidir (Gilman, A, A., ve ark. 1990; Kayaalp, O., 1991). 

ilag bagimhligi (drug dependence): Bazi kimyasal maddelerin 
"keyif almak, sikintilardan kurtulmak" gibi dii§iince ile ki§ilerin davra-
ni§ ve duygulannda olan degi§iklik sonucu o ilacin kullanimina olan 
bagimhhgini ifade eder. Ki§iler tibbi endikasyonlan olmadigi halde ve 
almalan durumunda olumsuz sosyal ve medikal sonuglan olmasina 
kar§in, ilag almaga devam ederler. Bu ki§iler kendilerinin iyi olmasi 
igin bu ilaca devamhhgin "gerektigine" inanirlar. Bu gereksinim duy-
gusu orta, §iddetli veya zorunlu (kompulsiyon) §eklinde olabilir. Buna 
gore de ilag bagimhhgi farkli §iddetlerde geli§ebilir. Daha onceleri bu 
durum ilag ah§kanligi (habitauation) ve "ilag tutkunlugu: addiction" 
deyimleri ile ifade ediliyordu. 
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"Ali§kanlik", bir kimyasal maddenin rahatlik ve keyif verdigi igin 
kullanilmasi; doz artmasina kar§i onemli bir egilim olmamasi ve bir 
dereceye kadar psi§ik bagimlilik kazamlmasi; ancak birakildiginda 
ilag ile ilgili zararli etkiler goriilmemesi ile karakterize ediliyordu. 
Kahve ali§kanligi buna ornek verilebilir. 

"Tutkunluk" ise ilaci devamli alma zorunlulugunu duyma, dozu 
arttirma egilimi, psi§ik ve fiziksel bagimlilik ve ilacin birakilmasi ile 
ki§i ve toplum iizerinde zararli olmak ile karakterize edilmektedir. 
Morfin tutkusu ornek verilebilir. 

Ancak iki kavramin zaman zaman bilimsel ve yasal agidan fark-
landinlmasi ge§itli kan§iklara neden oldugu igin, Diinya Saglik Orgii-
tii (DSO) Eksperler Komitesinde her iki deyim yerine gegen "ilag ba-
gimlihgi: drug dependence" kullanilmasina karar verilmi§tir. 

Amerika'da "sokak ilaglari: street drugs" olarak isimlendirilen te-
rapotik onemi olan veya olmayan ge§itli kimyasal maddelere tutkunlu-
gun gittikge arttigi gozlenmektedir. Bu maddeler, kullananlarda toksik 
etkileri ile kronik zehirlenmelere ve oliimlere neden olmaktadir. Ayn-
ca ki§ide goriilen toksikolojik ve farmakolojik cevap ge§itli faktorlere 
baghdir. Ilacin ahnrna §ekli ve bunun bilincinde olup olmama, veya 
ki§inin bulundugu ortamin bu etkide onemi biiyiiktiir. Ornegin LSD'yi 
bilerek alan ki§i, LSD'yi bilmeden besinle alan ki§iye gore, beklenen 
rahatlama ve zevk duygusunu daha iyi hisseder. Diger taraftan mari-
huana igen bir kimse, tanimadigi ve yabanci bir topluluk iginde bekle-
nenin aksine paranoid reaksiyon gosterebilir. 

Ilag bagimliligi ba§hca iig ozellikle karakterize edilebilir: 1) Tole-
rans, 2) Fiziksel bagimlilik, 3) Psi§ik bagimlilik. ilag bagimliliginda 
bu iig ozellik, ilacin cinsine gore az veya gok §iddette goriilebilir. 

Tolerans "bir kimyasal maddenin veya ilacin beklenen etkisine 
gore cevabin azalmasi" §eklinde tanimlanabilir. Bir kimyasal maddeye 
kar§i tolerans kazanmi§ ki§ide, ayni etkinin goriilmesi igin dozun artti-
rilmasi gerekir. ilag bagimliliginda tolerans onemli bir konudur. £iin-
kti ki§i, kullandigi ilacin kendine sagladigi keyif verici ozelligini du-
yabilmesi igin devamli dozu arttiracaktir, boylece normal ki§ide "fatal 
etki" gosteren miktanna gereksinim duyabilecektir. Ornegin etil alko-
liin normal ki§ilerdeki letal dozu olan 250-500 gram alkol, alkolik bir 
ki§ide ancak istedigi etkiyi kar§ilayabilir. Toleransin ge§itlerinden 
(gapraz tolerans, ta§iflaksi) ve mekanizmalanndan (hiicresel adaptas-
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yon, biyokimyasal tolerans gibi) kompleks ilag etkileri kisminda bah-
sedilmi§ti. 

"Fiziksel bagimlilik" ise, gogu kez tolerans ile ilgili olup "ilaca 
maruz kalma sonucu, ozellikle sinir sisteminin normal fonksiyonlan 
igin, ilaca gereksinim duyulmasi olarak" tanimlanabilir. Bu nedenle 
bagimlilik yapan ilacin birden kesilmesi ile ki§ide "yoksunluk belirtile-
ri: abstinens sendromu" denilen fizyopatolojik degi§meler goriiliir. 
£apraz tolerans gibi, A maddesinin alinmasi ile olu§an fiziksel bagim-
lilik B maddesine kar§i da olu§tugunda "gapraz bagimlilik" durumu 
ortaya gikar. 

"Psigik bagimlilik" ise "ilaca kar§i ruhsal zorunluluk duyma" ile 
ilgilidir. Ki§i bagimlilik kazandigi ilaci almadan yapamaz ve onu bul-
mak igin yasal olmayan davrani§lara bile te§ebbiis eder. Ilaglara kar§i 
psi§ik bagimlilik tek b*a§ina goriilebildigi halde, fiziksel bagimlilik psi-
§ik bagimlilikla birlikte geli§ir. Ornegin marihuana (kannabis, esrar) 
ile psi§ik bir bagimlilik (zorunluluk) olmakla beraber, tolerans ve fi-
ziksel bagimlilik geli§mez; sigara igme, kahve igme ali§kanliginda ise 
psi§ik bagimlilik kuvvetlidir. Ba§agrisi, huzursuzluk, sinirlilik gibi no-
rolojik bozukluklar ortaya gikar. 

D-amfetamin, D-lizeijik asit dietilamid (LSD) ile hem tolerans ve 
hem de psi§ik zorunluluk goriiliir. Diger taraftan alkol, barbitiiratlar ve 
narkotiklerle bagimliligin iig ozelligi de goriiliir. 

Son yillarda ilag bagimliligi, a§agida belirtilen ozelliklerden iig ve 
daha fazlasinin bulunmasi durumunda, ki§iler "ilag bagimlisi" olarak 
tammlamaktadir (American Psyhiatric Association, 1987): 

1. Kimyasal maddeyi daha sik ve istenilen miktardan fazla almak; 

2. Ilaca son verme veya azaltma isteginde ba§anli olamama; 

3. ilag kullaniminda veya etkilerinden kurtulmak igin gok fazla 
zamanin harcanmasi; 

4. Sik sik intoksikasyon veya yoksunluk belirtilerinin goriilmesi; 

5. Sosyal ve i§ aktivitelerinin ilag kullanima nedeni ile birakilma-
si; 

6. Olumsuz psikolojik ve fiziksel etkilenmeye ragmen kimyasal 
maddeyi kullanmaya devam etmek; 
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7. Belirgin tolerans geli§mesi; 

8. Yoksunluk sendromundan kurtulmak igin kimyasal maddeyi 
sik kullanma durumu. 

Bagimldik yapan ilaglann tiimii MSS'yi giiglii bir §ekilde etkiler-
ler. Qe§itli davrani§ ve fonksiyonlarda bozukluga neden olurlar. Ozel-
likle bagimldik kazandiklari ilaci bulamama halindeki davrani§ bozuk-
luklan ve toplum di§i hareketlerle kendileri ve gevreleri igin zararli 
olurlar. "Sosyal Zehirler" olarak da tanimlanan ilag gruplarim, etki 
mekanizmalanna gore simflandirarak inceleyecegiz (Cassarett, M.G. 
1975). 

6.1. MSS Stimiilanlan 

Amfetaminler 

Bu gruba amfetamin ve amfetamin sinifi ilaglar ornek verilebilir. 
Amfetamin (DL- metilfeniletilamin: Benzedrin), efedrin yerine sente-
tik analogu olarak 1927'de bulunmu§, astim krizinde kullanilmaga ba§-
lanmi§tir. Daha sonralari kuvvetli bir M S S stimiilam oldugu aynca i§-
tah kesici ozelligi de gdriilmii§tiir. Amfetaminlerin tibbi amagla 
kullanilmalanna di§ ulkelerde kesin sinirlar getirilmi§tir. Ulkemizde 
ise kullanimlan yasaklanmi§tir. 

Amfetamin, metamfetamin (N-metilamfetamin) sempatomimetik 
fenilalkilaminler gibi etkilerini diiz kaslar, kardiyovaskiiler sistem ve 
otonom sinir sistemi iizerinde gosterirler. Dekstroamfetamin, benzife-
tamin; metilfenidat, dietilpropiyon; fentermin; fenfluramin; metilfeni-
dat; fenmetrazin de amfetamin gibi etkilenen (amfetamin analogu) 
ilaglar grubuna girerler. 

Amfetamin, M S S iizerindeki stimiilan etkisini yorgunluk hissinin 
kaybolmasi, zihinsel uyanikhgin artmasi, ofori ve depresyondan kur-
tulma §eklinde gosterir. Amfetamin kullananlar ilaci daha gok oral 
yolla alirlar. 5-10 mg'la ba§ladiklan dozu, giinde 150-250 mg'a kadar 
yiikseltirler. Tolerans kisa zamanda geli§ir. 

Amfetamin grubu ilaglar, ayrica sporda "suni olarak ve yasal ol-
mayan §ekilde performansi arttirmak igin kullanilan "doping maddele-
ri" grubuna girerler. 
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Amfetaminler oral yolla 90k gabuk absorbe olurlar, bobrek, akci-
ger ve beyinde toplamrlar. MSS etkileri 30 dakika iginde ba§lar ve bir-
kag saat surer. Genel olarak amfetaminin ba§lica metabolizma yolu 
deaminasyonla fenilasetona, oksidasyonla az miktarda norefedrine, B-
hidroksilasyonla O-hidroksinorefedrine donii§mesi §eklindedir. Tera-
potik dozda alinan amfetaminin %30'u degi§meden 24 saatte idrarla 
atihr. Atilimlari ise idrarla, oral yolla ahnmalarindan sonra 3 saat igin-
de ba§lar, 4-7 giin atilim devam edebilir. Idrar pH'si, atilim hizinda 
onemli bir etkendir. Kalevi (bazik) idrar (pH 8'de) amfetaminin ancak 
%5'i degi§meden 48 saatte atildigi halde, asidik idrarda ayni siire igin-
de %60'inin degi§meden atildigi saptanmi§tir. Kalevi idrarla atilimin 
yava§lamasi, doping amaci ile amfetamin kullanan sporculann ba§vur-
dugu bir yoldur. Amfetaminle birlikte veya daha once alinan NaHC03 

ile idrar pH'sinin kalevi olmasi atilim hizini yava§latmaktadir. Boylece 
doping kontrolii sirasinda amfetamin analizi zorla§makta yani maske-
lenmektedir. 

Amfetaminlerle akut zehirlenmenin belirtileri konfiizyon, sinirli-
lik, huzursuzluk, a§in aktif refleksler ve tremorlar §eklindedir. £ok 
§iddetli zehirlenmelerde deliryum veya panik, mania, kendine zarar 
verme ve hallusinasyonlar goriiliir. Oliimden once yiiksek ate§ ve §ok 
dikkati geker. 

A§iri dozda alinmasi ile sempatomimetik etkiler (ta§ikardi, yiik-
sek tansiyon, ba§agnsi, ate§ basmasi, terleme ve §iddetli gogiis aginsi) 
da goriiliir. 

Kronik zehirlenme belirtileri ise akut zehirlenme belirtilerine ben-
zer, gogu kez i§tahsizlik goriiliir. Bagimlilik kazanan ki§ilerde gevresi-
ni tahrip eden ve antisosyal davrani§lar belirgindir. 

Amfetaminle psi§ik ve fiziksel bagimlilik goriiliir. Birakildigi za-
man yoksunluk belirtileri ortaya gikar. Depresyon, uyku hali ve letarji, 
§iddetli gastrointestinal kramplar goriiliir. Ki§i uyumasina ragmen ka-
busla uyanir, kulak ve gormeye bagli hallusinasyonlar, intihara te§eb-
biis de goriilebilir. 

Zehirlenmenin tedavisi: Akut zehirlenmede once genel tedavi 
prensipleri (stabilizasyon, absorbsiyonun azaltilmasi ve atilimin hiz-
landirilmasi gibi) uygulanir. Parenteral barbitiirat veya diazepam uy-

gulanarak sedasyon saglamr. Kardiyovaskiiler etkilere kar§i a - ve p-
bloke edici ilaglar birlikte verilir. Idrar asitle§tirilerek amfetamin atili-
mi arttirilir. 
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Kronik zehirlenmede ise, sedasyon saglanir. ilacin birakilmasinda 
ve arkadan ilag bagimliliginda uygulanan psikoterapi yontemleri kul-
lanihr. 

Kokain 

Peru ve Bolivya yerlileri en az 1200 yildanberi Erytroxylon coca 
bitkisinin yapraklarim sonmii§ kiregle gignerler. Boylece bitkinin iger-
digi "kokain", etkisini gosterir. Kokain yorgunluga, soguga, agliga ve 
uykusuzlugu kar§i dayanikhgi ve eforu arttinr. 

Bu bitkiden izole edilen kokain (benzometilekgonin) veya sente-
tik kokain, lokal anesteziklerin ozelliklerini ta§ir. Sinir liflerinde im-
pulslann iletimini ve dagdimim bloke eder. A y n c a M S S stimiilam 
olarak etkisi daha kuvvetlidir. Eksitasyon, ofori, huzursuzluk, fiziksel 
ve ruhsal giicii arttirici, yorgunluk hissini azaltici etkisi vardir. 

Kokain sokak ilag olarak "kar, kadillak, ilaglann §ampiyonu, altin 
tozu, ye§il altin" gibi isimlerle satilir. Kokain elde edilmesi pahali ol-
dugu igin zengin ki§iler tarafindan kullanihr. Ofori etkisi, diger psiko-
aktif ilaglardan (eroin dahil) daha kuvvetlidir. Enfeksiyon yolu ile sek-
siiel arzu orgazm derecesinde zevk verir. (Jevreye zarar verici ve 
antisosyal davrani§lara neden olur. Yiiksek dozlarda felg yapar. 

Bagimlilik kazanmami§ ki§ilerde 1-2 gram letal etki gosterir. 
LD^, 70 kg insan igin 500 mg'dir. Bazi ki§ilerde du§iik dozlarda anaf-
laktik reaksiyonlar ve oliim bildirilmi§tir. Kokain; burna gekme, enfi-
ye §eklinde veya IV yolla kullanihr. 

Kokain gabuk ve tamamen metabolize olur. Ancak %10'u, idrarla 
degi§meden atilir. Plazma ve karaciger kolinesterazlan tarafindan hid-
roliz olarak inaktif metabolitlere (ekgonin metilester, benzoilekgonin) 
donii§iir. Yanlanma siiresi kisadir. Ornegin 1.5 mg/kg dozda intrana-
zal uygulamada, en fazla 12 saat iginde, idrarda detekte edilebilir. 

Akut zehirlenme belirtileri gok kisa zamanda ortaya gikar. Oliim 
2-3 dakika iginde olu§abilir. Eksitasyon, huzursuzluk ve sinirlilik, a§in 
konu§kanhk, depresyon, konfuzyon, bogazda kuruma, ba§ donmesi, 
halllusinasyon ba§lica belirtilerdir. A§in refleks, klonik ve tonik tipde 
konviilziyon, kan basincinda yiikselme, siyanozis, diizensiz solunum-
dan sonra depresyon safhasi goriiliir. MSS depresyonu adale felci, so-
lunum ve dola§im yetersizligi ve biling kaybina yol agar. 
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Kronik toksisite ise "toksik psikoz §eklinde" kronik amfetamin ze-
hirlenmesine benzer. Huzursuzluk, paranoya, §iddet hareketleri, hallu-
sinasyonlar siktir. Kokain bagimliligi olan ki§i, bu §iddet hareketlerini 
yati§tirmak igin eroin veya trankilizan kullanma gereksinimini duyar. 

Bagimlilik ozelliklerinden, tolerans ve fiziksel bagimlilik kokain-
le goriilmez. Ancak psi§ik bagimlilik gok kuvvetlidir ve bu nedenle 
tehlikeli duruma yol agar. 

Zehirlenmenin tedavisi: Akut zehirlenmede, kokain mukoz 
membranlardan su veya tuzlu su ile yikanarak uzakla§tirilir. Enjeksi-
yon yeri buz kesesi veya bandaja alinarak absorbsiyon lokalize edilir. 
Genel tedavi prensipleri uygulanir. 

Konviilziyonlar, sodyum tiyopental gibi (%2.5'luk yava§ IV yolla) 
kisa etkili barbitiiratlarla kontrole alinir. Diger destekleyici ve sempto-
matik tedavi (yapay oksijen ve solunum tedavisi, kiirar etkili suksinil-
kolin gibi) uygulanir. 

Kronik zehirlenmede ise, paranoid, sinirlilik halleri benzodiaze-
pinlerle kontrole alinir. Fenotiyazinler kullanilmamalidir. 

Khat 

Khat, Dogu Afrika ve Arap Yanmadasinta kiiltiirii yapilan Cat ha 
edulis bitkisinde bulunan etken maddedir. Bitkinin yapraklarini gigne-
me ile bagimlilik olu§maktadir. Khat'in yapisi psodonorefedrin olup, 
amfetamin gibi etkir. 

6.2. Hallusinojenler 

Genel olarak gorme illiizyonu, algilama garpikligi ve sinezteziye 
(renklerin i§itilmesi, miizigin dokunabilir hissi gibi esas duyuya refa-
kat eden ikinci duyu) neden olan ilaglara "hallusinojen" adi verilir. Bu 
ozellikleri nedeni ile suistimal edilen ve bagimlilik yapan maddelerin 
gogu dogal (bitkisel) kaynaklidirlar. En tipik ornekte lizerjik asit dieti-
lamid (LSD) dir. Akil iizerindeki etkileri ile duyu ve algilama yanilgi-
sina neden olan bu ilaglara "psychedelic ilaglar: akilda yanilgi yapan 
ilaglar" denilmesinin daha uygun olacagi gorii§ii vardir. 

Hallusinojen (psychedelic) ilaglar ba§lica 6 (Brown, C; 1972) ve-
ya 5 ana grupta (Ellenhorn, M.J. ve Barceloux, D.G., 1988) toplamr. 

323 



Ikincisi daha sistematik bulundugundan, bu siniflandirma tablo 38'de 
verilmi§tir. A§agida onemli hallusinojen maddelerden bahsedilmi§tir. 

Lizerjik asit dietilamid (LSD-25) 

Lizerjir asit dietilamid (LSD-25), ergot alkaloidlerinin sentetik 
§eklidir. Claviceps purpurea'nin (gavdar mahmuzu) alkaloidleri (ergot 
alkaloidleri) ile olu§an "ergotizm" orta gagdan beri bilinmektedir. 
LSD ise ilk kez 1937'de Hofmann tarafindan sentez edilmi§tir. 

Delysid ismi ile bilinen LSD-25'in kimyasal ismi "N,N-dietil-d-
lizerjik amid" veya "9, 10-didehidro-N, N-dietil-6 metilergolin-8, kar-
boksamid" dir. Sokak ilaci olarak (asit, mavi, pembe, gUne§ i§igi, ha-
yalet) gibi isimlerle satilir. 

Oral yolla 20-25 pig (mikrogram) L S D ile halusinasyon etkileri 
goriiliir. Dayanikli ki§ilerde ise bu etki 100-500 pig ile ortaya gikar. 
LSD'nin ba§lica etkisi M S S iizerindedir. Ozellikle beyin korteksinde 
yerle§ir. Serotonin'in (5-hidroksitriptamin) fonksiyonunu inhibe ede-
rek etkisini gosterir. Bu nedenle L S D etkisi serotoninle antagonize 
edilir. Otonom sinir sistemi iizerindeki etkisi daha azdir. Kalp ati§inda 
ve kan basincinda hafif yiikselmeye, pupil dilatasyonuna neden olur. 
Hafif uterus stimiilanidir. 

LSD'nin metabolizma ve atilimi gok iyi gali§ilmami§tir. Ana me-
tabolizma yolu, benzen halkasinin hidroksilasyonu §eklindedir. idrarla 
degi§meden (ana madde) gok azi atilir. 300 //g-LSD dozunda, idrarla 
24 saat iginde 1.5-0.55 ng (109 gram) mm atildigi radyoimmiino assay 
(RIA) yontemi ile gosterilmi§tir. 

LSD'nin psikostimiilan etkileri: Illiizyon ve hallusinasyon, cis-
min algilanmasinda degi§im ve §ahsiyet kaybi, biitiin duyusal algila-
malarda artma §eklinde ortaya gikar. Bir duyudan digerine olan a§in 
akimdan dolayi renkler duyulur, miizik hissedilir. Ayrica davram§lar-
da degi§me olur. Rolaks ve mutluluk hissi veya huzursuzluk gibi. Za-
man oryantasyonunda degi§me, degi§ik ve zit dii§iinceler (siyah-
beyaz, iyi-kotii gibi) gibi mantik garpikliklan ortaya gikar. L S D etkisi 
ile ki§iler arasindaki ili§kiler kuvvetlenir. 

Akut toksisite: Letal doz 2 mg/kg gevresinde tahmin edilmekte-
dir. L S D ile oliim olayi bildirilmemi§tir. Ba§lica belirtileri epilepsi ti-
pinde konviilziyon, tonik-klonik hareketler, bilingsizlik ve idrar tuta-
mama §eklindedir. Akut anksiyete, panige kapilma, kendini kontrol 
edememe ve ki§iligini kaybetme gibi durumlar ortaya gikar. 
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Tablo 38: Hallusinojenik (psychedelic) Maddelerin Simflandirilmalari 

Fonksiyonel Grup Ornek Kaynak 

1- Substitiie indol 
alkilaminler 

D- lizetjik asit dietilamid (LSD) 

Lizerjik asit amid ve izolizerjik asit 
amid 

Claviceps purpurea'da bulunan 
lizerjik asitten sentez edilir 

Ipomoea violacea 

Demitiltriptamin (DMT) 

Dimetil-5-hidroksitriptamin 
(Bufotenin) 

Piptadenia peregrina 

Bufomarinus 

Dimetil-4-hidroksitriptamin 
(psilosin) Psicolocybe mexicana 

Dimetil-4-fosforiltriptamin 
(psilosibin), 
(ibogain), 
(harmin) 

Psicolocybe mexicana, 
Tebarnanta iboga 
Peganum harmala 

I/- Substitiie 
fenilalkilaminler 

3, 4, 5- Trimetoksifeniletilamin 
(Mescaline) 

Lophophora williamsii 
(peyot kaktusii) 

111- Cefitli Tetrahidrokannabinol (Marihuana) Cannabis sativa 

1-1- (Fensiklohekzil) piperidin 
(Fenisiklidin) 

Sentetik 

N-Etil-2-prolidilmetilfenilsiklopentil 
glikolat (Ditran kan§imi) 

Sentetik 

Miristisin Myristica fragrans 

IV- Sentetik psikoaktif 
amfetaminler 

2, 5-Dimetoksi-4-metilamfetamin 
(DOM veya STP) 

Sentetik 

2,5- Dimetoksi-4-etilamfetamin 
(DOE) 

Sentetik 

2, 5-Dimetoksi-4-bromoamfetamin 
(DOB) 

Sentetik 

Metilendioksiamfetamin (MDA) Sentetik 

3 ,4 , 5-trimetoksiamfetamin (TMA) 
vb. 

Sentetik 

V- Tropan alkaloidleri Skopolamin Datura Stramonium 

Kronik zehirlenme ise apati (uyu§ukluk, tembellik), depresyon, 
oryantasyon kaybi, hafizada, akil ve zeka fonksiyonlannda bozulma 
ile ilgili sendrom ortaya gikar. Bu sendrom organik beyin hasanna da-
yanir ve "Korsakoff psikozu" tablosunu andmr. 

LSD'nin onemli psikolojik etkileri yaninda, mutajenik ve teratoje-
nik etkileri de dikkati gekmektedir. Yapilan ara§tirmalara gore 
LSD'nin kromozom hasanna ve deney hayvanlanna hamilelik done-
minde verildiginde malformasyonlara neden oldugu gosterilmistir. in-
sanlarda LSD almi§ hamile annelerin dogan bebeklerinde el ve bacak-
larda deformasyonlar goriilmii§tur. 
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LSD bagiinlihginin ozellikleri: LSD'ye tolerans kisa zamanda 
geli§ir. A y n c a psilosibin ve meskaline kar§i da gapraz tolerans olu§tu-
gu gosterilmi§tir. Hafif derecede psi§ik bagimlilik vardir. Fiziksel ba-
gimlilik yoktur. 

Zehirlenmenin tedavisi: Psikoterapi uygulamr. Noroleptiklerden 
klorpromazinin L S D etkilerini antagonize eden ve etkin ilag oldugu 
gozlenmi§tir. Son zamanlarda LSD'nin "illuzyonik" krizine kar§i dia-
zepam kullamlmaktadir. 

Diger Indol Tiirevi Hallusinojenler 

Ergin ve penniclavine, Argyreia nervosa tohumlannda bulun-
maktadir. Harmin ve harmalin (trikarboksilik indol), Peganum har-
mala tohumlannda bulunan hallusinojen etkili maddelerdir. "Uzerlik" 
ismi ile bilinen Peganum harmala tohumlan Anadolu'da tiitsii olarak 
kullamlmaktadir. Harmalin MSS stimiilam olarak etkilemektedir. tbo-
gain, Tebarnantha iboga isimli bitkinin kokkabuklannda bulunmakta-
dir. Ibogain triptamin tiirevidir. Bu bitki Bati Afrika ve Kongo'da yer-
liler tarafindan yorgunluga kar§i, afrodiziyak ve hallusinojen etkisi 
nedeni ile kullamlmaktadir. 

D M T (dimetiltriptamin) sentetik olarak da elde edilen ve Giiney 
Amerika'da yeti§en Piptadenia peregrina bitkisinin etken maddesidir. 
Bitki sigara gibi igilir. D M T ve diger alkil tiirevleri D E T (dietiltripta-
min), DPT (dipropiltriptamin) LSD'ye benzer §ekilde fakat daha uzun 
etkilidirler. En etkini DMT'dir. 

Psilosin ve psilosibin bazi mantarlarda (Psilocybe tiirleri, Strop-
haria ve Panaeolus) bulunan hallusinojenik maddelerdir (mantar tok-
sinlerine bakimz). Meksika'da yeti§en bu mantarlar halk tarafindan 
hallusinojenik etkisi igin kullamlmaktadir. Triptamin tiirevi olan psilo-
sin ve psilosibin, psi§ik bagimlilik yapmazlar ancak tolerans olu§turur-
lar. 

Substitue Fenilalkilaminler 

Meskalin (3, 4, 5- trimetoksifeniletilamin) ilk kez 1986'da peyot 
kaktiisii, Lophophora williamsii bitkisinden izole edilmi§tir. Bu kaktii-
tiisiin yumrulan, Giiney Amerika yerlileri tarafindan gignenerek ve di-
ni torenlerde kullanihr. 5 mg/kg meskalin §iddetli i§ik ve renkle ilgili 
hallusinasyonlara neden olur, anormal psi§ik etkiler goriiliir. Siganlar-
da LD^, IP yolla 370 mg/kg'dir. Oliim nedeni konviilziyonu miiteakip 
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solunum ve kalp durmasi sonucu olu§ur. Meskalinle psi§ik bagimlilik 
goriiliir. 

£e§itli Psychedelic Maddeler 

Miristin, Myristica fragrans (kiigiik hindistan cevisi) tohumlann-
da bulunan hallusinojenik etkili bir alkaloiddir. Toz edilmi§ tohumlar 
bagimliligi olan yerliler tarafindan yaygin olarak kullanilmaktadir. 
(Tetrahidrokannabinolden daha sonra bahsedilecektir). 

Sentetik Psikoaktif Amfetaminler 

Amfetamin grubu sentetik maddelerden D O M (veya SPT: 2,5-
dimetoksi-4-metilamfetamin), DOET (DOM'in 4-etil analogu), DOP 
(DOM'nin 4-propil tiirevi), P A M (parametoksiamfetamin) LSD'ye 
benzer etkili psikomtmetik maddelerdir. M D A (3,4-metilendioksi am-
fetamin) "a§k ilaci" olarak bilinen, diger insanlarla birlikte olma hissi-
ni uyandiran bir sentetik maddedir. Ancak afrodiziyak olmadigi bildi-
rilmektedir. D O M ve M D A , sati§i yasak ve yasal olmayan yollarla 
geni§ gapta kullanilan bagimlilik yapan hallusinojen maddelerdir. 

Diger bitkisel kaynakli hallusinojenlere Datura turleri (Giiney ve 
Kuzey Amerika, Asya'da yeti§en), Atropa belladonna (skopolaminin 
neden oldugu bildirilmektedir) bitkileri ornek verilebilir. 

6.3. Esrar (Marihuana) 

"Marihuana", Hint keneviri bitkisinin kurutulmu§ yaprak ve gi-
cekleri igin kullanilan bir deyimdir. "Cannabis sativa", psikolojik etki-
leri nedeni ile kagak olarak (illegal) kiilturii yapilan bir bitkidir. 

Cannabis sativa bitkisinin di§i ve erkek tiirlerinin gigekli tepeleri 
ve di§i bitkinin tohumu etrafinda bulunan yapraklan psikoaktif mad-
deleri ta§ir. Di§i bitkinin gigekli tepelerinden salgilanan jegine "ha§i§" 
adini alir. Esrar veya cannabis reginesi de denilen bu regine iginde en 
az 61 kannabinoid ve 300 iistiinde dogal maddeler vardir. Bunlardan 
delta-9-tetrahidrokannabinol (A9-THC) en etken psikoaktif maddedir. 

Boylece Marihuana; cannabis; ha§i§; bhang; ganja gibi sinonim-
leri olan marihuana, ayrica (ganak, Mary jane; ot gibi) isimlerle de sa-
tilir. 

Psikotropik etkilerinin olmasina ragmen ilag olarak kullanilmaz. 
Ofori yapmasi, zaman ve yer algisini bozmasi, alkol gibi ruhsal inhi-
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bisyonu kaldirmasi, analjezi yapmasi, afrodiziyak olmasi, yiiksek doz-
da gorme ile ilgili hallusinasyonlara yol agmasi ba§lica etkilidir. A y n -
ca i§tahi arttunr, ozellikle tatlilara kar§i istek duyulur. 

Esrann en onemli etken madesi olan A9-THC, insanda tamamen 
metabolize olur. Marihuana kullamlmasindan 10 dakika sonra serum-
da metaboliti 11- hidroksi tetrahidro kannabinol (11-OH-THC) sapta-
nabilir. Bu metabolitlerinin THC'dan daha aktif olduklan gosterilmi§-
tir. Metabolitlerin ilacin uygulanmasindan sonra 8 gun viicutta 
kaldiklan gdriilmu§tiir. 

Cannabisin insanlarda letal dozu bilinmemektedir. Kemiricilerde 
LDW intraperitonal yolla 400 mg/kg iken, oral yolla 700-1400 mg/kg, 
intravenoz yolla ise 20-40 mg/kg saptanmi§tir. 

Insanlarda cannabisin akut toksisitesi bulanti, anksiyate, paranoid 
kavrama, oryantasyon bozuklugu, kisa siireli hafiza kaybi ve "ilag al-
mi§" hissidir. Oral yolla alindigmda, istenmeyen etkiler, dumamni ig-
me §ekline gore daha fazladir. Agir zehirlenmede deliryum ve amnezi 
bir siire sonra kaybolur. Ruhsal yapiya bagli olmak iizere uyanlma ve 
zorbahgm artmasi cinayetle sonuglanir. Zehirlenmelerde, derin ve uy-
kudan sonra ertesi siin sarho§luk belirtileri ile kendine gelme goriiliir. 

Kronik zehirlenmede larenjit, bron§it, sinir bozukluklan, delir-
yum, depresif psikoz, §ahsiyet dagilmasi, beyne ait organik belirtiler, 
korku hissi karakteristiktir. 

Esrar ile bagimlilikta, tolerans onemli degildir. Degi§ik derecede 
psi§ik bagimldik vardir. Fiziksel bagimldik hafiftir. Hayvanlarda yok-
sunluk sendromu geli§tirilmekle beraber, insanlarda tarti§ma konusu-
dur. 

Zehirlenmenin tedavisi: Genel tedavi prensipleri (stabilizasyon, 
mide yikanmasi gibi) uygulanir. Akut zehirlenmelerde kusturucu, aktif 
komur uygulamasi yararlichr. Kronik zehirlenmelerde ise, ayrica des-
tekleyici tedavi ve psikoterapi uygulanir. 

6.4. Opium Alkaloidleri ve Diger Narkotik Analjezikler 

Opium alkaloidleri ve benzeri narkotik analjezikler genelde ayni 
tip bagimliliga neden olurlar. Bu gruba giren maddeleri 5 sinifta topla-
mak miimkiindiir: 
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1 ) Dogal opium: Opium, opium tentiirii, paregoric (kafurlu opium 
tentiirii) morfin ve kodein; 

2) Sentetik tiirevleri tekrar 4 sinifa ayrilir: 

a) Morfin ve benzerleri: morfin, eroin, hidromorfon (Dilaudid), 
oksimorfon (Numorfan), hidrokodon; 

b) Meperidin ve benzerleri: meperidin, petidin (Demerol), anileri-
din (Leritin), difenoksilat (Lomotil), Fentanil (Innover), Loperamid 
(Imodium), alfaprodin (Nisentil); 

c) Metadon ve benzerleri: Metadon, L- a -asetilmetadol (LAAM), 
propoksifen (Darvon); 

d) Digerleri: Pentazosin (Talwin), butarfanol (Stadol), nalbufin 
(Nubain), nalokson (Narcan), naltrekson (Treksan), buprenorfin (Sup-
reneks). 

Opiat bagimlililari arasinda, opiadlarin degi§ik isimleri vardir. Or-
negin eroin igin: (Smack, TNT, giiriiltii, kar gibi); morfin igin: (M, rii-
yaci, Ms Emma), fentanil veya tiirevi igin: (£in Beyazi), Paregoric ve 
tripelennamin igin: (Mavi kadife) gibi isimler kullanilir. 

Genel olarak opiyat (opiate), ha§ha§dan elde edilen alkaloidler 
igin kullanilir. Opioid ise, etkileri nalokson tarafindan antagonize edi-
len maddeler igin kullanilir. Ornegin peptid yapisindakiler "opioid 
peptidleri" olarak bilinir. Enkafalinler dogal opioid peptidlerdir. 

Opiyatlar ba§lica etkilerini MSS iizerinde gosterirler. Narkotik et-
kileri §iddetli analjezi, ofori (endi§e, anksiyete ve ruhi gerginligin 
kalkmasi, rahatlama) sedasyon, mental bulaniklik, riiyasi bol uyku, 
davrani§ta depresyon §eklinde goriiliir. Kodeinin (metil morfin) oksii-
riik kesici etkisi vardir, eroin (diasetil morfin) ise gok daha kuvvetli 
analjezik etkilidir ve oforik ozelligi morfinden daha fazladir. 

Morfinin solunum iistunde belirgin depresan etkisi vardir (15-20 
mg'la goriiliir). Bu etkisi dogrudan beyindeki solunum merkezleri ile 
ilgilidir. Kusma ve bulanti, pupillerde kiigulme (miyozis) ve hipotansi-
yon yapar. Oksiiriik kesici (antitussif) etkisi kuvvetli olmakla beraber 
bagimlilik yapmasi nedeni ile kullanilmaz. Ancak kuvvetli analjezik 
etkisi nedeni ile de kontrollii olarak kullanilir. Fare ve kedide ise eksi-
tasyona neden olur. 
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Opium alkaloidleri karaciger, bobrek ve dalakta toplanirlar. Kan 
beyin engelini gegemedikleri halde plasentayi gegebilirler. Ayrica 
eroin ve metaboliti olan 6-monoasetil morfin lipidde gbziindiigii igin, 
morfinden daha gok kan-beyin engelini a§abilirler. Bu grup alkaloidle-

rin, idrarla O-demetilasyon (kodein —> morfin), N-demetilasyon (ko-

dein —» norkodein), deasetilasyon (eroin —> 6-monoasetilmorfin) me-
tabolitlerinin konjugatlan atilir. Morfin dogrudan glukuronid 
konjugasyonuna ugrar. Idrar, ayrica siit, ter ve salya ile atilirlar. 

Morfin ve benzeri narkotiklerle olu§an bagimlilik belirgin tole-
rans, kuvvetli psi§ik bagimlilik ve erken ba§layan fiziksel bagimlilikla 
karakterizedir. 

Yoksunluk belirtileri: Lakrimasyon, terleme, huzursuz uykuya 
dalma ve uyuma, tremor, midriyazis, ta§ikardi, kan basincinda, artma, 
kilo kaybi, kardiyovaskiiler kollaps §eklindedir. Belirtileri 36-72 saat 
iginde belirir, 7-10 giin iginde geger. Metadon ile yoksunluk belirtisi 
yava§tir, fakat uzun siirer. Kodein ile yoksunluk belirtileri gok hafiftir. 

Morfin bagimliliginda, levalorfan (0.5-1 mg) veya nalorfin (3-5 
mg) verilmesi yoksunluk belirtilerinin hemen ortaya gikmasina yol 
agar ve boylece te§histe yardimci olur. 

Zehirlenmenin tedavisi: Akut zehirlenmelerinde mide barsak bo-
§altilir, genel tedavi prensipleri uygulanir. Kan basinci diizeltilmeden 
mide yikanmamalidir. Mide %0.1'lik KMn0 4 ile yikanir. 

Sistemik antidot tedavisi nalokson (N-allilnormorfin) ile yapilir. 
Nalokson 0.4 mg dozda IV olarak uygulanir. Arkadan 0.8 mg dozla 
tekrarlanir. Zehirlenme §iddetine bagli olarak giinliik nalokson miktan 
70 kg insan igin 24 mg'a kadar gikanlabilir. 

Nalokson olmadigi durumlarda nalorfin hidrobromiir (Lethid-
rone), her 15 dakikada 15 mg IV olarak, biling yerine gelinceye ve so-
lunum normal oluncaya kadar uygulanir. §iddetli zehirlenmede tek 
doz olarak 40 mg verilebilir. 

Kronik zehirlenme ve bagimlilik durumunda ozel tedavi uygula-
mak gerekir. 

6.5. Sedatif Hipnotikler 

Barbitiiratlar bu gurubun onemli temsilcileridir. Barbitiiratlar 
MSS depresanlandir. Bu depresan etkinin §iddeti, barbitiiratin tipine 
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ve uygulama yoluna baghdir. Tedavide sedatif olarak fenobarbital ve 
pentobarbital 15-30 mg oral; hipnotik olarak fenobarbital 300 mg, 
pentobarbital 60-120 mg oral; anestezik olarak tiyopentalin %2.5'luk 
gozeltisinden 2-5 ml IV olarak uygulamr. Hipnotik dozda solunum 
depresanidirlar. Anestezik dozda ise uterus kontraksiyonunu, idrar ati-
limini azaltirlar. 

Barbituratlar biitiin doku ve viicut sivilannda dagihrlar. Plasentayi 
gegerek fetiis dokusundan da dagihrlar. Tiyopental gibi lipidde gozii-
niirliigii yiiksek olanlar, barbital ve fenobarbital gibi daha du§uk dagi-
lim katsayisi olanlara gore beyne daha kolay niifuz ederler. 

Barbitiiratlann ba§lica metabolik yollan yan zincir (barbitiiratlann 
malonil iire yapisindaki C5'e bagli substitiientlerinin) oksidasyonu §ek-
lindedir. Boylece polar alkol, fenol, keton veya karboksilik asit yapi-
sinda metabolitleri olu§ur. Ayrica kismen N-dealkilasyon, S-
demetilasyon ve desiilfurasyon tipi biyotransformasyona da ugrarlar. 
Bu metabolitleri gogunlukla inaktiftirler. 

Barbitiiratlann metabolizmasi karaciger mikrozomal enzimleri 
kar§isinda gergekle§ir. Bu enzimler ge§itli faktorlerle inhibe olurlar. 
A y n c a barbitiiratlann kendileri de karaciger mikrozomal enzimlerini 
stimiile ederler. Boylece barbitiiratlara kar§i biyokimyasal tolerans 
olu§tugu gibi, diger ilaglarin da metabolizma hizlan artar. Barbitiirat-
lann inaktif metabolitleri ba§hca idrarla atihr. 

Barbituratlar intihar amaci ile ve gocuklar tarafindan alinmalan 
sonucu en fazla zehirlenmeye neden olan ilaglardir. Barbitiiratlarla 
akut zehirlenme belirtileri, alkol zehirlenmesine benzer. Biling kaybi 
ve koma goriiliir. Komadan once a§in sersemlik, konfiizyon, ataksi, 
konu§ma bozuklugu, solunum sayisinda azalma, dola§im ve solunum 
yetmezligi, hipoksi ve asidoz goriiliir. Fatal dozlar, sodyum barbital ile 
5-20 g, fenobarbital ile 1-10 g, pentobarbital ile 1.5-7.5 g verilmi§tir. 
Barbitiiratla zehirlenmede eritem ve bullii vezikiillerle karakterize der-
matit, ter bezleri dibinde nekroz goriilebilir. Akut zehirlenmede bob-
rek yetmezliginin gbriilmesi de onemlidir. Oliim nedeni solunum dur-
masidir. 

Kronik zehirlenme: Barbituratlarin yiiksek dozda kronik kulla-
mmlan onemli bir sorun olmu§tur. Devamli kullanma bagimlilik ve 
toleransa yol agmaktadir. Bu nedenle birgok analjezik preparatlarda 
kullanilmasi iilkemizde yasaklanmi§tir. Kronik zehirlenme belirtileri 
konfiizyon, kararsizlik, depresyon, melankoli, psi§ik bozukluklar §ek-
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linde ortaya gikar. Kararsizlik o derece ilerler ki, ki§i yiiriiyemez, daha 
gok ilag almaga ba§lar. Bu durum "otomatizm" olarak isimlendirilir ve 
ki§iyi olume gotiiriir. Ayni anda esrar alinmasi mikrozomal enzimleri 
inhibe etmesi nedeni ile, barbitiirat toksisitesini arttinr. 

Barbitiiratlarla olu§an bagimlilikta tolerans geli§ir. Bu tolerans al-
kole gore daha yiiksektir ve ki§i normal dozun 10-15 misline dayanir. 
Psi§ik bagimldik, barbitiirat tiiriine gore degi§mekle beraber ekseriya 
belirgindir. Fiziksel bagimldik kuvvetlidir. 

Bagimldik kazanan ki§iler giinde 0.5 gram alabilirler ve ani kesil-
mesi ve yoksunluk belirtisi goriiliir. Ilag kesiminden sonra ilag meta-
bolizmasi 12-16 saat daha devam ettigi igin, belirti 24-36 saat sonra 
ortaya gikar; duyularda zayiflik, §iddetli tremor, hiperaktif refleksler, 
bulanti, kusma, abdominal kramplar belirgindir. Kan basinci solunum 
hizi ve nabiz atmasi yiikselir. Dehidratasyon, konviilziyonlar ve hallu-
sinasyonlardan sonra 2. giinde oliim goriilebilir. Oliim sikligi yiiksek-
tir. 

Zehirlenmenin tedavisi: Akut zehirlenmede genel tedavi pren-
sipleri uygulanir. Solunum, dola§im, kan basinci ve kan elektrolitleri 
ile ilgili bozukluklar tedavi edilir. Zehir atilimimn hizlandinlmasi igin 
zorlu alkali diiirez ve hemodializdan yararlanilir. Genel olarak akut 
barbitiirat zehirlenmesinde klinikte yogun destekleyici tedavi uygulan-
masinin yeterli oldugu gorii§ii vardir. Ancak §iddetli zehirlenme olay-
lannda zehirin uzakla§tinlmasi igin ozel tedaviye yer verilir. 

Kronik zehirlenmenin tedavisi: Genel bagimldik tedavisi pren-
siplerine gore yapilir. Ilacin dozu yava§ yava§ azaltihr. Yoksunluk be-
lirtileri goriilmemesine dikkat edilir. 

Barbitiiratlarla goriilen bagimldik tipi, diger uyku ilaglan (gluteti-
mid, kloral ve paraldehit), trankilizan ilaglar (diazepam ve diger ben-
zodiazepine, meprobamat) ile de olu§ur. 

6.6. Etil Alkol 

Alkol de onemli sosyal zehirlerdendir ve bagimldik yapar. Birgok 
bakimdan barbiturat tipi bagimliliga benzer. Bazi kaynaklar alkol bar-
bitiirat bagimliligim tek tipte toplarlar. Alkol, barbitiiratlar ve diger 
uyku ilaglan arasinda gapraz bagimldik ve tolerans hali mevcuttur. 

Barbitiirat yoksunluk belirtisini ancak alkol giderebilir. Alkol ba-
gimliligi (kronik alkolizm): a) Ki§inin normal kabul edilen sinir tistiin-
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de alkol almasi, b) Toplumun kabul ettigi durum ve zamanlar di§inda 
alkol almasi, c) Yeterli alkol bulundurma ali§kanliginin ba§lamasi du-
rumlan oldugunda kabul edilir. 

Bagimlilik ozellikleri; fiziksel bagimlilik, orta ve kuvvetli derece-
de psigik bagimlilik vardir. Tolerans ise diizensiz olup, ge§itli faktorle-
re gore degi§ir. (Daha geni§ bilgi igin organik goziiculer kismina baki-
niz). 

6.7. Ihalasyon Yolu lie Kullanilan Sosyal Zehirler 
((^oziiciiler), 

Organik goziiciilerin "burna gekme" §eklinde kullanilmasi 1950 
yillarinda Amerika'da gengler arasinda ba§lami§tir. Bu amagla toksisi-
teleri farkli birgok organik goziiciiler suistimal edilmektedir. Ortak 
ozellikleri MSS depresani olan bu maddeler zamk, yapi§tinci, lak, te-
mizlik ve cila uzakla§tirici ve diger amagla kullanilan sivilarda bulu-
nan aseton, toluen, alifatik asetatlar, benzen, nafta, izopropanol, meti-
letilketon, metil izobiitil keton, trikloroetan, karbon tetrakloriir, ksilen 
ve florohidrokarbonlardir. 

Bu maddeler ya dogrudan goziiciiniin bulundugu maddenin (zamk 
gibi) koklanmasi ya da bir kuma§ tarafindan absorbe edilen veya plas-
tik balon igine doldurulan goziiciiniin inhalasyonu §eklinde kullanil-
maktadir. 

Organik goziiciileri suistimal eden ki§ilerin dudaklari etrafinda be-
yaz donuk halka olu§ur. 

Inhale olan bu goziiciilerin etkileri M S S depresyonu ile ilgilidir. 
Absorbsiyondan kisa zaman sonra ofori, alkolde oldugu gibi motor in-
koordinasyon, dil dola§masi gozlenir. Bir§eye konsantre olamama gibi 
belirtiler ortaya gikar. Daha sonra hallusinasyon, sorumsuz ve antisos-
yal davram§lar goriiliir. M A K degeri iistiinde bir inhalasyon biling 
kaybina neden olur. Bu §ekilde akut zehirlenmeler oliimle sonuglanir. 
Ornegin florlu hidrokarbonlarla kardiyak aritmi nedeni ile oliim gorii-
liir. Diger toksik etkiler goziiciiniin kimyasal yapisina bagli olarak de-
gi§ir. 

Kronik zehirlenmede ise yorgunluk, mental depresyon, i§tahsizlik, 
huzursuzluk, deri ve solunum yolunda tahri§, el yazisinin bozulmasi, 
dii§iik kan basinci, kemik iliginde depresyon, aplastik anemi, serebral 
odem, hepatoselliiler toksisite ve hematiiri goriiliir. Toluen igeren 
zamklarin inhale edilmesiyle organik beyin hasan gozlenmi§tir. 
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Ugucu goziiciilerin suistimali ile bagimlilik ve tolerans geli§ebilir. 
Alkol ile bazilari arasinda gapraz tolerans vardir. Endustride trikloroe-
tilen buharlanna maruz kalan ki§ilerde "tri ali§kanligi" olu§ur. 

Organik goziiciilerin toksisiteleri ve ozellikleri "organik goziiciiler" 
kisminda aynntili olarak incelenmi§tir. 

6.8. Bagimlilik 01u§turan Maddelerin Siniflandirilmalari 

Buraya kadar suistimali yapilan ve bagimliliga neden olan ilag ve 
kimyasal maddeler daha gok farmakolojik ve toksikolojik etkilerine 
gore siniflandmlarak incelenmi§tir. Diinya Saglik Orgutu bagimlilik 
yapan maddeleri, bagimlilik tiplerine gore (§iddeti, etkisi ve bagimlilik 
ozelliklerine gore) dokuz smifta toplanmi§tir. 

1. Morfin tipi bagimlilik: Morfin ve sentetik narkotik analjezikler 
tarafindan olu§turulur. Psi§ik bagimlilik ve tolerans kuvvetli, fiziksel 
bagimlilik erken ba§lar ve gittikge artar. 

2. Alkol tipi bagimlilik: Psi§ik bagimlilik ve tolerans ortadan kuv-
vetliye kadar degi§ir. Fiziksel bagimlilik geg gikar. 

3. Barbitiirat tipi bagimlilik: Degi§ik derecede psi§ik bagimlilik ve 
tolerans ve kuvvetli yoksunluk belirtisi ile karakterizedir. 

4. Amfetamin tipi bagimlilik: Degi§ik derecede psi§ik bagimlilik, 
tolerans ve fiziksel bagimlilik goriiliir. 

5. Kokain tipi bagimlilik: Psi§ik bagimlilik gok kuvvetli, eroin ka-
dar etkilidir. Tolerans olu§maz, fiziksel bagimlilik yoktur. 

6. Esrar tipi bagimlilik: Psigik bagimlilik degi§ebilir. Fiziksel ba-
gimlilik ve tolerans onemli degildir. 

7. Halliisinojenik (LSD) tipi bagimlilik: Psi§ik bagimlilik ve tole-
rans vardir. Fiziksel bagimlilik yoktur. 

8. Khat tipi bagimlilik: Psi§ik bagimlilik vardir. Fiziksel bagimli-
lik ve tolerans yoktur. 

9. Ugucu goziicii tipi bagimlilik: Psigik bagimlilik vardir. Tolerans 
ve fiziksel bagimlilik olu§maz. 

Bu siniflandirmaya tiitiin tipi bagimlilik ilave edilebilir (Kayaalp 
O., 1991). Tiitiiniin etken maddesi nikotihe baglanan bu bagimliligin 
ba§lica ozellikleri, ilag ozleminin kuvvetli olmasi, kismi tolerans ve 
hafif fiziksel bagimlilik §eklinde ifade edilebilir. 
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7. SPORDA KULLANILAN DOPING MADDELERI 

Sporda doping yapma, bir ilag suistimalidir. Genel olarak sportif 
performansi arttirmak igin ilag kullanimi "doping" olarak tanimlanir. 
Sporda doping uygulandigina dair ilk belgelere, 19. yiizyil sonlanndan 
itibaren raslanmaktadir. 1878'de yapilan uluslararasi bisiklet yan§ma-
sinda doping amaci ile ilag kullanan birkag yari§macinin oliimii; 
1967'de Fransa'da Bisiklqt Turunda amfetamin alan bir Ingiliz bisiklet-
gisinin bliimii doping olayinin toksikolojik onemini belirtmektedir. 

Sporcular arasinda ilag kullanimi gok yaygindir. Bu kullanimin en 
onemli nedenleri arasinda efor ve dolayisi ile sporda ba§ari kazanmak 
ve aynca sosyal ve ekonomik bdiillerin arti§i sayilabilir. ilaveten, 
uluslararasi ba§ari kazanmanin sporculara getirdigi §ohret de bir ne-
dendir. I§te bu §ekilde ilag kullaniminin ilerlemesi ile doping yiiziin-
den sagligini, hatta hayatini kaybeden sporcu sayisi da gittikge art-
maktadir. 

Doping yapma nedeni ile olu§an oliim ve zararli yan etkileri onle-
mek, sporcuya e§it §ans taninmasi ve spor ahlakinin korunmasi amaci 
ile, ulusal ve uluslararasi spor organizasyonlan sorunun goziimlenmesi 
igin harekete gegmi§tir. 1965'te ba§layan bu gaba ile, Olimpiyatlarda 
doping kontrolii, ilk kez 1969'da Grenoble ve Meksika Oyunlanndan 
itibaren ba§lami§tir. 

"Uluslararasi Olimpiyat Komitesi (IOC) Medikal Komisyonu", 
sporda kullanimi yasaklanmi§ ilaglar (doping maddeleri) listesini ha-
zirlami§tir. ilk listede: 

1- Psikomotor stimiilan ilaglar; 

2- Sempatomimetik aminler; 

3- Merkezi Sinir Sistemi stimiilanlan; 

4- Narkotik analjezikler; 

5- Anabolik steroidler; 

olmak iizere 5 grupta toplanan ilaglar yasaklanmi§tir. ilag endiistrisin-
deki ilerlemeler ve yeni formiilasyonlarin geli§tirilmesi nedeni ile bu 
liste sabit tutulamamaktadir. Ayrica her iilke kendi ko§ullarina gore bu 
listelere ilaveler de yapmaktadir. Ornegin 1986'da Amerika Ulusal 
Spor Birligi (NCAA) , IOC listesine heroin, tetrahidrokannabinol gibi 
sokak ilaglanm da ilave etmi§tir. 1993'de olimpiyat komitesi tarafin-
dan doping olarak kabul edilen ve sporda yasaklanmi§ ilag listesi tablo 
39'da gbriilmektedir. 
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Tablo 39: Ulutslararasi Olimpiyat Komitesi Tip Komisyonu Tarafindan Bildirilen 
Doping ilag Siniflari (Eylul, 1994) 

I. DOPING SINIFLARI 

A. UYARICILAR 

1. Amfepramon 6. Diamorfin (Heroin) 
2. Amfetaminil 7. Dihidrokodein 
3. Amineptin 8. Dipipanon 
4. Amifemazol 9. Etoheptazin 
5. Amfetamin 10. Etilmorfin 
6. Benzfetamin 11. Levorfanol 
7. Kafein 12. Methadon 
8. Kathin 13. Morfin 
9. Klorfentermin 14. Nalbufin 

10. Klobenzore 15. Pethidin 
11. Klorprenalin 16. Fenazosin 
12. Kokain 17. Pentazosin 
13. Kropromamid 18. Trimeperidin v.b. 
14. Krotetamid 
15. Dimetamfetamin C. ANABOLiK STEROiDLER 
16. Efedrin 

1. Androjenik Anabolik Steroidler 17. Etafedrin 1. Androjenik Anabolik Steroidler 
18. Ethamivan 1. Bolasteron 
19. Etilamfetamin 2. Boldenon 
20. Fenkamfamin 3. Klostebol 
21. Fenetillin 4. Dehidroklormet. Tes. 
22. Fenproporex 5. Fluoksimesteron 
23. Furfenorex 6. Masterolon 
24. Mefenorex 7. Methandienon 
25. Mesokarb 8. Metenolon 
26. Metamfetamin 9. Metiltestosteron 
27. Metoksifenamin 10. Nandrolon 
28. Metilefenidat 11. Norethandrolon 
30. Morazon 12. Okandrolon 
31. Niketamid 13. Oksimesteron 
32. Pemolin 14. Oksimetholon 
33. Pentetrazol 15. Stanozolol 
34. Fendimetrazin 16. Testosteron v.b. 
35. Fenmetrazin 
36. Fentermin 2. Diger Anabolik Ozellikteki fi-2 Agonistler 
37. Fenilpropanolamin (Ornegin: Klenbuterol) v.b. 
38. Pipradol 
39. Prolintan D. DIURETlKLER 
40. Propilhexedrin 1. Asetazolamid 
41. Pirovaleron 
42. Sitriknin v.b. 2. Amilorid 41. Pirovaleron 
42. Sitriknin v.b. 

3. Bendroflumetiazid 
B. NARKOTIK ANALJEZIKLER 4. Benztiazid 

1. Alfaprodin 5. Bumetanid 
2. Anileridin 6. Kanrenon 
3. Buprenorfin 7. Klormerodrin 
4. Detromoramid 8. Klortalidon 
5. Dextropropoksifen 9. Klortiazid 
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Tablo 39'un Devami 

10. Siklotiazid II. KISITLI KULLANIMI OLAN MAD-
11. Diklofenamid DELER 
12. Etakrinik asid A. ALKOL 
13. Etozolin B. MARIHUANA 
14. Flumetiazid C. LOKAL ANESTEZIKLER 
15. Furosemid D. KORTIKOSTEROiDLER 
16. Hidroklorotiazid 1. Betametazon 
17. Hidroflumetiazid 2. Kortizon 
18. Meprosid 3. Dexametazon 
19. Mersalil 4. Flokinolon Aset. 19. Mersalil 

5. Florometalon 20. Metilklotiazid 6. Hidrokortizon 
21. Metolazon 7. Metilprednizolon 
22. Politiazid 8. Parametazon Aset. 
23. Probenezid 9. Prednizolon 

10. Prednizolon Asetat 
24. Kinethazon 11. Triamkinolon 
25. Spironolakton 12. Triamkinolon Asetat 
26. Triamteren 

E. BETA-BLOKORLER 
1. Asetutolol 

27. Triklorometiazid v.b. E. BETA-BLOKORLER 
1. Asetutolol 

E. PEPTID HORMONLAR VE BENZER- 2. Alprenolol 
LERI 3. Atenolol 

4. Labetalol 
1. Kor. Gonadotropin 5. Metoprolol 
2. Growth Hormon (Buyiime hormonu) 6. Madolol 
3. Kortikotropin 
4. Eritropoietin 

7. Oxprenolol 
8. Propranolol 
9. Sotalol 

7.1. Doping Amaci ile Kullanilan ilaglann Toksik Etkileri 

Stimiilanlar: Sporda anabolik steroidler kadar gok suistimal edilen 
bir ilag grubudur. Bu ilaglar yorgunluk hissini azaltirlar ve MSS ni sti-
miile ederler. Amfetamin ve diger MSS ni uyanci ilaglari kullananlan 
daha saldirgan yapar. Amfetaminlerin hemen goriilen etkilerinden ba-
zilan, kan basincinin artmasi ve nabiz sayisinin artmasi, i§tah azalma-
sidir. Stimiilan etkinin yava§ yava§ kaybolmasini sik sik §iddetli dep-
resyon takip eder. Amfetaminlerin kullamlmasi ile goriilen yan 
etkilerinden biri, a§in yiiklenmede yorgunluk aliminin onlenerek do-
gal ikazin ortadan kaldirilmasidir. A y n c a ilacin kullanilmasinin deva-
mi sonucunda fiziksel ve psi§ik bagimlilik geli§ir. (ilag bagimliligina 
bakiniz). 

Anabolik steroidler: Sporcu sagligi iizerindeki yan etkileri, kulla-
mmlarinin yayginligi nedeni ile de, doping maddeleri arasinda en 
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onemli grubu olu§turmaktadir. Anabolik steroidler, androjenik yan et-
kileri azaltilmi§, anabolik etkileri korunmu§ testosteron tiirevi ilaglar-
dir. Tipta, eritrositlerin olu§umunu stimiile etmeleri, anemi tedavisin-
de, erkeklerde seksiiel geli§im stimiile etme, osteoporozu diizeltmek 
gibi degi§ik amaglarla kullamhrlar. Sporda, kullanimlarinin yarari tar-
ti§mali olmasina kar§in, sporcular tarafindan atletik performansi geli§-
tirdigi inanci ile kullamlmaktadir. Yapilan ara§tirmalarda ba§lica yan 
etkileri, karaciger fonksiyon testlerinde ve iireme sisteminde bozukluk 
§eklinde goriilmektedir. Kadinlarda, kullanildiginda erkege ozgii se-
konder cinsiyet ozelliklerinin geli§mesine neden olurlar. Erkeklerde 
iireme sistemindeki etkileri sperm sayisinin ve hareketli hiicre yiizde-
sinden azalma ve amorf ba§li spermatazoalarin arti§i §eklinde kendini 
gosterir. Anabolik steroid kullanan sporculardaki ki§isel yan etkilerin 
ba§hcalan, libidoda artma veya azalma, saldirganlik, kas spazm, jine-
komasti (erkek memelilerinin a§in geli§mesi), akne, ba§agnsi gibi ra-
hatsizliklardir. 

7.2. Doping Kontrolii 

Sporculan, ilaglann zararli etkilerinden korumak igin, bilingsizce 
ilag kullanmalanni engellemek ve spor ahlakinin korunmasi igin, ge-
§itli uluslararasi diizeyde onlemler 1965 yihndan itibaren alinmi§tir. 
Oncelikle IOC tarafindan sporda kullanilmalan yasak olan "doping 
listesi" hazirlanmi§tir. Sporcularda doping kontrolii yapilmaya ba§lan-
mi§tir. Bu amagla "doping kontrol laboratuvarlan" kurulmasi on go-
riilmii§tiir. Bir doping laboratuvannda bulunmasi gereken analitik ci-
hazlari (gaz kromatografisi, kiitle spektrofotometresi gibi) ve analiz 
igin kullanilan yontemler standardize edilmi§tir. A y n c a belli yonetme-
liklere gore sporcudan kan veya idrar ornegi alma yontemleri kurallara 
baglanmi§tir. Birgok iilkelerde kurulan doping laboratuvarlannin yet-
kili olmalan igin IOC tarafindan lisans alma (akredite olma) zorunlu-
lugu getirilmi§tir. 

Ulkemizde ise ilk doping analizi 1947 yilinda at yan§lannda ba§-
lami§tir. Once Ankara Universitesi Veteriner Fakiiltesinde atlarda me-
todik ve devamli yapilan doping analizleri, 1951 yihndan itibaren Et-
lik Veteriner Bakteriyoloji ve Seroloji Enstitiisiinde agilan yeni bir 
laboratuvara ta§inmi§ ve halen aym yerde yapilmaktadir (Ozkazang, 
N „ 1956). 

Diger bir gah§mada, doping maddeleri iginde onemli yeri olan or-
ganik baz yapisindaki 19 stimiilan ilag igin (amfetamin, fentermin, 
efedrin, niketamid gibi) idrarda duyarli ve giivenilir bir tarama yonte-
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mi geli§tirilmi§tir. inca tabaka kromatografisi ( iTK) ile kondensasyon 
iiriinlerinin 0.1-2 \ig duyarlikta tanimlanmalan saglanmi§tir. Ayrica 
gaz sivi kromatografisinde (GSK), primer ve sekonder aminlerin N-
asetil tiirevlerinin aynlmalan ve tayinleri (0.5 jig duyarlikta) igin yon-
tem kurulmu§tur (Vural, N., Saygi, §., 1984). 

A y n c a diger bir gah§mada ise, doping amaci ile testosteron suisti-
malinin belirlenmesi igin idrarda testosteron (T) konsantrasyonu tayini 
yaninda izomeri olan epitestosteron (E) tayini yapilmi§ ve T/E orani 
hesaplanmi§tir. IOC'nin kurallanna gore T/E nin 6/1 den biiyiik olmasi 
halinde, testosteronun doping amaci ile kullanildigi kabul edilmekte-
dir. Idrarda T ve E tayini igin asit hidrolizden sonra i T K ile safla§tird-
mi§ ve GSK'da tiirevleme yontemi ile tayin edilmi§tir. 0.05 pig duyarli-
ga inilen bu yontemle, normal deneme §ahislannda T/E orani 
kadinlarda 2.62±0.32; erkeklerde 1.96±0.62 saptanmi§tir. Ayrica tes-
tosteron tedavisi goren ki§ilerde ise 4.88±1.78 (S.D) olarak bulunmu§-
tur. Boylece yontemin doping kontroliinde uygulanabilecegi gosteril-
mi§tir (Vural, N „ Siizen, S „ 1989). 

Sporumuzda olasi doping problemlerinin goziilmesi ve iilkemizde 
diizenlenen ulusal ve uluslararasi doping analizlerinin yapilmasi igin 
birgok gali§malar siirdiirulmii§tur. Bu gabalann sonucunda 1988 yilin-
da Hacettepe Universitesi ile Beden Terbiye Genel Miidurliigii 
(BTGM) arasinda bir protokol imzalanmi§tir. Bu anla§maya gore, Ha-
cettepe Universitesinde Eczacdik Fakiiltesinde "Doping Kontrol Mer-
kezi" kurulmu§tur. Bu merkezde doping kontrolii ilgili laboratuvar ku-
rulmasi gali§malan tamamlanmak iizeredir. A y n c a bu merkezde 
sporculara ve diger ilgililere "antidoping egitimi ve doping kontrolii-
niin yasal yonleri" hakkinda kurslar diizenlenmektedir. 
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(EVREMiZDE VE ENDUSTMDE 
BULUNAN ONEMLi TOKSilC 

MADDELER 

• 
Boliim 

Kimya endiistrisinin hizla geli§imi sonucunda gerek gunliik ya-
§antimizda (evlerde), gerekse tarimda ve endustride birgok kimyasal 
maddeler kullamlmaktadir. Bu kimyasal maddeler, bugiinkii gagda§ 
ya§amin vazgegilmez gereksinimleridir. Faydalan yaninda, §e§itli ne-
denlerle gerek dogrudan maruz kalma gerekse kullanimlan sonucu 
gevreye yayilarak insanlara ve tiim ekosisteme zararlan olabilen bu 
kimyasal maddeleri ayn ayn incelemek bir ders kitabi kapsami iginde 
olanaksizdir. 

1914-1918'de I. Diinya Sava§inda, harp gazlannm (Lewisit, 
Clark I, Clark II gibi organik arsenik bile§ikleri, iperit: hardal gazi) in-
sanlar uzerindeki etkilerinin dramatik bir §ekilde goriilmesi, gaz ve 
buharlann toksik etkilerine kar§i koruyucu onlemlerin alinmasi geregi-
ni ortaya gikaran en onemli bir etken olmu§tur. Sava§ endiistrisinde 
kullanilan organik maddelerin, patlayicilann ve diger kimyasal bile-
§iklerin iiretiminde gali§an ki§iler ve bunlan kullanan askerlerin ko-
runmasi gerekmi§tir. I. Diinya Sava§i sonunda koruyucu onlemler ge-
li§tirilmi§ ve II. Diinya Sava§inda ise zehirli gaz, bakteri toksinleri, 
niikleer enerji gibi sava§ araglarina kar§i da giivenlik saglanmasi gali§-
malari hizlanmi§tir. 

Bugiin insanlar "kimyasal maddelerin olu§turdugu bir okyanus" 
iginde ya§amaktadir. Zamanimizda bilinen kimyasal maddelerin sayi-
sinin 5 milyonu a§tigi ve bunlann da yakla§ik 70.000 inin kullanilmak 
iizere piyasaya siiriildiigii bildirilmektedir. Kullanma amaglarina gore 
bu maddelerle ilgili sayilar degi§iklik gostermektedir. Ornegin Ameri-
ka'da 50.000-65.000 kimyasal maddenin giinliik kullanimda oldugu 
tahmin edilmektedir. Diger taraftan aym iilkede toksik maddelerin 
kontroliinii diizenleyen kurulu§un (TSCA: Toxic Substances Control 
Act Inventory) verilerine dayanarak; pestisitler, ilaglar, besin katki 
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maddeleri ve kozmetik olarak kullandan kimyasal maddelerin de ila-
vesi ile insanlann yakla§ik 66000 kimyasal maddeye maruz kaldigi 
hesaplanmi§tir. Aynca heryd 1000 den fazla yeni kimyasal madde bu 
global sayiya Have edilmektedir. Avrupa Toplulugundaki iilkelerde 
ise 100.000 kimyasal maddenin piyasada bulundugu hesaplanmi§tir 
(Fischbein, L. 1987). 

Kullanimda olan yakla§ik 70.000 kadar kimyasal maddenin: a) 
2500'ii plastik endiistrisinde kullanilan yardimci maddeleri (antioksi-
danlar, antistatikler, plastifiyanlar, stabilizorler ve u.v. absorbanlan, 
katalizorler gibi); b) 1500'ii pestisit aktif maddesini; c) 4000'ii ilag ak-
tif maddesini; d) 2500'ii besin katki maddesini; ve e) 3000'ii kozmetik-
leri igermektedir. Giinliik ya§antimizda kullanilan, endiistri ve gevrede 
maruz kalinan bu kimyasal maddelerin ancak bir kisminin insan ve 
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g e v r e y e verebilecegi zararlara yonelik sistematik incelemeleri yapil-
mi§tir. Genel bir degerlendirmeye gore bu kimyasal maddenin en az 
%5-10 nun zarar verebilecegi hesaplanmi§tir. Kimyasal maddelerin 
iiretimi ve kullandmalan nedeni ile maruz kalma yerleri, insan sagligi 
ve gevreye olabilecek etkileri §ekil 56'da §ematik olarak verilmi§tir. 

Bu boliimde yakin gevrede ve endiistride maruz kalinan toksik 
maddeler ya kullandma amaglanna gore (pestisitler, organik goziiciiler 
gibi) veya fiziksel ve kimyasal durumlanna gore (gazlar, metaller gi-
bi) siniflandirilarak genel toksik ozelliklerinden bahsedilecek, gok 
onemli olanlar da ayn olarak incelenecektir. 

1. PESTISiTLER 

Besin maddelerinin iiretimi, tiiketimi ve depolanmalari sirasinda, 
besin degerini bozan ve besinleri yok eden, zarar veren ha§ereleri, 
mikroorganizmalari ve diger zararlilan (pestleri) yok etmek igin kulla-
nilan fiziksel, kimyasal veya biyolojik sava§ maddelerine pestisitler 
denir. Ekonomik zehirler sinifina giren pestisitler, kullanma yerlerine 
gore insektisitler (boceklere kar§i), herbisitler (yabanci otlara kar§i), 
fungusitler (mantarlara kar§i), molusisitler (yumu§akgalara kar§i), ro-
dendisitler (kemiricilere kar§i), akarasitler (uyuz bocekleri ve parazit-
lere kar§i) ismini alirlar. 

Kimyasal maddeler, tanmda ve halk saghgina zarar veren mikro-
organizmalar ve diger pestlerin kontroliinde yiizyillardan beri kullanil-
maktadirlar. Ornegin kiikiirt ilk kez fumigan olarak M.O. 1000 yilla-
nnda £in'liler tarafindan kullanilmi§tir. Ancak, pestisit ozelligi 
gosteren kimyasal maddelerin (pestisit aktif maddesi) sentezi ve for-
miilasyonlannin iiretimi kimya endiistrisi devrimi ile birlikte ba§lami§ 
ve zamanla biiyiik bir arti§ gostermi§tir. Zamanimizda biiyiik bir kismi 
organik sentetik kimyasal maddeler olmak iizere yakla§ik 1500 pestisit 
aktif maddesinin 2000 pest tiiriine kar§i kullanildigi kaydedilmi§tir. 
Geli§mi§ ulkelerde pestisit tiiketiminin 1972 yilinda 3 milyon; 1980 de 
12 milyon ve 1990 da ise 50 milyon Amerikan dolarina ula§tigi bilin-
mektedir (UNIDO, 1983). 

1930'h yillara kadar daha gok bitkisel kaynakli (Nicotiana toba-
cum, Strychnos nux vomica gibi) veya anorganik (bakir siilfat, kur§un 
arsenit, bakir arsenit gibi) maddeler pestisit aktif maddesi olarak kulla-
nilmi§tir. 1930'li yillardan itibaren modern sentez kimyasindaki dev-
rim ile birlikte alkil tiyosiyanat insektisitleri, ditiyokarbamat fungusit-
leri, etilen bromiir, karbon sulfur fumiganlan gibi ge§itli etken 

344 



maddeler geli§tirilmi§tir. II. Diinya Sava§i ba§lannda ise ge§itli kimya-
sal maddeler (DDT, klorofenoksiasetik asit grubu maddeler gibi) de-
neysel olarak ara§tinlmaya ba§lanmi§tir ve sava§ sirasinda bu aktivite-
ler sir olarak kalmi§tir. II. Diinya Sava§indan sonra tarimsal ilaglarda 
50k hizli bir geli§me olmu§tur. 

Biitiin bu ara§tirma ve geli§melerde en onemli hedef, pestisitin 
yok edilmesi istenen zararliya kar§i selektif (segici) ve spesifik toksisi-
te gostermesi, diger canlilara (insan, bitki ve hayvaniar) minumum 
toksisite gostermesi olmu§tur. Boylece ilk sentez edilen pestisit aktif 
maddelerinin ikinci ve iiguncu jenerasyonlari olarak isimlendirilen da-
ha giivenilir maddelerin sentezi yapilmi§tir. Ancak her pestisitin bir 
dereceye kadar toksisitesi vardir ve saglik agisindan "tam giivenceli" 
bir pestisit yoktur. Bununla beraber, belirli ko§ullarda kullanildiklann-
da riskleri azaltilabilir. 

Pestisitler, kullanilmalari ile gerek halk sagligi ve gerekse aglikla 
sava§ta besinlerin korunmasi bakimindan ekonomik faydalar sagla-
maktadirlar. Diger taraftan geni§ bir alanda biraktiklan kalintilarla su, 
toprak, hava ve besin kirlenmesine neden olarak, ekolojik sistemin 
dengesini bozmaktadirlar. A y n c a bazilan selektif olarak kullanildikla-
n canli tiirii igin toksik olurken (selektif toksik), bir kismi da insanlar 
ve diger memeli hayvanlara zarar verirler. Boylece de endiistride, ya-
kin gevrede akut ve kronik zehirlenmelere neden olurlar. Pestisitlerin 
bu fayda zarar ili§kisini degerlendirmek ise oldukga giigtiir. 

Pestisitlerin Faydalan 

1) Pestisitler; kemiriciler, bocekler ve diger pestleri yok ederken, 
aynca bu hayvanlarla ta§inan vektor hastahklara kar§i sava§ta da kul-
lanihrlar. 

Malarya (sitma), veba, san humma, viral ensefalitis, tifiis bu has-
tahklar arasindadir. DDT'nin 1936'da Miiller tarafindan insektisit etki-
si gosterildikten sonra, II. Diinya Sava§inda askeri ve sivil halkin sag-
ligini tehdit eden bula§ici hastahklarla (bit, pire ve sivrisinekle gegen) 
sava§ igin yeteri derecede iiretilmi§tir. 1945'de italya'da yaygin olan 
malaryaya kar§i ba§an ile kullanilmi§tir. 

2) Tanmda kullanilmalari ile; gittikge artan niifusa kar§i zaten ye-
tersiz olan tanm iiriinlerini pestlerden korumaktadirlar. Boylece diger 
ve gok onemli bir saglik sorununa (aglik) kar§i sava§ta kullamlmakla 
aynca biiyiik ekonomik yarar saglamaktadirlar. 
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Ornegin Amerika Birle§ik Devletleri'nde, 1963'de, pestisitlerin 
kullandmasi ile 0.41 milyar (109) dolarlik bir harcamaya kar§i 1.8 mil-
yar dolarlik iiriin kazandmi§tir. Tiirkiye'de ise tanmi yapilan kiiltiir 
bitkileri sayisi 200'ii a§an hastalik ve zararlinin tehditine maruz bulun-
maktadir. Hesaplara gore, yeteri derecede hastalik ve zararhlarla mii-
cadele yapilamamasi yiiziinden, her yd memleketimizde asgari 8 mil-
yar degerinde (9 milyon ton kadar) tarim iiriinii kaybi oldugu tahmin 
edilmektedir. Boylece toplam uriiniin %30-35'i zararhlar tarafindan 
yok edilmektedir. 

3) Tarim di§mda pestisitler kirsal alanlarda (ormanlarda); kara-
yollannda yabani otlara kar§i; sivrisinek ve rodentlere kar§i resmi ku-
rulu§lar tarafindan kullamlmaktadir. Ayrica ki§isel olarak evlerde ve 
bahge i§lerinde de geni§ olgiide uygulanmaktadirlar. 

Pestisitlerin Zararlari 

Pestisitlerin, kullandmalari ile ekonomik agi ve saglik bakimindan 
sagladiklan faydalan inkar edilemez. Ancak yanh§ kullandmalari ve 
diger nedenlerle gittikge onem kazanan zararlan da olmaktadir. Bunla-
n kisaca agiklarsak: 

1. Mesleki Olmayan Zehirlenmeler: Pestisitlerle akut ve kronik 
zehirlenmeler ge§itli nedenlerle olu§abilir. Bu zehirlenmeler pestisitle-
rin uretimleri, uygulamalari, depolanmalan, ta§inmalan sirasinda go-
riildiigii gibi, amagli (kasitli) veya amagsiz (kazaen) yanli§ kullanimla-
ri sonucu da gbriilebilir. 

Evlerde kullandmalan ile ortaya gikan kazaen zehirlenmeler, pes-
tisitlerin uygulama talimatina uymama, bitmi§ ambalaj kutulannin ras-
gele atilmasi veya tamamen yanli§ bir kullanimi nedeni ile olabilir. 
Ornegin Tiirkiye'de Agustos 1979 yihnda Odemi§'te Folidol (paration 
etken maddesi) §i§esi ile zeytinyag §i§esini birarada bulunduran ya§h 
bir kadimn, yanli§likla Folidol ile kizarttigi boregi yiyen 16 ki§i zehir-
lenmi§ ve bunlann altisi (6) olmii§tiir. 

Pestisitlerin evlerde amaci di§inda, viicut bitlerine kar§i kulland-
malari bazi iilkelerde onemli zehirlenme nedeni olabilmektedir. Ozel-
likle gegmi§te (1945'li yillarda) yaygin olarak rastlanan bitlenmeye 
kar§i, toz halindeki D D T yatak, yorgan, iq gama§irlan ve sag diplerine 
serpilirdi. D D T toz halinde insan viicudundan hemen hemen hig ab-
sorbe olmadigi igin insana bu yolla toksik degildir, ancak kitin tabaka-
si igeren boceklere (bit gibi) toksik etki gostererek yok eder. Zamanla 
DDT'nin yerine organik fosfat esteri yapisinda insektisitler daha gok 
kullandmaga ba§lanmi§tir. Ozellikle kirsal bolgelerde, yeteri derecede 
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egitimsiz ki§iler tarafindan DDT yerine bitlere kar§i kullanma ali§kan-
ligi da devam etmi§tir. Bu nedenle de oliimle sonuglanan zehirlenme 
olaylanna raslanmaktadir. DDT'den farkli olarak, organik fosforlu in-
sektisitlerin ciltten absorbe olabilmeleri ve DDT'ye gore daha toksik 
olmalan, zehirlenen ki§ilerin kurtulma §ansini azaltmaktadir (Ornegin 
1973'de iilkemizde Kars'in Damal koyiinde Folidol 3-605'i sag ve elbi-
se temizliginde kullanan 37 ki§inin oliimii, benzeri §ekilde iran'da vii-
cut bitine kar§i paration kullanarak zehirlenen 17 ki§iden 15'inin olii-
mii gibi). 

Pestisit kalintisi igeren besinlerin yenmesi ile akut ve kronik ze-
hirlenmeler olu§abilir: Sebze ve meyvelere pestisit uygulanmasindan 
sonra bekleme siiresine dikkat edilmeden ve gerekli yikama i§lemi ya-
pilmadan yenen besinlerle zehirlenmelere raslanmaktadir. Ornegin 
1963'de Bursa'da Folidol E ile ilaglanan §eftaliyi yiyen 32 ki§iden 7 si-
nin oliimii, yine agustos 1979'da Odemi§'te Folidolla ilaglanmi§ kar-
puz yiyen 7 ki§inin zehirlenmesi ornek verilebilir (Giiray, 0., 1965). 

Pestisit kalintisi igeren besinlerin yenmesi ile olu§an kronik zehir-
lenmelere Tiirkiye'de 1950'li yillarda Giiney Dogu Anadolu Bolgesin-
de raslanan ve biitiin diinyamn ilgisini geken epidemik olay ornek ve-
rilebilir. 1956'da Diyarbakir ve yoresinde bir fungusit olan 
hekzaklorobenzenle (HCB) ilaglanmi§ tohumluk bugdayi yiyen halkta 
epidemik zehirlenme goriilmu§tur. 1955-1958 yillan arasinda, bu bol-
gede (Diyarbakir, Mardin, Urfa) ya§ayan 3000'in iistiinde ki§iye "por-
firia kutan tarda" tanisi konmu§tur. "Karayara hastaligi" adi verilen bu 
epidemide deride koyula§ma, idrar renginin koyu kahverengiden siya-
ha kadar degi§mesi (porfobilinojen, uroporfirinojen, koproporfirinojen 
atilimi ile ilgili) dikkati geken ba§lica belirtilerdir. Daha gok gocuklar-
da (4-14 ya§ grubu) ve erkeklerde goriilen bu porfirianin nedeni once 
etiyolojik bir faktor olarak du§iiniilmii§tur. Ancak daha sonralan, hal-
kin Tanm Kurulu§u tarafindan dagitilan HCB'le ilaglanmi§ tohumluk 
bugdaydan yapilan ekmekleri yiyerek zehirlendikleri anla§ilmi§tir. Bu 
zehirlenme olayinin %10'u oliimle sonuglanmi§tir. 

Pestisitler kasith oldiirme ve intihar amaci ile de kullanilabilmek-
tedir. Ozellikle organik fosfat esteri yapisinda olan insektisitler bu 
amagla tercih edilmektedir. Pestisitlerin yeterli kontrolii olmayan iilke-
lerde zehirlenme ve oliim olaylan daha gok goriilmektedir. Ornegin 
Sri Lanka gibi intihann gok oldugu iilkelerde, pestisitle zehirlenme so-
nucu oliimlerin %97'sinin, Kolombiya'da ise %57'sinin intihar §eklin-
de oldugu bildirilmi§tir (Ballantine, B., 1992). 
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2. Mesleki maruziyet ve zehirlenmeler: Pestisitlerle olu§an 
mesleki zehirlenmelere hem geli§mi§ Ulkelerde ve hem de geli§mekte 
olan ulkelerde raslanmaktadir. Ancak geli§mi§ ulkelerde gerekli koru-
yucu onlemlerin ahnmasi, i§ yeri ortaminda ve maruz kalan i§gilerde 
gevresel ve biyolojik izlemenin yapdmasi ile zehirlenme orani azal-
maktadir. Genel olarak geli§mekte olan Ulkelerde zehirlenme insidasi-
nin, pestisitlerin %85'ini tUketen endUstrile§mi§ geli§mi§ Ulkelere go-
re, 13 kere daha yUksek oldugu bildirilmektedir. Ornegin Thailand'da 
100 000 tanm i§gisinin gah§tigi bir bolgede 8268 pestisit zehirlenmesi 
oldugu ve pestisitle zehirlenenlerin yUzbinde 0.8 inin olUmle sonug-
landigi saptanmi§tir (Ecobichon, D.J., 1991). 

Mesleki zehirlenmelere maruz kalma sonucu, pestisitlerin yapisi-
na gore farkli belirtiler gorUlmektedir. Ornegin organik klorlu insekti-
sit Uretiminde gali§anlarda konvUlziyon §eklinde semptomlar, klorofe-
noksiasetik asit grubu (2,4-D ve 2,4,5-T gibi) herbisitlerin uretiminde 
maruz kalanlarda klorakne; organik fosforlu insektisitlere maruz ka-
lanlarda sistemik zehirlenmeler ve gecikmi§ etki olarak noropatilere 
raslanmaktadir. 

EndUstri kazasi sonucunda olu§an pestisit zehirlenmeleri, sadece 
i§leri nedeni ile maruz kalanlan degil, aynca gevrede ya§ayanlan da 
etkilemektedir. Ornegin 1984 yilinda Bhopal'de (Hindistan) Union 
Carbide firmasina ait karbamat grubu pestisit Ureten bir fabrikada, me-
til izosiyanatin depolandigi tanktan kaza sonucu sizmasi, bu gok tok-
sik madde, o bolgede maruz kalan 2500 ki§inin olUmune neden olmu§-
tur. 

Pestisitlere Mesleki Maruziyet Yollan 

Pestisitlere mesleki maruziyet ba§hca deri (dermal), solunum (in-
halasyon) ve daha az oranda da oral yolla olur. 

a) Pestisitlerin ciltten absorbsiyonlan, kimyasal yapilan ve formU-
lasyon tiplerine gore farklilik gosterir. Genel olarak pestisit uygulama-
si yapan tanm i§gisi veya amator bahgivan inhalasyon ve oral yolla 
maruz kalmaya kar§i tedbir almasina ragmen, kimyasal maddenin cilt-
le temasini onlemek ihmal edilir. BUtUn pestisitler initan tipte derma-
tite neden olduklan halde, allerjik kontakt dermatit etkileri daha sey-
rektir. D D T di§inda, birgok klorlu hidrokarbon yapisindaki 
insektisitlerin deri yolu ile absorbe olan miktarlari zehirlenme ve mer-
kezi sinir sistemi hastaliklanna yol agmaga yeterli olmaktadir. Kronik 
zehirlenmede ise eritemli (kirmizi), pul pul dokUlen ve ekzamatoz der-
matit gozlenebilir. 
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Organik fosfat esterlerinin deri yolu ile absorbsiyonlannin akut 
zehirlenme ve hatta oliimlere neden olabileceginden yukarda bahsedil-
mi§ti. Mesleki maruziyetlerde bu tip zehirlenme olaylan goriilmekte-
dir. Ornegin ulkemizde, Alanya'da "Folidol-Dusban" kari§imi ile gi-
geklerini ilaglatan bir fabrikada, 3 giin sonra bu yasemin gigeklerini 
giplak elle toplayan i§gilerin bazdannda zehirlenme olaylan gdriilmii§-
tiir. 

Dioksin igeren klorofenoksiasetik asit tiirevi herbisitlerle (2, 4-D 
ve 2, 4, 5-T gibi) goriilen Acne vulgarise (akne) benzer aknemsi cilt 
belirtileri, endiistri i§gilerini tehdit eden onemli bir cilt reaksiyonudur. 
Ilerde bu konuya doniilecektir. 

b) Inhalasyon yolu ile pestisitlere maruz kalma halk kitleleri ka-
dar (§ehirlerde karasinek ve sivrisinekle miicadelede yapdan ilaglama-
lar nedeni ile), sitma sava§ta ve tanmda ilag uygulamasi yapan i§giler-
de tehlikeli olabilmektedir. Maruziyet derecesi i§ koluna bagli olarak 
degi§mektedir. Ornegin ugakla piiskiirtme i§leminde, yiikleme yapan 
i§ginin pilota gore 3 kat; i§aretleme yapana (bayrakgi) gore de 4.5 kat 
daha yiiksek dozda pestisite maruz kaldigi gosterilmi§tir. 

Pestisitlerle mesleki zehirlenmelerde en yiiksek oran organik fos-
forlu insektisitlerle (%32) goriilmekte olup, herbisitler (%10) ve halo-
jenli hidrokarbonlar (%10) bu sirayi takip etmektedir. 

i§leri nedeni ile maruz kalma sonucu pestisit zehirlenmelerinin: 1) 
maruz kalma yolu ve hizina; 2) pestisit aktif maddesi ve formiilasyon 
yapisina; 3) toz ve aerozollerin tanecik buyiikliigiine; 4) kimyasal 
maddenin toksisitesine bagli oldugu gibi, maruz kalinan i§ yeri de et-
kiler. Amerika'da yapilan bir ara§tirmada, zehirlenme oranimn, yerden 
pestisit uygulayanlar, bahgivanlar ve kapali yerlerde (indoor) uygula-
ma yapanlarda en yiiksek; havadan ilaglama yapanlarla, sivrisinek mii-
cadelesinde gali§anlarda ise en dii§iik oranda oldugu saptanmi§tir. 

Pestisitlerin (^evreye Olan Etkileri (Ekotoksik Etkileri) 

Pestisitler kullanildiklan yerlerde topragi, suyu kirlettikleri gibi, 
bulunduklan yerlerden biyolojik ve fiziksel yollarla gok uzak bolgele-
re kadar ta§inmaktadirlar (translokasyon). Ozellikle gevrede dayanikli 
olanlar (biyolojik pargalanma hizlan yava§ olanlar) ve lipidde gozii-
nenler biyoekosistemlerde birikerek (biyolojik kiimiilasyon ve biyo-
konsantrasyon) turn canlilar igin zararli olmaktadirlar. 
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gevrede dayanikli ve lipofil ozellikleri nedeni ile biyoakkiimule 
olan pestisidere klorlu hidrokarbon yapisindaki insektisider ornek ve-
rilebilir. 1944-1969 yillan arasinda D D T uretimi 2 milyon tonu geg-
mi§tir. Ancak 1950'lerden itibaren besinlerin D D T ile kontamine ola-
rak hayvan dokulannda birikmesi, zamanla bazi bocek su§lannin 
DDT'ye rezistan olmalan nedeni ile kullanimlan sinirlanmi§tir. Klorlu 
hidrokarbon yapisindaki insektisitlerden dieldrin ve aldrinin de benze-
ri ozelliklerle bazi ku§ cinslerinin yok olmasina neden oldugu gozlen-
mi§tir. 

Ayrica bazilannin karsinojenik, mutajenik veya teratojenik ozel-
liklerinin gosterilmesi de onemli bir gevre sorunu olu§turmaktadir. 
Aldrin, aramit, klorbenzilat, DDT, dieldrin, heptaklor, amitrol, N-(2-
hidroksidil) hidrazin gibi pestisitler, bazi hayvan tiirlerinde tiimor 
olu§turdugu igin, kullamlmalarinin sinirlandinlmasi istenmi§tir. Bu 
konudaki gali§malar siirmektedir. 

Diger taraftan karbaril (karbamat grubu insektisit), organik civa 
bile§ikleri, pentakloronitrobenzen, 2, 4, 5-T'nin (TCDD kontaminas-
yonu ile ilgili) en azindan bazi memeli hayvan tiirlerinde teratojen ol-
duklan goriilmu§tiir. insanlarda yalnizca, organik civa bile§iklerinin 
teratojen oldugu ve maruz kalan hamile annelerin gocuklannda onemli 
norolojik bozukluklar gozlenmi§tir. Bazi pestisitlerin ise bitki, bakteri 
gibi bazi pestisitlerin ve gevre kirleticilerinin mutajenik etkilerinin in-
sanlar agisindan degerlendirilmesi igin bu konudaki gali§malarin de-
vam etmesi gerekmektedir. §imdiki halde, bu durum memeliler di§in-
daki diger canhlar igin onem ta§imaktadir. 

Sonug olarak; pestisitlerin kullandmalari ile ortaya gikan sorunlar, 
toksikologlan, bir taraftan dogrudan insanlar iizerindeki sistemik ve 
ozel toksisiteleri; diger taraftan gevredeki etkile§meler sonucu diger 
canlilara ve insanlara olan zararlan; ve aynca ekolojik denge iizerin-
deki etkileri agisindan ilgilendirmektedir. 

Tiirkiye'de Pestisit Kullanimi ve Zehirlenmeleri 

Ulkemizde, pestisitlerin en onemli uygulama alani "tarim sava§ 
ilaglan" olarak kullammidir. Tiirkiye tanminda tiim kiiltiir bitkilerinde 
hastalik, zararli ve yabanci otlar yiiziinden olu§abilecek kayiplan en-
gellemek igin her tiirlii ara§tirma ve uygulamayi yapmakla gorevli "Zi-
rai Miicadele ve Zirai Karantina Mudiirliigii" 1957'de kurulmu§tur. Ul-
kemizin gereksinimi olan Tarim Ilaglan, bunlarla ilgili iiretimi, 
ruhsatlandirma gibi diizenlenmeleri de ilgili komitelerle bu kurulu§ 
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yiiriitmektedir. Ulkemizde halen tarimsal amagla 346 pestisit aktif 
maddesi igeren 1483 formiilasyon ruhsatlidir. Bu aktif maddelerin go-
gunlugunu insektisit, herbisit ve fungusitler olu§turmaktadir. Pestisit 
etken maddesi ve formiilasyonlanndan Tiirkiye'de DDT, HCB, bakir 
siilfat, toz kiikiirt, Trifuralin, Amitraz, Propanil, Sipermetrin, Permet-
rin, Metamidofos ve DDVP (Diklorvos) uretilmektedir, 2,4-D ve 
2,4,5-T ise esterle§tirilmektedir. Aynca ithal edilen birgok aktif mad-
denin formulasyonu yerli olarak gergekle§tirilmektedir. 1981'de di§an-
dan ahnmasina ihtiyag duyulan pestisit formulasyonu 5 563 ton olarak 
saptanmi§tir. (Zirai Miicadele ve Zirai Karantina Genel Miidiirliigii, 
Brifing notu, Mart 1981 bulgulanna gore). 

Tablo 40:1988-1922 Yillari Arasinda Zehir Dam§ma Merkezine Yapilan Pestisitle 
Zehirlenme Ba^vurulari 

Yil Pestisit Zehirlenme 
Ba§vurulari 

Turn Zehirlenmelere 
gore % 

1988 233 13.4 
1989 356 10.48 
1990 515 9.97 
1991 513 9.64 
1992 691 10.48 
1993* 733 7.25 
(*: ilk 6 aylik veri) 

Ithal edilen tanm ilag aktif maddesi 1984'de 16682 ton iken, bu 
miktar 1988 yili igin 15218 ton olarak gergekle§mi§tir. 1994 yili igin 
ise 22500 tona ula§masi hedeflenmi§tir. Tiirkiye'de 1990 yilinda iireti-
len total zirai miicadele ilag miktan 35055 ton civanndadir (DPT, 
1990). 

Ulkemizde ge§itli nedenlerle pestisit zehirlenmeleri olu§maktadir. 
Tablo 40'da 1988-1992 yillan arasinda Saglik Bakanligi Zehir Dani§-
ma Merkezine yapilan pestisit ba§vurulan tablo 40'da goriilmektedir. 
Merkeze yapilan ba§vurularda pestisitler, ilag zehirlenmelerinden son-
ra ikinci sirada yer almaktadir. Pestisit zehirlenmelerinin ise en biiyiik 
kismini (1991 de %32.25, 1992 de %32.7) organik fosforlu insektisit-
ler olu§turmaktadir. Organik fosforlulan piretrinler, organik klorlular 
ve karbamatlar takip etmektedir. 

Ancak ulkemizde kimyasal maddelerle zehirlenmeler hakkinda 
yeterli istatistik bilgiler yoktur. Bu nedenle pestisitler de dahil her yil 
total zehirlenme olgulan, zehirlenme nedenleri, oliim olayi, bolgelere 
gore dagilim gibi gergek ve aynntili degerlendirmelerde heniiz biiyiik 
eksiklikle kar§ila§ilmaktadir. 
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Pestisitlere Mesleki Maruziyetin Biyolojik izlenmesi 

Organizmanin kimyasal maddelere internal maruz kalmasinin (ya-
ni etki yerindeki doz), biyolojik yontemlerle degerlendirilmesi "biyo-
lojik izleme: biological monitoring" olarak tanimlanir. Kimyasal mad-
denin ozelligine ve olgiilen biyolojik parametreye gore, biyolojik 
izleme kimyasal maddenin organizma tarafindan yakin zamanda ab-
sorbe olan veya organizmada depolanmi§ miktari (viicut yiikii) hak-
kinda bilgi verir. Biyolojik izlemede iig tip olgme yapilabilir: 1) Ma-
ruz kalinan kimyasal maddenin biyolojik materyalde (kan, idrar, 
ekspirasyon havasi sag, adipoz doku, tiiktiriik gibi) konsantrasyonunun 
tayini; 2) Kimyasal maddenin metabolitlerinin biyolojik materyalde 
analizi; 3) Maruz kalma sonucu biyolojik degi§melerin (biyokimyasal 
parametrelerin: enzim, gibi) olgiilmesi. 

Endiistride biyolojik izlemenin ba§hca amaci, i§gilerin yakin za-
manda veya gegmi§te kimyasal maddeye maruziyetinin "giivenceli: 
zararsiz" oldugunu; veya heniiz olumsuz saglik etkilerinin belirmesin-
den once a§in dozda maruz kahndigini gostermektir. Bu nedenle, bi-
yolojik izleme koruyucu hekimlik aktivitesi igine girer (Lauwerys, R, 
1983). 

Pestisitlere maruziyetin biyolojik izlenmesinde: 1) pestisit veya 
metabolitlerin biyolojik materyalde tayini ve 2) pestisitin biyokimya-
sal etkisinin olgiilmesi yapilir. Ornegin, organik fosforlu ve karbamat 
gibi insektisitlere maruz kalmada ba§lica biyolojik izleme yontemi, 
kandaki A C h E inhibisyonunun olgiilmesi §eklinde yapilir. Bu inhibis-
yonda, o toplumda kabul edilen baz A C h E seviyesinin %70'i maruzi-
yetin referans (tolere edilebilir) degeri olarak kabul edilir. Lenfositte 
"noropati hedef esteraz: NTE" olgiilmesi, aksonopati yapan organik 
fosforlu insektisitlere maruziyetin ara§tirilmasi igin yapilir. 

Birgok pestisit ve metabolitlerinin biyolojik materyalde tayini igin 
birgok yontemler geli§tirilmektedir. Ornegin organik fosforlu insekti-
sitlerin metabolitleri, alkil fosfatlar, karbamatlar, piretroidler, klorlu 
hidrokarbonlar, bazi herbisitler ve fungusitler ve metabolitlerinin kan 
ve idrarda tayini igin analitik yontemler bulunmaktadir. Tablo 41'de 
pestisitlere maruziyetin saptanmasinda kullanilan biyolojik izleme 
yontemleri goriilmektedir (Lauwerys R., 1983, Kalayonova, E.P., Ba-
tawi, M.A., 1991; Fengsheng He, 1993). 

Ancak doz-etki ili§kisi hakkinda kesin bilgi olmadigi igin, pesti-
sitlerin biyolojik izlenmesi, maruziyetin oldugunu desteklemek ve in-
ternal dozu tahmin etmek igin yararlidir. Diger taraftan 1000 den fazla 
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pestisit aktif maddesi ve 10000 civannda formiilasyon bulunmasina 
ragmen, ancak 50 den daha az sayidaki pesitisitin biyolojik izlenmesi 
hakkinda bilgi mevcuttur. 

Tablo 41: Pestisitlere Maruziyetin Biyolojik izlenmesi Yontemleri 

Pestisit Analizi yapilan madde Biyolojik materyal 

/. Organik fosforlular 
(Hepsi ChE inhibitiirleri) 
Alkil fosfat veya tiyofosfatlar 
Bromofos 
Paration 
Klorprifos 

DEF 
Malation 

AChE 
Alkil fosfatlar (DMP, DEP gibi) 
Bromofos 
p-nitrofenol 
3, 5, 6-trikloro 2-piridinol 
NTE 
NTE 
Monokarboksilik asit 
Dikarboksilik asit 

Kan 
Idrar 
Kan 
Idrar, kan 
Idrar 
Kan, lenfositler 
Kan, lenfositler 
Idrar 
Idrar 

II. Karbamatlar 
Hepsi (ChE inhibitorleri) 
Karbaril (Sevin) 

AChE 
a-naftol 

Kan 
Kan, idrar 

III. Piretroidler 
Deltametrin 

Permertin 
Siyermetrin 

Deltametrin 
Br2-A 
Permetrin, CLA 
CI2A 

Idrar 
Idrar 
Idrar 
Idrar 

IV. Klorlu hidrokarbonlar 
Aldrin 
DDT 

HCH 
Klordan 

Aldrin 
DDT 
DDA 
HCH izomerleri 
Trans-nonaklor, heptaklor, epoksit, 
oksiklordan 

Kan 
Kan 
Idrar 
Kan 
Kan 

V. Herbisitler 
2.4-D 
Parakuat 
VI. Fungusitler 
Maneb Zineb 
VII. Digerleri 
Klordimeform 
Klorbenzilat 
Dinitro-o-krezol (DMC) 
Pentaklorofenol (PCP) 

2.4-D 
Parakuat 

Etilen tiyoiire (ETU) 

4-kloro-o-toluidin tiirevi 
Pi p-Dikelorbenzofenon 
Dinitroortokresol (DNOC) 
PCP 

tdrar, kan 
Idrar, kan 

Idrar 

Idrar 
Idrar 
Kan 
Kan.ldrar 

* CljA: 3- (2, 2 diklorovinil)- 2, 2- dimetilsiklopropan karboksilik asit 
Br2A: Dibromovinil-dimetil-siklopropan karboksilik asit 
DDT: Diklorodifeniltrikloroetan; DDA: 2, 2-bis (4-klorofenil) asetik asit 
DMP: Dimetil fosfat; DEP: dietilfosfat; NTE: noropatik hedef esteraz 
HCH: Hekzaklorosiklohekzan 
2,4-D:2, 4- dikloroferoksiasetik asit 
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Pestisitlerin immiinotoksisiteleri 

Pestisitler lenfoid sistem iizerinde zararli etkilerini gostererek, ge-
cikmi§ ve gecikmemi§ tipte immiin cevaba neden olabilirler. Bazilan 
enfeksiyon, spontan mutasyon ve malign hiicre olu§umuna dayanikligi 
(nonspesifik) azaltabilir. Bazi pestisitler de hapten ozelligi gosterirler. 
Boylece allerjik reaksiyonlara (kontakt dermatit, rinit, bron§it, bron§i-
yal astim ve diger organlann allerjik hastahklan) yol agarlar. 

Allerjik reaksiyonlann, tarim i§gileri arasinda, pestisitlere bagli 
olarak gozlendigi bildirilmi§tir. Ornegin organik klorlu, organik kii-
kiirtlii, organik civa ve organik fosforlu insektisitlere tekrarlanmi§ ma-
ruziyet sonucunda kontakt dermatitler goriilebilir. Allerjik deri hasta-
hklannin, 1-5 yd siire ile gali§an pestisit i§gilerinde daha sik; bron§iyal 
astim, karaciger ve bobrek harabiyetinin ise 5 yildan daha fazla maruz 
kalan i§gilerde raslandigi bildirilmektedir. 

Tarim bolgelerinde ya§ayanlar veya evlerde pestisit kullananlar 
arasinda da solunum yolu allerjileri (astim, siniizit, bron§it) ve losemi, 
konjuktivit gibi immunolojik hastaliklarda arti§ gbriilmektedir. (Fazla 
bilgi igin Kalayanova, F.P. ve ark. 1987 ve Dean, J. H, ve ark. 1991'e 
bakiniz). 

Bu bbliimde pestisitler kullanma amaglanna gore simflandinlarak 
ve herbiri de kendi iginde kimyasal yapilanna gore toksikolojik ozel-
likleri incelenecektir. 

1.1 INSEKTiSITLER 

Kimyasal insektisitlerin hepsi norotoksikan olup, hedef organiz-
malann sinir sistemlerine toksik etki gosterirler. Boceklerin merkezi 
sinir sistemleri (MSS) gok geli§mi§ olup, memelilerinkine benzer. A y -
ni §ekilde perifer sinir sistemleri (PSS) de benzerlik gosterir. Bu ne-
denle insektisitlerin toksik etki mekanizmalan ve hedef aldiklan or-
ganlar biitiin turlerde aynidir. Ancak bu toksik etki §iddetli dozla 
(maruziyet siiresi ve diizeyi, biyotransformasyon hizi, absorbsiyon yo-
luna bagli olarak) ilgilidir. Sinir sisteminde sodyum, potasyum, kloriir 
iyonlannin membran transportunu interfere ederek (organik klorlular, 
piretroidler gibi); spesifik enzimleri inhibe ederek; veya sinir uglann-
daki kimyasal norotransmitterleri etkileyerek (organik fosforlular, kar-
bamatlar gibi) norotoksisitelerini gosterirler. 

insektisitler, kimyasal yapilanna gore: Klorluhidrokarbonlar, or-
ganik fosfat esterleri, N-karbamat tiirevleri gibi organik yapida olan-
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lar; kalsiyum arsenat gibi anorganik yapida olanlar §ekilde siniflandi-
nlabilirler. A y n c a sentetik (DDT, organik fosfatlar gibi) ve bitkisel 
(nikotin, piretrum, toksafen gibi) kaynakli olmak iizere de ayrilabilir-
ler. 

Klorluhidrokarbon Yapisindaki insektisitler 

Klorluhidrokarbon yapisindaki (organoklorlu) insektisitler, yapi-
lannda klor bulunan aromatik veya alifatik bile§iklerdir. 

Klorlu hidrokarbon grubu insektisitler, kimyasal yapilanna gore 3 
sinifta toplanirlar; a) Diklorodifeniletan yapisinda (DDT, metoksiklor 
gibi); b) klorlu siklodien yapisinda (aldrin, dieldrin gibi); c) klorlu 
benzen (BHC gibi) ve siklohekzan yapisinda olanlar (Tablo 43). Orga-
noklorlu insektisitler 1940-1960 yillan arasinda tarim ve ormancilikta 
yaygin olarak kullanilmi§lardir. Ancak gevrede uzun siire bozulmadan 
kalmalan (dayanikli olmalan), lipidde goziiniir olmalan, biyotransfor-
masyonlannin ve biyolojik pargalanmalannin yava§ olmasi nedeni ile 
ge§itli gevre canlilannda biyomagnifikasyona ugrayarak (biyokonsant-
rasyon faktorleri yiiksek) olumsuz etki gosterirler. Besin zinciri ile in-
sana kadar ula§irlar. Boylece gevrede yirtici ku§larda (pelikan, §ahin, 
kartal gibi) birikerek ostrojenik aktiviteyi arttirarak, yuvalanma siirele-
rini kisaltirlar. Steroid metabolizmasini bozarak, kalsiyum eksikligine 
ve boylece ku§ yumurtalannin kabuklannin incelmesi sonucu yavrula-
nn olmelerine neden olurlar. Boylece yirtici ku§ neslinin azalmasina 
yol agarlar. A y n c a mikrozomal enzim indiikleyicisi etkileri vardir. 
Hava (avian) canlilan kadar, akuatik organizmalarda da biyoakkiimiile 
olurlar. Ozellikle balik, yumurta sansi kesesinde birikerek baliklann 
iiremelerinde olumsuz etki gosterirler. Diklorodifeniletan yapisindaki 
insektisitler bu §ekilde vah§i hayvan toplulugunun (ku§larda) gogalma-
sini engellerler. 

Diger taraftan organik klorlu insektisitler besin zinciri ile insana 
ula§arak kendileri ve metabolitleri yag dokusunda toplanirlar. Bu ne-
denle organik klorlu insektisitlerin kullanimi Kuzey Amerika ve Avru-
pa'da (Tiirkiye dahil) kullanimlan yasaklanmi§ veya sinirlanmi§tir. 

Amerika'da D D T kullanimi 1972'de yasaklanmi§tir. Tiirkiye'de 
1982'den sonra klorlu hidrokarbon pestisit etken maddelerinden sade-
ce DDT, BHC (Benzen hekzakloriir; veya hekzaklorosiklohekzan: 
HCCH), endosulfan, heptaklor ve toksafenin kisitli kullanimina izin 
verilmi§tir. 1985 yihndan sonra ise endosulfan ve toksafen harig diger 
klorlu hidrokarbon pestisitlerin kullanimi yasaklanmi§tir (DPT, 1991). 
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DDT: Sentezi yapilan ilk klorluhidrokarbon yapisindaki insektisit 
D D T dir. 1847'de Othmar Zeidler tarafindan ilk kez sentez edilmekle 
beraber, biyolojik aktivitesi (insektisit ozelligi) ancak 1936'da Paul U. 
Miiller tarafindan gosterilmistir. Sentez iiriinii yakla§ik (3:1) oraninda 
[p, p=(para, para izomeri: 1, 1 bis (p-klorofenil) -2,2,2 trikloroetan)] 
ile "o, p" izomerini (orto, para izomeri: [l-(klorofenil)-l-(o-klorofenil) 
1- (p-klorofenil)-2, 2, 2 trikloroetan) igerir. "DDT", kimyasal sinoni-
minin (diklorodifenil trikloroetan) kisaltilmi§ §eklidir. Ticarette ise 
formiilasyonlari Klorofenotan, Dikofan, Gasofan, Neosid gibi isimler-
le de taninmaktadir. 

D D T saf halde iken beyaz kristal yapidadir. Suda az gdziiniir, eri-
me noktasi (e.n.) 109 °C dir. 

Kullanma yeri: DDT'nin toz halinde talk iginde % 1 0 oraninda, si-
vi halde %5 kerozen iginde veya %10 oraninda lslanabilir toz §eklin-
deki formiilasyonlari insektisit olarak kullanilir. A y n c a vektor hasta-
liklann (malarya, tifiis gibi) kontrolunde de 1944-1960 yillari arasinda 
geni§ olgiide kullanilmi§tir. Italya'da 1943-1944 yili ki§ aylarinda, bit 
kontrolii igin dogrudan insanlara uygulanmi§tir. Bugiin de ayni amagla 
sivrisineklere kar§i uygulanmaktadir. 

DDT, kitin tabakasi igeren boceklere toksik etki gosterir. Boylece 
hayvaniar iizerindeki bit ve pireleri oldiirdugii gibi, patatese zarar ve-
ren kolarado bocegine, elma gigegindeki hortumlu boceklere ve doma-
tes giivesine etkilidir. DDT'nin boceklere olan etki §ekli tam bilinme-
mekle beraber, bocekler iizerindeki kitin tabakasindan kolayhkla 
gegip, boceklerdeki sinir sistemini paraliz (felg) ettigi anla§ilmi§tir. 
Kitin tabakasi igermeyen bocekler DDT'den etkilenmemektedirler (or-
negin ye§il sinekler). 

Absorbsiyon, dagilim ve biyotransformasyonu: DDT'nin insan-
lar iizerindeki akut toksik etkisi azdir. Toz halinde iken sindirim yo-
lundan gok az absorbe olur, deriden ise hemen hemen hig absorbe ol-
maz. Fakat alkol, kerozen (alifatik hidrokarbon kan§imi), sivi yag, 
dimetilftalat gibi lipid goziiciiler iginde uygulandiginda deri yolu ile 
absorbsiyon hizlanir. Yagli gozeltileri sindirim kanahndan kolayca ab-
sorbe olur. 

Insanlarda akut toksisitenin 1 gramla (70 kg insan igin) ba§ladigi 
ve fatal (oldiiriicii) dozun ise 30 gram oldugu tahmin edilmektedir. 
Toksisitesi kerozen ile uygulandiginda daha yiiksektir (MLD: 15 
gram). Sudaki suspansiyonunun toksisitesi ise daha dii§uktiir. 
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D D T kronik toksisite agismdan onemlidir. Absorbsiyondan sonra 
organizmada ba§lica yag oram yiiksek dokularda (karaciger, bobrek-
ler, sinir sistemi adipoz doku) birikir. Tek bir dozla barsaktan ab-
sorbsiyonu 18-24 saat iginde tamamlanarak kandaki diizeyinin den-
geye ula§tigi gosterilmi§tir. Kandan yag dokulanna dagilim ve 
birikimi ise uzun zamanda gergekle§mektedir. Devamli ve az mik-
tarda ahnmasinda ise yag dokusunda birikerek sabit kalir. Plazmada-
ki diizeyinin, yag dokusundakinin (1/280) de biri kadar oldugu gos-
terilmi§tir. Maruz kalma kesildigi zaman, yava§ olarak atilir. Biriken 
DDT'nin giinde %1'inin atildigi hesaplanmi§tir. Lipidde goziinen D D T 
metabolitleri de yagli dokularda biriktiginden, dokularda D D T tayini 
(DDT+metabolitleri) kari§imim verir. 

Absorbsiyondan sonra D D T karacigerde DDE (1,1-bis (p-
klorofenil)-2,2-dikloroetilen), D D D (TDE sinonimi: 2, 2-bis- (p-
klorofenil)-l, 1-dikloroetan) ve DDA'ya (bis (klorofenil asetik asit) ) 
metabolize olur. 

Yapilan ara§tirmalara gore, DDT'nin memelilerde ba§lica metabo-
lik yolu D D D iizerindedir. DDE, DDT'nin deklorinasyonu ile in vitro 
olarak olu§turulmu§tur. £ok dayanikli olup, insektisit aktivitesi yok-
tur. Stabilitesi nedeni ile gevre kirleticisi olarak onem ta§ir. in vivo 
olarak da olu§an DDE yag dokusunda birikir. D D D (TDE) DDT'deki 
alifatik klorlardan birinin hidrojenle yer degi§tirmesi ile meydana ge-
len metabolittir. insanlarda p, p ' izomeri saptanmi§, o, p izomeri bulu-
namami§tir. insektisit aktivite gosterir. DDD, organizmada birgok ara 
reaksiyonlardan (deklorinasyon hidrojenasyon —» hidroliz dehid-
rojenasyon -> oksidasyon) sonra polar metabolit DDA'ya donii§iir. 
D D A idrarda ve fegeste konjugatlar §eklinde bulunur. Fegeste az mik-
tarda D D T degi§meden atilir. D D T -> DDE reaksiyon hizinin DDT 
D D A metabolizma hizina gore gok yava§ oldugu, D D D ile DDE'nin 
birbirine donii§medikleri gosterilmi§tir. Siitle de bir miktar D D T atilir. 
Deney hayvanlannda, D D T atiliminin fenobarbital verilmesi ile arttigi 
gdsterilmi§tir (mikrozomal enzim indUksiyonu). §ekil 57'de DDT'nin 
biyotransformasyon yollan gosterilmi§tir. 

Zehirlenmenin etki mekanizmasi ve semptomlari: DDT'nin 
ba§lica sistemik etki yeri duyu ve motor sinir lifleri ile motor sinir kor-
teksidir. Yiiksek dozlarda, DDT'nin karaciger nekrozu yaptigi; dii§Uk 
dozlarda ise karaciger biiyiimesi gozlenmi§tir. inhalasyon ile alinan 
D D T tozlannin akcigerlerde irritan etkisi goriilmekle beraber, karaci-
gerdeki etkisi daha onemlidir. 
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§ekil 57: DDT'nin memelilerde ve ku§larda biyotransformasyonu (kisaltmalar: 
p, p'-DDE : 1, 1-dikloro- 2, 2 bis (p-klorofenil) etilen; p, p'-DDD : 1, 1-dikloro- 2, 

2 bis (p-klorofenil) etan; p, p'-DDMU : 1-kloro- 2, 2 bis (p-klorofenil) etilen; p, p'-DDMS : 
1 -kloro- 2, 2 bis (p-klorofenil) etan; p, p'-DDA : bis (p-klorofenil) asetik asit) 

Akut zehirlenmede goriilen ba§lica belirtiler; dil, dudak ve yiiz pa-
reztezisi (uyu§uklugu), uyanlara kar§i a§m duyarhlik, huzursuzluk, 
denge bozuklugu, tremor, tonik ve klonik konviilziyonlar, midriyazis 
§eklindedir. Semptomlar, yiiksek dozu miiteakip birkag saat sonra or-
taya gikar. Striknin zehirlenmesinde oldugu gibi "opistotonus" gorii-
lebilir. Oliim 24-72 saat iginde kalp durmasi ve ventrikiiler fibrilas-
yon sonucu olu§ur. Gozlere dogrudan temas ettiginde gegici korliik 
yapar. 

Kronik zehirlenme: DDT'nin insan ve siCak kanhlardaki toksi-
sitesi, kronik maruz kalmayla daha gok onem ta§ir. Akut zehirlen-
me, daha gok kazaen olur ve sayica da gok fazla degildir. Kronik 
maruziyet daha gok, gevre kirlenmesi sonucu D D T kahntisi igeren 
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besinlerin yenmesi ile olu§ur. Boylece canlilarda yag dokusunda biri-
ken insektisit, zayiflama sirasinda, kana gegerek toksik etkisini gos-
termektedir. 1950-1960 yillan arasinda fazla kullanimlan sonucu, 
insanlann yag dokusundaki ortalama D D T miktan 5 ppm olarak sap-
tanmi§tir. 1960'dan sonra bu miktar 1-2 ppm'e inmi§tir. 

insanlarda goriilen ba§lica kronik, toksisite belirtileri: adale zayif-
ligi, tremor, konviilziyondur. Oliim anoreksi veya hepatik dejeneras-
yon sonucu olu§ur. 

DDT'nin yag depolanndan kana gegmesiyle, karaciger mikrozo-
mal enzimlerini uzun siireli indiikledikleri gdsterilmi§tir. D D E igin de 
aym ozellik saptanmi§tir. ( g e v r e d e DDT'nin biyolojik sistemlerde top-
lanmasinm en onemli zaran et yiyen ku§larda goriilmektedir. Ku§lann 
yumurta kabuklannin incelemesine neden olmaktadir. (Steroid meta-
bolizmasinin bozulmasi sonucu). A y n c a yirtici ku§larda, ostrojen me-
tabolizmasini hizlandirarak kulugka ve yuvalama siiresinin kisalmasi-
na yol agmaktadir. Bu iki onemli ozellik vah§i ku§ popiilasyonunun 
azalmasina neden olabilir. A y n c a baliklar ve daha a§agi sinif akuatik 
(su) hayvanlannin da DDT'ye fazla duyar olduklan gosterilmi§tir. 

DDT'nin subakut veya kronik dozlarda memelilerde, karacigerde 
morfolojik bozukluklara (hepatositlerde hipertropi, sentrolobiiler nek-
roz gibi) neden oldugu gdsterilmi§tir. Yiiksek dozlarda ise hepatik tii-
mor insidansini arttirdigi gozlenmi§tir. Ancak DDT'nin insanlarda kar-
sinojenesitesi ile ilgili epidemiyolojik bir delil yoktur. 

DDT ile zehirlenmenin tedavisi: Zehirlenme, lipid goziicii igin-
deki DDT'nin deri yolu ile absorbsiyonu sonucu olmu§sa, elbise der-
hal gikartilir ve cilt bol sabunlu su ile yikanir. 

Oral yolla zehirlenmede ise: 1) Hasta kusturulur ve midesi yikanir 
(uzun zaman gegmemi§se), 2) Tuzlu miishil verilir, yaglardan kagini-
lir, 3) M S S initasyonu ve konviilziyonlar fenobarbital veya diazepam 
ile (i.v. yol) kontrole alinir. Oldiiriicii (fatal) aritmiler igin Pronestil 
veya Dibenamin verilir, 4) IV olarak %10'luk kalsiyum glukonat go-
zeltisinden 4-6 ml uygulanir, 5) Ventrikiiler fibrilasyon tehlikesi nede-
ni ile epinefrin verilmez, 6) Karaciger harabiyetine kar§i, yagca fakir, 
protein ve glukozca zengin diyet verilir, 7) Hasta sessiz ve sakin tutu-
lur. Normal viicut ISISI, sivi ve elektrolit dengesi saglanir. 

DDT'ye maruziyetin biyolojik izlenmesi: Doku ve viicut sivila-
nnda D D T ve metaboliti olan D D D ve ozellikle idrarda D D A aranir. 
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Gaz-sivi kromatografisi (GSK) ile doku ve besinlerdeki 50k az DDT 
ve metabolitleri tayin edilebilir. Ozellikle elektron yakalama detektorii 
(ECD) ile duyarlik 50k daha arttinlmi§tir. Genel olarak klorlu hidro-
karbonlann doku ve besinlerde kesin tanimlanmalari igin G L K yonte-
mine ilave gaz-kiitle (GC-MS) spektrometresi ile de analizin yapilma-
si gerekir. 

DDT kullanimi sonucu, besinlerle insana gegen DDT'nin biyolo-
jik izlenmesi, DDT ve metabolitlerin adipoz dokuda ve anne siitiinde 
tayini ile yapilir. 

Tiirkiye'de tarimsal miicadelede kullanilan klorlu hidrokarbon 
pestisitlerinin insan adipoz biyolojik izlenmesinde yonelik ilk ara§tir-
ma 1976-77 yillari arasinda Kayaalp ve arkada§lari tarafindan yapil-
mi§tir. Daha sonra Tiirkiye'de ayni bolgede (Ankara) benzeri gali§ma 
1984-1985 yilinda yapilmi§tir (Karakaya, A, 1984). 1991-1992 yilinda 
ise, en az 5 yil Ankara kentinde ya§ayan ki§ilerin adipoz dokularinda 
DDT ve metabolitlerin yaninda, diger klorlu hidrokarbon yapisindaki 
insektisitler de (BHC ve izomerleri, heptaklor ve metabolit, hekzaklo-
robenzen) ara§tinlmi§tir (Burgaz, S, 1992). Bu bulgulara gore DDT 
kullanimi tedricen azaltildigi ve daha sonra da yasaklanmasi sonucu, 
adipoz dokuda DDT konsantrasyonun 1974-1992 yillari arasinda 14.6 
ppm'den (milyonda bir kisim: mg DDT/kg doku), 4.42 ppm'e dii§me-
siyle agiklanmaktadir. Tablo 42 de Tiirkiye'de ve diger ulkelerde yapi-
lan ara§tirmalarla adipoz dokuda saptanan toplam DDT (DDT ve me-
tabolitleri) gosterilmi§tir. 

Besinlerden ba§lica yagli etler ve siit iiriinleri DDT kaynagi olarak 
ortaya gikmaktadir. DDT yagda toplanan bir madde oldugu igin gevre-
de biyolojik sistemlerde akkiimiile olarak, besin zincirinin en UstUnde 
olan insanda en yiiksek konsantrasyona eri§mektedir (biyomagnifikas-
yon). Bir ornekte agiklanirsa siit veren bir anne besinle 0.0005 mg/kg 
dozda DDT aldigi zaman, DDT anne siitiinde en az 150 kere (0.08 
ppm), bu siitii emen bebekte ise anneye gore 20 kere daha fazla kon-
santre (0.0112 mg/kg) olacaktir. 

Tiirkiye'nin bazi bolgelerinde anne siitiinde DDT ve metabolitleri 
ara§tirilmi§tir. Analiz sonuglarina gore toplam DDT miktari bolgelere 
gore ortalama 3.30 ppm ile 10.57 ppm arasinda bulunmu§tur. Siitte 
DDT kalintisinin diger iilkelere gore yiiksek oldugu belirtilmi§tir (Ka-
rakaya ve ark, 1987). 
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Tablo 42: Degi§ik Ulkelerde Adipoz Dokuda I-DDT Duzeyleri 

UIke Yil 
X-DDT 

Aritmetik ort. 
(ppm) 

Amerika 1964 6.98 
1977 8.29 
1983 1.67" 

Hindistan 1964 25.10 
1979 3.92 
1982 1.75 

Ingiltere 1976-1977 2.60 
1982-1983 1.56 

Iran 1974-1976 8.13 

ttalya 1973 8.55" 
1983-1984 8.18 

Japonya 1979 5.63 
1981 3.84 
1984 2.24 

Kanada 1976 2.23 
1985 0.86 

Yugoslavya 1976 7.63 
1985 1.72 

Tiirkiye 1974-1976 14.60 
1984-1985 7.12 
1991-1992 4.42 

a: Geometrik ortalama 

Diger Klorluhidrokarbonlu insektisitler 

Metoksiklor: DDT'nin analogu olup, aromatik halkaya bagli klor-
lar yerine metoksi (-OCH,) gruplari gegmi§tir. Boylece elde edilen bi-
le§igin memelilerde toksisitesi 90k daha dii§iik ve daha az dayanikli-
dir. Bu nedenle DDT'ye gore, daha az gevre sorunu yaratmaktadir. 
Metabolizmasi DDT'ye benzemekle beraber, aynca O-demetilasyon 
yolu ile daha gabuk metabolize olarak konjugati atilir. 

Klorlu siklodien insektisitler: Aldrin, dieldrin, endrin, heptak-
lor, klordan ornek verilebilir. Sinir zehirleri olup, zehirlenme §ekli 
DDT'yi andirmaktadir. Ancak konvulziyonlar, DDT'den farkli olarak, 
diger semptomlardan daha once belirir. Akut zehirlenmeler de daha 
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Tablo 43: Onemli Klorluhidrokarbon Yapisindaki insektisitler. 

tnsektisil 
tnsrfndn 
fatal doz 

S/ - 0 k g 

Farclcrc 
mg/kg 

Oral 

« L I \ o 

dermal 
A D I ' (mg/kg/gi in) 

D D T 

- < Q > C I 

CC I 3 

1,1 bis (p-klorofenil) 2,2,2 Irikloro-
etan 

15 113 o .oos 

Metoksiklor 

H 3 C 0 O ~ ? ~ O 0 C H 3 
CCI3 

1.1 bis (p-mctoksrfenil) 2,2,2 triklo-
ctan 

350-500 5000-
7000 

0 . 1 

A ld r i n * 

l,2,3,4,10,10-hekzakloro-l,4,5,8-
Jiendome tilen-1,4,4a, 5,8,8a-
hekzahidronaftaliu 

2 -5 39 98 0 .0001 

Dieldrin 

(Aldr in in epoksiti) 

2 - 5 46 90 0 .0001 

End r i n 

(Dieldrinin stcrcoizomeri) 

18 18 0.0002 

Heptaklor 

CI CI 
(1,4,5,6,8,8 -heptakloro- 4,7-endo-

meli lcn 3a,4,7,7a tetraludroindcn) 

100 195 0.0005 

K lo rdan J f L 

CI 

(2,3,4,5,6,7,8,8' -oktakloro- 4,7- cn-

dometi ltn 2,3,3a,*,7,7a-htlizahid. 

roinden 

6 335 840 0 . 0 0 1 < 

L i n dan Q 

<Y - H C C " ) C j / J 

c 

H 

i 
i CI 
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M i rck s 740 200 — 
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gok olmaktadir. Deriden absorbe olabilirler. Dieldrin, aldrinin epoksit 
§ekli olup, in vivo olarak da aldrinden olu§maktadir. Klorlu siklodien 
insektisitlerinin biyotransformasyonlan son derece yava§tir. Aldrin ve 
heptaklor oksidasyonla dieldrin ve heptaklor epokside donii§iirler. Bu 
metabolitler de lipidde goziiniirler. Kronik zehirlenmede ba§hca etki-
lerini karaciger hiicreleri iizerinde gosterirler. Ayrica turn klorlu siklo-
dien insektisitleri karaciger mikrozomal enzimlerini indiiklerler. Bu 
grup insektisitlerden dieldrinin, kronik olarak deney hayvanlanna be-
sinle verildiginde tiimor olu§turdugu gbsterilmi§tir. Daha sonraki ga-
li§malara gore, dieldrin, Uluslararasi Kanser Ara§tirma Kurulu§u 
(IARC, 1974) tarafindan farelerde hepatokarsinojen olarak degerlendi-
rilmi§tir. Digerleri (klordan, aldrin gibi) ile gali§malarin devam ettiril-
mesi g6rii§ii vardir. 

DDT'ye benzer §ekilde aldrin ve dieldrinin hayvanlarda hormonal 
dengeyi bozarak iiremeyi azalttiklari gosterilmi§tir. Aldrin ve heptak-
lor mikrozomal enzimlerle epoksit ve diollere dbnii§erek konjugat §ek-
linde idrarla atilirlar. A y n c a siklodien insektisitlerinin kendileri safra 
ve fegesle de elimine olurlar. Karsinojenik etkileri ilgili gbrii§ler fark-
lidir. Bazi ara§tincilar yeterli delil oldugunu ileri siirmekte, bazilari da 
bu gorii§e kar§i gikmaktadirlar (Hayes, A.W., 1989). 

Lindan: Hekzaklorosiklohekzanin (HCCH) gama izomeridir. ^o-
gu kez, HCB (hekzaklorobenzen, fungusit) ile kan§tirilmaktadir. Lin-
dan HCCH'in saf izomerinin adi olup, diger stereoizomerlerinin insek-
tisit aktivitesi yoktur veya aktivite gok dii§iiktiir. HCB ise fungusit etki 
gosterir. HCCH'in etkisi DDT'ye benzemektedir. Ancak toksisite, izo-

merlere gore bazi farkliliklar gosterir. Ornegin y (gama) ve a (alfa) 

izomerleri ba§hca konviilziyon; (3 (beta) ve 8 (delta) izomerleri ise 
MSS depresam olarak etkilerler. Teknik H C C H (izomerlerin kan§imi) 
yiiksek konsantrasyonda diyetle farelere verildiginde karacigerde tii-
mor saptanmi§tir. 

Onemli klorlu hidrokarbonlu insektisitlerin toksisiteleri ve giinluk 
alinmasina izin verilen konsantrasyon (ADI: allowable daily intake 
mg/kg/giin) olarak Tablo 43'de gosterilmi§tir. 

Organik Fosforlu insektisitler 

Organik fosforlu insektisitler, en gok kullanilan pestisit grubu 
olup, pestisitlerin onemli bir kismim olu§turmaktadirlar. Bugiin 200 
den fazla farkli organik fosforlu ester yapisinda aktif (insektisidal) 
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madde bulunmaktadir. Organik fosforlu insektisitler, genel olarak fos-
forik asidin amid veya tiyol tiirevleri olup, genel formiilleri Tablo 44 
de gosterilmistir. Tabloda gosterilen fosfat, fosforotiyoatin "okson" 
§ekli olarak ta ifade edilir. Burada R, ve R2 fosfora dogrudan veya 
(-0-) veya (-S-) ile baglanabilir ve alkil gruplanni ifade eder. R, dogru-
dan, R2 ise (-0-) veya (-S-) bagi ile (P) a baglaninca "fosfonat" olarak 
isimlendirilir. Karbon atomu (C), fosfora (P), amino (-NH) grubu ile 
baglanirsa fosforoamidat tipi organik fosforlu insektisit ortaya gikar. 
(X) ise substitiie veya dallanmi§ alifatik, aromatik veya heterosiklik 
bir grup olabilir Tablo 44'de organik fosforlu insektisitlerin genel ya-
pidaki substitiientlere gore siniflandirilmalari ve her gruba bilinen in-
sektisitlerden ornek verilmi§tir. 

Ilk organik fosforlu insektisitler, 1937'de Almanya'da Schrader 
onderliginde bir grup kimyager tarafindan sentezlenmi§tir. Bu sentez-
lenen ve deneme uriinlerinin son derece toksik oldugu gosterilmi§ ve 
II. Diinya Sava§inda Nazilerin kontroliinde tutulmu§tur. Bunlann bir 
kismi kimyasal sava§ silahi olarak geli§tirilmi§tir. Bunlardan tabun 
(etil N-dimetilfosforoamidosiyanidat) ve sarinin (izopropil metilfosfo-
noafloridat) in sentezleri sir olarak saklanmi§tir. "Sinir gazi" ismi veri-
len bu tip organik fosforlu bile§iklerin memelilere toksik oldugu gibi, 
insektisit ozelligi de oldugu anla§ilmi§ ve ilk once bu amagla TEPP 
(tetraetil pirofosfat) sentezlenmi§tir. 

Daha sonra 1944 yilinda Schrader, daha dayanikli bir bile§ik olan 
paration ve oksijen analogu paraoksonu sentez etmi§tir. Bu yildan son-
ra da organik fosfat yapisindaki insektisitlerin iiretimi ve kullanimi 
artmi§tir. Ancak 1950'li yillardan sonra D D T yerini parationun almasi 
ile birgok fatal ve akut zehirlenme olaylan bildirilmi§tir. 

Organik fosforlu insektisitlerin absorbsiyon, dagilim ve 
biyotransformasyonlan: Organik fosforlu (OP) insektisitler inhalas-
yon ve gastrointestinal yolla absorbe olabildikleri gibi, deri yolu ile 
onemli derecede absorbe olabilirler. Ba§lica toksik etkileri, "kolineste-
raz enzimini: AchE" inhibe etmesine dayanir (antikolinesterazlar). Bu 
toksik etkileri, biyotransformasyonlan ile gok yakindan ilgilidir. §ekil 
58 de gdriildiigii gibi, biitiin tiyofosforik asit esterleri in vivo olarak 
"okson" metabolitlerine donii§iirler. (P=S) bag igeren organik fosforlu 
pestisitler aktif asetilkolinesteraz inhibitorleri degildir. Aktivasyon 
igin (P=S) in (P=0) grubuna oksidasyonlan gerekmektedir. Reaksi-
yon, I. faz reaksiyonu olarak mikrozomal kan§ik fonksiyonlu oksidaz-
lar tarafindan katalizlenir. Bu biyoaktivasyon ba§lica karacigerde ger-
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Tablo 44: Organik Fosforlu insektisitlerin Genel Kimyasal Yapilan ve isimlendirilmele-

Rto—p— ox 
L, 

Diklorios Clorfenv infos TEPP 

Fosfonat Rb—P— OX TriMorfon Butonat 

R —P— Ox 
I R2 

Fosforotiyoat OR1—p— Ox 
I OR2 

Diazinon Parabon 

Fosforotiyoat r 1
s — p— q X (S-sutetituenti) Fosforotiyotat Demeton-S-matil Ometoat Profenofos 

Fosforoditiyoat R O— p—SX 
I OR2 

Protoat Dimetoat 

Fosfonotiyoat F*b—p— Ox Fosfonotiyonat Leptofos EPN Triklormat 

Fosfonotiyoat Rb—p— SX (S-substituentj) | 

Fosforamidat r'o—p—N, 

OR2 

FosforotiyoamkJat R10—p—n] 
OR2 

Fosforotiyoamidat (S-aubstituenti) RS —p— N Metamidofos (Tamaron) 

Fosforofluoridat R O — p — F Fluorofosfat Dizopropil fosfat (DFP) 

Fosfonofluoridat RO—P — F Sarin Soman 
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(D 

Desi i l f u ra s yon 

( A k t i v a s y o n ) 

- R - C O N H C H 3 

D e a m i n a s y o n 

C H C O O C H 
2 5 

CH COOC H 
2 2 5 

Hidroliz 

- R - S - R 

D e a l k i l a s y o n F o s f a t S u l f o k s i ve Su l fona 

Dear i l a syon hidrol iz i O k s i d o s y o n 

Jjekil 58: Organik fosforlu insektisitlerin ba§lica biyotransformasyon yoilari. 

gekle§ir. Ayrica akciger ve beyinde olmak iizere diger dokularda da 
olabilir. 

Organik fosforlu insektisitlerin organizmadaki diger 
biyotransformasyon reaks iyonlan: 1) Aktivasyon sonucu olu§an 
"okso" arametabolitleri "aril veya alifatik hidrolazlar" tarafindan hid-
roliz olurlar. Bu enzimler, memeli hiicrelerinde oldugu halde genel-
de boceklerde yoktur. Bu nedenle bu yapidaki insektisitlere bocekler 
daha duyarlidir; 2) Oksidatif dearilasyon ve dealkilasyonlan 
NADPH-sitokrom P-450 sistemi ile olur, 3) Ayrica monooksijenaz-
lar aromatik halka hidroksilasyonu (paration ornegi) veya; 4) Tiyoe-
ter oksidasyonu; 5) Deaminasyon, 6) Alkil ve N-hidroksilasyon, 7) 
N-oksit olu§umunu katalizlerler. Ayrica birgok transferazlar, kofak-
tor olarak glutation (GSH) kullanir. Boylece alkil, aril gruplan ile 
glutation konjugatlari olu§ur. 
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Fosforo- ve fosforotiyoik asitlerin hidrolizi, bitki ve hayvan doku-
lannda yaygin olarak bulunan birgok hidrolazlar (nonspesifik karbok-
siesterazlar, arilesterazlar, fosforilfosfatazlar gibi) tarafindan gergek-
le§tirilir. Bu enzimlerin aktivitesi, insektisitteki substituent bagli 
olarak gok degi§mektedir. Bu nedenle insektisitin detoksikasyon hizi 
da yapiya gok bagli olmaktadir. Karboksiesterazlar, malation gibi kar-
boksilik asit esteri igeren insektisitler (tiyo veya okso §ekli) hidroliz 
ederek inaktive eder. Bu enzimin bulunmasi memelilerde toleransi, 
bazi boceklerin de rezistans olmasini saglar. 

Organik fosforlu insektisitlerin biyotransformasyonlarinda faz II 
reaksiyonlan sinirli yer alir. Aromatik fenol, krezol gibi metabolitleri 
ile glukuronid veya siilfat konjugatlan olu§ur. 

Toksik Etki Mekanizmalan: Organik fosforlu insektisitler tok-
sik etkilerini "kolinesteraz inhibitorleri" olarak gosterirler. Tiyoester-
leri "okso" §ekline donii§tiikten sonra inhibitor ozelligini kazanirlar. 
Buna gore organik fosforlu insektisitler iki tiptir: 1) Direkt etkililer, 
metabolik aktivasyon gerekmeksizin, ana madde olarak kolinesteraz 
inhibitbriidiirler. Sinir gazlanndan sarin, tabun, DFP (diizopropil fluo-
rofosfat), insektisitlerden TEPP (tetraetilpirofosfat) ve DDVP (diklor-
vos: 0.0-dimetil -0-2.2-diklorovinil fosfat), ( P=0) yapisinda oldukla-
nndan kolinesterazi dogrudan inhibe ederler; 2) indirekt etkililer, 
fosforiyoat yapisindadirlar, "okso" §ekline donii§tiikten sonra aktivite 
kazanirlar. Ornegin malation — > malaokson; Paration — > paraokso-
na metabolize olduktan sonra asetilkolin esterazi inhibe ederler. 

Organik fosforlu insektisitlerin ve ayni zamanda karbamat grubu 
pestisitlerin ba§lica hedef enzimleri olan kolinesterazlar (ChE'lar), "es-
ter" baglarini hidroliz eden hidrolazlara dahildir ve bu nedenle koli-
nester hidrolazlar da denilmektedir. Kolinesterazlardan asetil kolines-
teraz (AChE), gergek ChE olup, asetilkoline kar§i maksimum substrat 
affinitesi gosterir. ChE'lar noronal ve noronal olmayan hiicrelerde (re-
tikiiloendotelyal hiicreler, hepatositler, renal tubulii, adipositler gibi) 
yaygin olarak bulunur. 

Kolinerjik noronlar: Kolinerjik noronlar asetilkolini serbest hale 
gegiren (ACh), ACh reseptorlerini stimiile ederler. Kolinerjik reseptor-
ler nikotinik (N-kolinoseptorler) ve muskarinik reseptorler (M-
kolinoseptorler) olmak iizere siniflandinhr. Nikotinik ACh reseptorler, 
iskelet kasi miyonoral kav§ak, otonomik gangliyonlar ve MSS iizerin-
de ACh etkisini saglarlar. Muskarinin ACh reseptorleri ise diiz kas mi-
yonoral kav§aklannda, di§ ve ig salgi sistemlerinde bulunurlar. 
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Normal fizyolojik ko§ullarda, postsinap kolinoseptorde bulunan 
ACh, A C h E tarafindan 90k gabuk hidroliz edilir ve postsinaps 
membranindaki aktivitesi ortadan kalkar. ACh molekuliiniin anyonik 
kismi, A C h E enzimini anyonik bolgesine ve sonra enzimin estaratik 
bolgesi ile baglanir ve hidroliz olur. Hemen arkadan enzim reaktive 
olur. 

Organik fosforlu insektisit veya karbamat grubu insektisitlerin 
A C h E inhibisyonunun mekanizmasi §ekil 29'da gosterilmi§tir (Zehir-
lerin etki mekanizmalarina bakiniz). 

Bu etki mekanizmasi daha basit olarak, enzim substrat (veya inhi-
bitor) reaksiyonlarina gore yazilirsa: 

EOH+ A X — > E O H A X EOA > EOH+ A + H+ 
-(H*+X") +H20 

Enzim Substrat Reversibl Rejenere 
k o m p l e k s e n z i m 

Ilk reaksiyon sonucunda (enzim-substrat: asetil kolin) veya toksik 
madde (inhibitor) ile enzimin olu§turdugu kompleks (enzim-fosforik 
asit esteri veya enzim-karbamat grubu insektisit) kisa zamanda kolay-
ca gergekle§ir. Substratla olu§an (EOH. A X ) kompleksi 50k gabuk (2) 
ve (3) nolu reaksiyonlara gore hidroliz olur ve enzim serbest hale ge-
ger. Organik fosforlu insektisitlerle (2) nolu reaksiyon oldukga hizli-
dir. Enzimin seril kisminin fosforilasyonu (EOA: fosforile enzim) olu-
§ur. Ancak (3) nolu reaksiyon gok yava§tir ve bu nedenle enzim 
irreversibl inhibe olmu§tur (defosforilasyon basamagi). Karbamatlarla 
(1) nolu reaksiyon fosforlu bile§iklere gore daha yava§, (2) nolu reak-
siyon ise daha hizlidir ve boylece (EOA: karbamile enzim) onemli 
miktarda bulunur. Dekarbamilasyon yani enzim rejenerasyon basama-
gi da oldukga hizlidir ve bu nedenle reversibl inhibisyon olu§ur. 

Enzim eskimesi: Organik fosforlu insektisitlerle, enzim inhibis-
yonunun §iddeti (veya enzim reaktivasyon hizi), insektisitin molekii-
liindeki substitiientlere ve enzim reaktivasyonunu kataliz eden niikleo-
fil gruplann bulunmasina baghdir. Zehirlenmenin tedavisinde enzim 
reaktivasyonunun hizi gok onemlidir. Bazi durumlarda, R-O-P baginin 
kopmasi ve dealkilasyonu sonucunda, monosubstitiie fosforik asit kis-
mi halen enzime bagli olarak kalir. Bu olaya "enzimin eskimesi" denir 
(§ekil 64) ve bu §ekildeki enzim niikleofilik reaktivasyon etkenlerine 
(enzim reaktivatorii) cevap vermez. Bazi kuaterner organik fosforlu 
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insektisitler enzimin hem esteratik ve hem de anyonik bolgeleri ile bir-
le§erek 50k dayanikli kompleks yaparlar ve yiiksek toksisite gosterir-
ler. 

Toksisite ve zehir lenme belirtileri: Organik fosforlu insektisit-
lerde zehirlenme akut veya subakut tipte olabilir. Toksisitenin §iddeti, 
asetilkolin esterazin inhibisyon derecesine baglidir. Asetilkolin miyo-
noral birle§me yerleri (sinir son plakta), parasempatik ve beyindeki 
posgangliyoner liflerin ucu ve biitiin otonomik gangliyonlarda birikir. 
Bu nedenle, organik fosforlu bile§iklerle meydana gelen zehirlenme 
belirtileri muskarinik, nikotinik ve merkezi sinir sisteminin a§in sti-
miilasyonu §eklindedir. 

Akut zehirlenme, genel bir zafiyet (halsizlik), gorme bulanikligi, 
ba§ agrisi ve bulanti ile ba§lar. Bunu kusma, kann agnsi, diyare, §id-
detli tiikiiriik ifrazi, terleme, el ve ayak uglarinda titreme ve solunum 
giiglugii takip eder. §iddetli ba§agnsi hislerde ve davrani§larda denge-
sizlik, nevroz, konfiizyon gibi belirtiler merkezi sinir sistemindeki ase-
tilkolin birikimi ile ilgilidir. Siyanozis, koma ve konviilziyon goriilebi-
lir. Muskarinik etkilerde istek di§i defekasyon ve idrara gikma, 
bradikardi ve miyozis dikkati geken belirtiler arasindadir. Letal doza 
maruz kalma ile oliim kisa zamanda goriiliir. Oliim, solunum yetersiz-
ligi sonucu, asfeksi nedeni ile olu§ur; genel olarak semptomlar, maruz 
kalmadan sonra birkag dakika ile birkag saat iginde ortaya gikar. Teda-
viye ba§lanmazsa oliim 24 saat iginde goriiliir. 

Organik fosforlu insektisitlerle zehirlenmede ikinci onemli semp-
tom "ara sendrom" denilen belirtidir. Bu paralitik (felg) belirtiler akut 
kolinerjik krizden 24-96 saat sonra, fakat gecikmi§ noropatiden once 
ortaya gikar. Ba§lica belirtiler kranial (kafatasi) sinirlerinin bulundugu 
boyun fleksorlan (biikiicii kaslar) ve solunum sistemi kaslari ba§ta ol-
mak iizere adale zayifligi; ekstremitelerde zayifliktir. Kranial sinir 
felgleri goriiliir. Bu donemde solunum depresyonu nedeni ile oliim ris-
ki yiiksektir. Bu tip etkiler, fentiyon, dimetoat metamidofos gibi orga-
nik fosforlu insektisitlere akut maruziyette goriiliir. 

Subakut zehirlenme ise, organik fosforlu bile§ige sik maruz kalma 
ile goriiliir. Semptomlar akut zehirlenmede oldugu gibidir. Bu tip ze-
hirlenmelere en gok insektisit fabrikalannda ve tanmda ilaci uygula-
yanlar arasinda rastlanir. Uygulama sirasinda, toz, buhar veya aerosol 
§eklinde organik fosforlu insektisite maruz kalma ile lokal etkiler go-
riilebilir. Miyozis, gorme bulanikligi, akkomadasyon kaybi (miyopi), 
spazm ve bronkokonstriksiyon goriilebilir. 

369 



Norotoksik etkileri: Birgok organik fosforlu insektisitlerle akut 
zehirlenmede "periferal noropati" gecikmi§ etki olarak ortaya gikar. 
Mipafoks, leptofos, DFP (Diizopropil fosfat), triortokrezil fosfat 
(TOKP) gibi organik fosfor esterleri uygulanmi§ deney hayvanlarimn 
sinir sistemlerinde yapilan histolojik incelemede geni§ gapli aksonlar-
da ve periferal sinirlerin distal kisimlarindaki miyelin kiliflarinda ve 
uzun omurilik yollannda dejenerasyonlar saptanmi§tir. Biyokimyasal 
incelemelerde, bu maddelerin A C h E den farkli noronal, nonspesifik 
bir karboksiesteraz olan noropatik target (hedef) esterazi (NTE) inhibe 
ettigini gostermi§tir. NTE sinir dokusu membranina bagli ve fonksiyo-
nu belli olmayan bir enzirndir. Noropati yapan organik fosforlu ester-
lere akut maruziyette NTE onemli oranda (%70 den fazla) inhibe olur. 

Genel olarak fosfat, fosfonat ve fosforamidad yapisindaki organik 
fosforlu esterlerde ortaya gikan gecikmi§ noropatiye neden olan insek-
tisitlerin sayisi azdir (mipafoks, leptofos, EPN: O-etil-O-p-
nitrofenilbenzen tiyofosfonat gibi). Bu sendrom tarihsel olarak 100 
yildanberi bilinmektedir. ilk epidemik zehirlenme olayi ise, T O K P ile, 
Amerika Birle§ik Devletlerinde goriilmii§tiir. (1930 yilinda). Bu zehir-
lenmenin nedeni, Jamaican Ginger (zencefil) bitkisinin alkollii eks-
traktinin tiiketimine baglanmi§tir. Bu ekstraktin -o-krezil fosfat ester-
leri ile kontamine oldugu anla§ilmi§tir. 20000 ki§iyi etkileyen ve 
"ginger Jake felci" olarak bilinen, bu sendrom deney hayvanlannda 
aynntili olarak incelenmi§tir (Ecobichon, E.D., 1991). ilk norotoksik 
etki, a§agi uzuvlarda zayiflik ve duyularda bozukluk §eklinde goriiliir. 
Maruz kaldiktan sonra birkag giin ile birkag hafta sonra norolojik be-
lirtiler artar (hiperfleksi, anormal refleksler gibi). iyile§me yava§ olur. 
Benzeri zehirlenme olayi Fas'ta (1959 yilinda) T O K P ile tagsi§ edil-
mi§ yemeklik yagin tiiketilmesi nedeni ile gdrulmii§tiir. 

Zehir lenmenin tedavisi: Organik fosforlu insektisitlerle zehirlen-
melerde, kurtulma §ansi asetilkolin esterazin inhibisyon derecesine 
baglidir. Asetilkolin esteraz inhibisyonu, bazi niikleofilik maddelerle 
reversibl hale getirilebilir. Bu amagla fosforile asetilkolin esterazin re-
aktivasyonu 2-piridin aldoksim metil iyodiir (pralidoksim: 2-PAM) gi-
bi oksim tiirevleri ile saglanabilir: (§ekil 30 zehirlerin etki mekaniz-
malanna bakiniz). 

2-PAM'in tedavideki etkinligi ne kadar erken uygulanirsa o kadar 
fazladir. "Eskimi§ fosforile enzimi" hemen hemen hig rejenere etmez. 
Ayrica karbamat grubu insektisitlerle inhibe olmu§ AchE (karbamile 
asetil kolinesteraz) iizerinde, 2-PAM etkili olmadigi gibi kontrendike-
dir. Bu nedenle zehirlenmenin kesin olarak nedenini bilmek gerekir. 
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Organik fosforlu insektisitlerle zehirlenmenin tedavisinde ayrica atro-
pin siilfat farmakolojik antidot olarak kullandir. 

Genel olarak tedavi §oyle yapilir: 

a) Kontaminasyon ihtimali olan elbise hemen gikardmah ve ab-
sorbsiyonun deri yolu ile oldugu du§iinulerek goz, yiiz, boyun, el ve 
viicudun diger kisimlari bol su, sabun veya sodyum bikarbonat gozel-
tisi ile yikanmalidir. 

b) Oral yolla zehirlenmede ilk yardim prensipleri uygulamr (mide 
yikanmasi, kusturma saglanmasi gibi). 

c) Semptomatik tedavide, farmakolojik antidot olarak atropin iyi 
sonug verir. Zehirlenme sebebi anla§ihr anla§ilmaz hemen atropin te-
davisine gegmelidir. 2 miligram atropin siilfatla (IM veya IV) tedaviye 
ba§lanir. Hafif zehirlenmelerde bu doz yeterli oldugu halde, §iddetli 
zehirlenmelerde, atropine ki§ide atropinizasyon belirtileri (agiz kuru-
masi, midriyazis, viicutta kizarma, nabiz artmasi gibi) gbriiliinceye ka-
dar devam etmelidir. Organik fosforlu bile§iklerle zehirlenmede atro-
pine dayaniklilik artar. §iddetli olaylarda 100 mg hatta daha fazla 
atropin vermek gerekir. 

Atropin siilfatla birlikte, miimkiin oldugu kadar gabuk, koli-
nesteraz reaktivatorii de verilmelidir. Bu amagla en gok kullanilan 
2-PAM'dir. Yeti§kin dozu olarak 1 gram reaktivator 200 ml serum fiz-
yolojik iginde goziiliir ve IV olarak (yava§) uygulamr. 

d) Teofilin, aminofilin, morfin ve fenotiyazin trankilizanlan orga-
nik fosforlu insektisit tedavisinde kontrendike oldugu igin verilmez. 

e) Hasta sicak ve sakin tutulur. Viicut ISISI sicak battaniye veya si-
cak su igeren §i§elerle saglanir. 

f) Oksijen ve yapay solunum uygulamr. 

Organik Fosforlu insektisitlerle Zehirlenmenin Tanisi ve 
Biyolojik izleme 

Sistematik tedavinin uygulanmasinda zehirlenmenin analitik tok-
sikoloji agisindan tanimlanmasi onem ta§ir. Bunun igin: 

a) Plazma veya eritrosit kolinesteraz aktivitesi tayin edilir. Genel-
likle fosforlu insektisitlerle §iddetli zehirlenmede, maruziyetten onceki 
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AChE seviyesi %50-60 oraninda dU§er. Plazma kolinesteraz (psodo-
kolin esteraz) inhibisyonu %50, eritrosit kolinesteraz inhibisyonu 
%70'e ula§tiginda, i§gilerin maruziyet ortamindan uzakla§tirilmasi tav-
siye edilir (Lauwerys, R; 1983). 

b) Zehirlenmede biyolojik materyalde (kan, idrar ve oliim olayin-
da viicut dokularinda) organik fosforlu insektisit ve metabolitleri ara-
nir. AChE inhibitorii insektisitlerle zehirlenmede, idrardan XAD-2 ile 
insektisitler izole edildikten sonra, ince tabaka kromatografisi ile, en-
zim inhibisyon teknigi ile aranabilirler. 

Boylece organik fosforlu insektisitleri ayirtetmek ve aynca gaz si-
vi kromatografisi yontemi ile de kesin tanimlari ve tayinleri yapilabil-
mektedir. 

c) Bazi dimetil ve dietil organik fosforlu insektisitlere maruziyet, 
idrarda alkil fosfat metabolitlerinin tayini ile olgiilebilir. Insektisitin 
kimyasal yapisina gore degi§ik alkil fosfatlar olu§ur. Dimetilfosfat 
(diklorvos, fosfamidon), dietilfosfat (paration), dietiltiyofosfat (disiil-
foton, forat) ornek verilebilir. 

d) £ok toksik bir insektisit olan paration, idrarla p-nitrofenol §ek-
linde atihr. Bu nedenle parationla zehirlenme §Uphesi oldugunda 
A C h E aktivitesi yaninda, kanda ve idrarda p-nitrofenol de aranmahdir. 

Tiirkiye'de yapilan bir ara§tirmada, organik fosforlu insektisitlere 
mesleki olarak maruz kalan ki§ilerde, biyolojik izleme, A C h E ve alkil 
fosfat tayini ile yapilmi§tir. Bu amagla halk sagligini korumak amaci 
ile ilaglama yapan (vektor miicadele yapan) i§gilerin (n:30) tam kan, 
plazma ve eritrosit A C h E diizeyleri maruziyet oncesi ve maruziyet si-
rasinda tayin edilerek kar§ila§tinlmi§tir. Bulgulara gore i§gilerin orta-
lama tam kan AChE diizeyleri, maruziyet oncesi 6.48±0.69 IU/ml, 
maruziyet sirasinda 5.11±0.87 IU/ml saptanmi§ aradaki fark anlamli 
(p<0.0001) bulunmu§tur. Maruziyet nedeni ile A C h E inhibisyon dere-
cesi ortalama %42±10 bulunmu§tur. Diinya Saglik Orgiitu %30-50 lik 
kolinesteraz inhibisyonunda, maruz kalanlann ortamdan uzakla§tinl-
malanni onermektedir. 

Ayni ara§tirmada diger bir grup olarak, organik fosforlu insektisit-
lere maruz kalan tanm i§gilerinde (n:20) serum kolinesteraz diizeyleri 
ve alkil fosfatlardan dimetil fosfat (DMP) tayin edilmi§tir. i§gilerin se-
rum kolinesteraz diizeyleri 4.6±0.75 IU/ml saptanmi§ olup, kontrol 
grubuna gore (5.5±0.11 IU/ml) fark anlamli bulunmu§tur. Tanm i§gi-
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lerinin idrarlannda alkil fosfat analizleri gaz kromatografisi yontemi 
ile ortalama 0.23±0.19 mg/1 (0.03-0.67 mg/1) araliginda saptanmi§tir 
(Vural, N., Besbelli, N., 1993). Organik fosforlu insektisitlere 90k dii-
§iik diizeydeki maruziyeti gostermesi agismdan, idrarda alkil fosfat ta-
yini "altin standard: gosterge" olarak kabul edilmektedir (WHO/ 
UNEP, 1990). 

Tablo 45'de, bazi organik fosforlu insektisitlerin besinlerde kalinti 
olarak giinliik alinmasina izin verilen maksimum degerleri (ADI) gos-
terilmi§tir (Kalayanova ve El Batawi, 1992). 

Tablo 45: Bazi Organik Fosforlu insektisitlerin ADI (mg/kg/giin) Degerleri 

Pestisit ADI mg/kg/giin 
Bromofos 0.006 
Bromofos etil 0.003 
Demeton 0.005 
Diazinon 0.002 
Fention 0.001 
Fenklorfos 0.001 
Fenamifos 0.0003 
Fosfamidon 0.0005 
Klorprifos 0.0015 
Klorprifos metil 0.01 
Malation 0.02 
Mevinfos 0.0015 
Ometoat 0.0003 
Paration metil 0.001 
Triklorfon 0.01 
Vamidotion 0.0003 

Karbamat Grubu insektisitler 

Karbamik asit tiirevleri, bitki korumasinda geni§ olgiide kulla-
nilmaktadirlar. Karbamik asitin (H2NCOOH), N-metilkarbamik 
asit aril esterleri (NHCH3COOAr) insektisit olarak kullanilirlar. 
N-arilkarbamik asitlerin alkil esterleri ise (ArNHCOOR) kuvvetli 
herbisitler olup, monokotiledon yabanci otlara kar§i kullanilirlar. 
Bazi karbamat asit tiirevlerinin (benzimidazol NH CO.ORj) ise, 
fungusit aktiviteleri de vardir (Tablo 46). 
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Tablo 46: Pestisit Aktivitesi Gosteren Karbamatlann Genel Kimyasal Yapilan 

Pestisit aktivitesi Kimyasal Yapi Oniekler 

Genel Yapi: 

R, NH-C-OR2 

II 
O 

0 
II 

insektisitler a) CH3-NH-C-0-aril Aldoksikarb, aminokarb, 
bendiokarb, baygon, dimethalan, 
karbaril, pirimikarb, propoks 

O 
|| 

b) CH3- NH-C-O-N-alkil Aldikarb, methonil, oksamil, ti-
yodikarb 

Herbisitler aril-NH-C-O-alkil 
II 
O 

Asulam, mesmedipam 
klorbufa"1 

Fungusitler benzimidazol-NH-C-O-alkil Benomil, tiyofanatmetil 
karbendazim 

N-alkilkarbamik asitler, kuvvetli insektisit aktivite gosterirler. in-
sandaki toksisitesi genel olarak, ozellikle deri yolu ile daha dii§iiktiir. 
Ancak substitiientlere bagli olarak toksisite degi§ebilir ve bazilan hem 
oral ve hem de deri yolu ile toksik olabilir. Tablo 47'de goriildiigii gibi 
Aldikarb (Temik) son derece toksik oldugu igin evlerde ve bahgelerde 
kullanilmasi kisitlanmi§tir. Tablo 47'de insektisit, olarak kullanilan 
karbamatlann yapilan goriilmektedir. 

Etki mekanizmalan ve metabolizmalari: Karbamat grubu in-
sektisitler, direkt etkili asetil kolinesteraz inhibitorleridir. Ancak orga-
nik fosforlu insektisitlerle ilgili boliimde agiklandigi gibi bu inhibis-
yon reversibldir ve bu nedenle toksik etki §iddeti daha azdir. Deney 
hayvanlannda, in vitro olarak AChE inhibisyon derecesi ile IV yolla 
bulunan LDW arasinda yakin ili§ki (konelasyon) saptanmi§tir. 

Ana maddeleri direkt AChE inhibitorii oldugu halde, biyotransfor-
masyonlan ile bu ozellikleri kaybolur. Karbamat grubu insektisitle-
rin biyotransformasyonlan temel karbamat yapisindaki substitiientlere 
gore ge§itlilik gosterir: 1) Karbamat ester grubu, doku karboksileste-
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Tablo 47: Onemli Karbamat Grubu insektisitler 

I n a c k l U i l 
S i g a n l a r d a L D . u i u g / k g 

I n a c k l U i l 
Oral D e r m a l 

B a y g o n 

OCONHCHJ 

( 2 - i z o p r o k s i f c n o l | p ^ r O C H ( C H 3 ) 2 

N - m c t i l k a r b a m a t ) 

83 2 400 

K a r b a r i l ( S e v i n ) 

OCONHCHJ 

N a f t i l - N - m e l i l I L j 

k a r b a m i k asit ^ ^ ^ 

850 4 000 

T c m i k ( A l d i k a r b ) 

S H 
C H R S - C - C = N - 0 - C - < C H J 

CH 3 

( d i m c t i l t i y o m e t i l k c t o k s i m N — d i m e t i l 

k a r b a m a t ) 

0 . 8 3 . 0 

Z c k t r a n 

OCONHCHJ 

NTCHJLJ 

4 - ( N , N - d i m e t i I a m i n o ) 

3 , 5 - d i m e t i l f e n i l - N - x n e t i l k a r b a m a t 

37 1 5 0 - 2 500 

razlari tarafindan hidroliz edilerek substitiie fenol, C0 2 ve metilamin 
verirler. 2) Sitokrom P-450 sistemi ile oksidasyon veya rediiksiyona 
ugrayarak daha polar metabolitler olu§ur. Oksidasyon reaksiyonlan 
halka hidroksilasyonu veya yan zincir oksidasyonu §eklinde gergek-
le§ir. Kiikiirt igerenlerde (Mesurol gibi) sulfoksidasyon da gozlenir. 
3) Aynca N- demetilasyon ve O-dealkilasyon; tiyoeter oksidasyonu 
reaksiyonlan da olur. Faz II reaksiyonlan ise glukuronik asit siilfat ve 
GSH (ve merkapturik asit) ile konjugasyon §eklinde goriiliir. 

§ekil 59'da karbarilin (sevin) ba§hca metabolizma yollan gbriil-
mektedir. 
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L J L J Konjugasyon 
( so ve glukuronik asitle) 

§ekil 59: Karbaril (Sevin) in biyotransformasyon §emasi. 

Karbarilin (naftil-N-metilkarbamik asit, Sevin) izotop deneyleri 
ile deney hayvanlanndaki metabolizma incelemelerine gore, %15'inin 
1-naftol konjugatlari, %8'inin hidroksikarbaril konjugatlari §eklinde, 
%2'sinin ise degi§meden idrarla atildigi saptanmi§tir. 

Zehirlenme belirtileri: Karbamat grubu insektisitlerle zehirlen-
me semptomlari, ba§hca AChE inhibisyonu ile ilgilidir. Kolinerjik et-
kiler olarak lakrimasyon (goz ya§armasi), tlikuriik ifrazinin artmasi 
(salivasyon), miyozis, konviilziyon, oliim goriiliir. Akut zehirlenme 
belirtileri 1 saat kadar siire iginde ortaya gikar. Kan basmcinda yiiksel-
me, bulanti, kusma ve a§in terleme zaman ilerledikge artar. Letal doz-
da alinmadiginda, semptomlar 2 saat sonra kaybolabilir. Organik fos-
forlu insektisitlerle zehirlenmelere benzer §ekilde, kronik zehirlenme 
yoktur. 

Diger etkileri: Karbamat grubu insektisitler genel dii§iik toksisi-
tede olduklan ve gevrede gabuk bozunduklan (dayaniksiz) igin giiven-
celi kabul edilmektedirler. Ancak son yillarda, zayif asit ortamda 
nitritlerle etkile§meleri sonucunda kuvvetli mutajen ve kanserojen 
N-nitrozo tiirevlerine donii§ebilecekleri gosterilmi§tir. Aynca, karbari-
lin deney hayvanlannda (kopeklerde) .teratojenik etkisi oldugu gozlen-
mi§tir. Bu durum, kopeklerin karbarili "l-naftol"e metabolize edeme-
meleri ile ilgilidir. Halbuki insanlarda ve diger tiirlerde karbaril 
ba§hca "l-naftol"e hidroliz olur. 

Tedavi: AChE inhibitorleri igin uygulanan genel tedavi prensiple-
rine gore hareket edilir. Atropin tedavisi yapilir. Ancak ozel bir enzim 
reaktivatorii yoktur. 

Zehirlenmenin tanisi: Tedavi igin onemlidir. Biyolojik materyal-
de (idrarda) karbamat grubu insektisitler, izolasyondan sonra kroma-
tografik tarama yontemleri ile aranir. Aynca GSK ile destekleyici ana-
lizleri yapilir. (Fengsheng, He., 1993). 
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Karbamatlarla zehirlenmede ChE inhibisyonu reversibl oldugu ve 
bu reversibilite gabuk gergekle§tigi igin, enzim aktivitesinin olgiimii 
gok yararh olmaz. 

Piretroid insektisitler (Piretrum) 

Piretrum krizantem (Chrysanthemum cinerariaefolium) bitkisinin 
kurutulmu§ gigeklerinden, ekstrakte. edilmesiyle elde edilen bir insek-
tisitdir. Dogal piretroidler ilk kez £in'liler tarafindan birinci yiizyilda 
(M.S.) ke§fedilmi§tir. En giivenilir ve en gok kullanilan insektisitler 
arasmdadir. Piretroidlerin, memeliler igin oldukga giivenceli fakat bo-
ceklere son derece toksik olmalari, gabuk biyodegradasyona ugra-
malari ve gevrede bu nedenle birikmemeleri en onemli ozellikleridir. 
Ancak dogal piretroidler i§iga dayamksiz ve gevrede gok gabuk bo-
zunmalari nedeni ile kullanim imkanlari sinirlidir. 

Piretrum ekstrakti insektisit ozelligi gosteren en az 6 esterin kan-
§imidir. Bu esterlerden (piretrin I, sinerin I ve jasmolin I) krizantemik 
asidin; (piretrin II, sinerin II ve jasmolin II) ise piretrik asitin esterleri-
dir. ilk sentetik piretroidler olan alletrin ve sikletrin ilk kez 1949'da 
sentez edilmi§lerdir. Bu ilk sentez uriinleri i§iga dayamksiz ve insekti-
sit aktiviteleri dogal olanlara gore daha dii§iik oldugundan ara§tirmala-
ra devam edilmi§tir. 1980'li yillarda daha etkin piretroidlerin iiretimi 
hizla artmi§tir. §ekil 60'da onemli sentetik piretroidler goriilmektedir. 

Piretrinlere maruz kalma ile ortaya gikan toksisite belirtileri tip I 
ve tip II olmak iizere iki grupta toplanabilir: 1) Tip I'e giren piretrin-
lerle (piretrin I, alletrin, tetrametrin gibi) ortaya gikan belirtiler 
DDT'nin etkisine benzer §ekilde olup, uzuvlarda tonik hareketler (tre-
morlar) dikkati geker. Siyano grubu ta§imayan piretrinlerle goriilen bu 
sendroma "T sendromu" adi verilir. 2) Tip II veya C S sendromu ise si-
yano grubu ta§iyan piretrinlerle (sipermetrin, deltametrin, fenvalerat 
gibi) goriiliir. Ba§lica belirtiler salivasyon, kronik konviilziyonlar §ek-
lindedir (Tablo 48). 

Piretrinler, memelilere gok toksik olarak kabul edilmezler. insan-
da fatal oral doz 50 g (70 kg insan igin); hayvanlarda oral yolla LD^, 
100-300 mg/kg arasmdadir. Ancak kapali yerlerde kullanimlan ve ye-
terli havalandinlmami§ ortamlarda, insanlardaki toksisite belirtileri il-
gi gekicidir. Deri ile temasta, lokalize eritemden §iddetli vezikiiler ki-
zarmaya (eriipsiyon) kadar degi§en kontakt dermatite yol agar. 
Onceden astimi olanlarda astima benzer reaksiyonlar ve §iddetli anaf-
laktik reaksiyonlara neden olur. Dogal piretrinlerin, insanlara norotok-
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Br Br 

Sipermetrin Permetrin 

O 
CI 

Delta metrin Fenvalerat 

§ekil 60: Onemli Sentetik piretroidler 

Tablo 48: Sentetik Piretroidlerin Etkilerine Gore Siniflandirilmalari Ve Toksisitelen 

L Dso 
Piretroidler Oral, mg/kg (siganda) Sendrom (siganlarda) 

Alletrin 685-1000 Tip I (T) sendromu: 

Bioalletrin 405-1545 Hipereksitasyon 

Permetrin 430-7000 Sparring 

Resmetrin 8000 Agressiflik 

Bioresmetrin 8000 Tiim vticutta tremor 

Tetrametrin 5000 

d-Fenrotrin 5000 A§m yorgunluk 

Tip II sendromu: 

Deltametrin 135-5000 Bitkinlik 

Fenvalerat 451-3200 Klonik feeler 

Sipermetrin 79-5000 Salivasyon 

Fenpropantrin 69-71 Dermal hissizlik 

Burrowing 
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sik etkisinden 90k alleijenik etkisi vardir. Sentetik piretroid esterleri-
nin ise allerjik etkisi hemen hemen yoktur. 

Sentetik piretroidlere maruz kalan i§gilerde ba§hca goriilen belirti-
ler deride parestezi; daha sonra yanma hissi §eklindedir. insektisitin 
gozlerle temasinda ise agn, goz ya§armasi, fotofobi ve goz kapaklarin-
da ve konjuktivada konjestiyon ve odem gozlenir. Genelde piretrinler-
le akut zehirlenme semptomlari reversibldir. Kronik toksisiteleri yok-
tur. 

Zehirlenmenin tedavisi: Piretroid esterleri ile az sayida zehirlen-
meye rastlanmi§tir. Bu nedenle tedavileri ile ilgili protokoller heniiz 
geli§tirilememi§tir. Ancak semptomatik ve destekleyici tedavi yapilir. 

Dogal Kaynakli insektisitler 

Dogal kaynakli insektisitlerin toksisiteleri oldukga degi§iklik gos-
terir. Ornegin nikotin, tiitiinde bulunan ba§hca alkaloiddir ve tiitiinden 
izole edilerek, siilfiirik aside hazirlanan %40'lik nikotin siilfat gozeltisi 
insektisit olarak kullanihr. Ancak tanmda kullanilmasi 90k kisithdir 
ve organik fosforlu insektisitler, nikotinin yerini almi§tir. Nikotin oto-
nomik gangliyonlar, noromuskuler kav§ak ve MSS'deki nikotinik re-
septorleri stimiile ederek etkisini gosterir. Ciltten absorbe oldugu igin 
toksisitesi onemlidir. Siganlarda oral yolla LDM:50-60 mg/kg arasinda 
degi§ir. Boylece gok toksik insektisitler arasinda yer alir. 

Derris elliptica koklerinden ekstrakte edilen rotenon; ba§ biti, 
uyuza kar§i ve diger ektoparazitlere etkindir. Oral yolla insanlarda 
gastrointestinal irritasyon, bulanti ve kusmaya neden olur. inhalas-
yonla solunum stimiilasyonu ve sonra depresyonu ve konvulziyon go-
riiliir. 70 kg'lik insanda fatal oral doz 10-100 gram arasinda; kristal ro-
tenonun hayvanlarda akut oral LDM degeri 60 mg/kg (kobaylarda), 
132 mg/kg (siganlarda) ve 3000 mg/kg (tav§anlarda) bulunmu§tur 
(Matsumura, F „ 1985). 

1.2. HERBISITLER 

istenmeyen bitkiler ve yabanci otlan yok etmek igin kullanilan 
herbisitlerin onemi gittikge artmaktadir. Bitkilerdeki etkilerine gore 
herbisitler ikiye aynlir. Biitiin bitki tiirlerini etkileyen herbisitler segici 
olmayan (nonselektif)-, belirli bitki tUrleri igin toksik, digerleri igin 
zararli olmayanlara ise selektif herbisitler denmektedir. Bitkilerdeki 
etki yeri ve kullanma §ekillerine gore herbisitler iig alt gruba aynlabi-
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lir: 1) Kontakt herbisitler: Bitki yaprak ve govdesi ile temasta bitkiye 
zarar verirler. Bipiridii grubu herbisitler ornek verilebilir. 2) Sistemik 
herbisitler: Bitkinin vaskiiler sisteminde yaydarak bitkiye zarar verir-
ler. Bu tip herbisitler bitkinin yaprak ve kokii ile temasta oldugunda, 
50k gabuk olarak bitkinin damarlari tarafindan absorbe olur. Klorofe-
noksiasetik asit tiirevleri ornek verilebilir. Kuvvetli kok sistemi olan 
yabanci otlann yok edilmesinde kullanilir. 3) Bitkinin kok sistemini 
veya gimlenen tohumlarini etkileyen herbisitler: Topraga kan§tinlan 
herbisit buradaki istenmeyen bitki tohumlarini yok eder. Arsenik asit, 
pentaklorofenol (PCP) ornek verilebilir. 

Kimyasal yapilarina gore herbisitler, organik bile§ikler (kloro-
fenoksi bile§ikleri, dinitrofenoller, bipiridii bile§ikleri, karbamatlar, 
substitiie iireler, triazinler, amidler) ve anorganik bile§ikler (amonyum 
sulfat, amonyum siilfamat, amonyum tiyosiyanat, kalsiyum siyana-
mid, bakir sulfat gibi) olmak iizere ge§itli kimyasal gruplan igerirler. 

Klorofenoksiasetik Asitler ve Tiirevleri 

Genel olarak arilalkoksikarboksilik asitler herbisit olarak onemli 
bir grubu olu§tururlar. Ozellikle yapilannda halojen igeren (klor ve-
ya flour) fenoksiasetik asit ve esterlerinin fizyolojik aktivitesi gok 
yiiksektir. insandaki toksisiteleri agisindan da onem ta§iyan bu 
grup herbisitlere 2, 4-diklorofenoksiasetik asit (2,4-D) ve allal ester-
leri; 2,4,5-triklorofenoksiasetik asit (2,4,5-T) ve esterleri; 4-kloro-2-
metilfenoksiasetik asit (MCPA) ve esterleri ornek verilebilir. 

Klorofenoksiasetik asit tuzlan ve esterleri sistemik etkili herbisit 
olarak kullanilirlar. Geni§ yaprakli yabanci otlann, karayollanndaki 
odunumsu bitkilerin yok edilmelerinde kullanilir. Bitkilerdeki buyiime 
hormonlanni inhibe ederek, etkilerini gosterirler. Ulkemizde 2,4-D ve 
2 ,4 , 5-T ayn veya kombine formiilasyon §eklinde kullanilirlar. Kloro-
fenoksiasetik asit grubu insektisitler sistemik etkilidirler ve fotokimya-
sal reaksiyonlara kar§i dayaniklihdirlar. Ancak topraktaki mikroorga-
nizmalar tarafindan biyolojik pargalanmaya ugrayarak klorlu fenoller 
ve katekollere d6nii§iirler. 

Absorbsiyon ve metabol izmalari: Klorofenoksiasetik asitlerin 
amin tuzlannin absorbsiyonu hemen oldugu halde, esterlerinin tamami 
absorbe olmamaktadirlar. Absorbe olmu§ herbisitlerin hemen hidroliz 
olarak fenoksiasetik asit verdikleri gosterilmi§tir. Ba§hca atilma yolu 
bobrektir. Toksisitelerinde asit §eklinin etkili olabilecegi dii§iiniilmek-
tedir. idrarla doza bagli olarak 2,4-D; 2, 4, 5-T ve MCPA'nin onemli 
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bir kismi degi§meden (%75-96), 50k azi glukuronik asit ve amino asit-
lerle konjuge olarak atilmaktadirlar. Yiiksek dozlarda alinan klorlu-
fenoksiasetik asitlerin de atildigi deney hayvanlannda gosterilmi§tir. 

Toksisite ve semptomlan: Klorofenoksiasetik asit grubu herbi-
sitlerin ba§hca akut toksik etkileri kas sistemi ve MSS iizerinde ol-
maktadir. 2, 4-D yiiksek dozda, hayvanlarda, ventrikiiler fibrilasyonla 
oliime neden olmaktadir. Tek dozla, birkag saat iginde kaslarda zayif-
lik, viicut hareketlerinde diizensizlik, kaslarda sertlik, konviilziyon ve 
koma goriiliir. Ozellikle iskelet kaslan iizerinde harabiyet olur. Ayrica 
bobrek yetmezligi, karaciger harabiyeti ve pulmoner odem de olu§abi-
lir. insanlarda akut zehirlenme belirtileri hayvanlardakine benzemek-
tedir. 3-4 gramla semptomlar agiga gikar. Klorofenoksiasetik asitlerle 
akut zehirlenmelerde oliim orani yiiksektir. 2,4-D'ye, i§leri nedeni ile 
maruz kalanlarda, deri ve inhalasyon yolu ile absorbsiyon sonucu no-
rolojik semptomlarla karakterize edilen polinevrit goriilmektedir. 

Klorofenoksi herbisitleri ayrica, insanlarda deri ile temasta 
dermatite neden olur. 2, 4, 5-T Uretiminde gali§anlarda rastlanan 
bu §iddetli dermatite "klorakne" denilmektedir. Ancak bu etki 2,4,5-
T'den gok, uretimi sirasinda kontaminant olarak bulunan 2,3,7,8-
tetraklorodibenzo-p-dioksin (TCDD)'e baglanmaktadir. 

TCDD, 2, 4, 5-T sentezinin ilk basamaginda reaksiyon sicakligi-
nin iyi ayarlanamadigi zaman olu§maktadir. 2,4-D ve MCPA sentezle-
ri daha farkli kimyasal yolla gergekle§tigi igin TCDD, bu herbisitlerde 
bulunmaz. T C D D gok toksik bir maddedir. 2,4-5,T'nin LD50 degeri si-
ganlarda 300 mg/kg olmasina kar§in, TCDD'nin LD50 degeri erkek si-
ganlarda 22 /ag/kg, di§i siganlarda ise 45 g/kg'dir. Toksisite klorakne, 
porfiria kuten tarda, yag, karbonhidrat ve porfirin metabolizmasmda 
bozukluklar, hiperpigmentasyon, a§in killanma ve sinir sisteminde bo-
zukluklar §eklinde ortaya gikar. Ayrica TCDD'nin ge§itli tiirlerde emb-
riyotoksik ve teratojen etkisi de goriilmu§tiir. 

1962-1969 yillan arasinda Giiney Vietnam Sava§inda, 2,4- D ve 
2, 4, 5-T kari§imi sava§ araci (ormanlarda biiyiik odunumsu ve geni§ 
yaprakli bitkileri yok ederek askerlerin saklanmasini engellemek igin) 
olarak kullanilmi§tir. "Orange agent" olarak taninan herbisitin kulla-
nilmasi nedeni ile, bu bolge halki yiiksek dozda (ki§i ba§ina 75.7 mg) 
TCDD'ye maruz kalmi§tir. Daha sonralan halk arasinda porfiria kuten 
tarda olaylan, dii§iik ve sakat gocuk dogumlannin goriilmesi T C D D 
ile ilgili olarak degerlendirilmi§tir. Diger bir TCDD'ye maruz kalinma-

381 



si ile ilgili episod ise, 1976 yilinda Italya'da Seveso'da, hekzaklorofen 
iireten fabrikada kaza sonucu olmu§tur. Uretimde kullanilan tetraklo-
robenzenin, 170o-180°C'de hidrolizi sirasinda yiiksek miktarda olu§an 
TCDD gevreye yayilarak halkin sagligini tehlikeye sokmu§tur. Bu ki-
§ilerde deri lezyonlan (klorakne), %12 oraninda dii§iikler goriilmekle 
beraber ba§ka sistemik etkiler gozlenmemi§tir. Ancak hayvanlarda ve 
gevre kirliliginin daha sonraki etkilerinin ara^tinFmasi devam etmekte-
dir. 

TCDD, 2, 4,5-T iginde 0.5 ppm'den az oldugunda bir tehlike bek-
lenmemektedir. TCDD'nin gok dii§iik ve tek dozla siganlarda teratojen 
olmasi, 2, 4, 5-T'nin teratojenik etkisindeki payini agiklamaktadir. Son 
yillarda TCDD'nin gok dii§iik dozlarda deney hayvanlannda tiimor 
olu§turdugu da bildirilmi§tir. 

Klorofenoksiasetik asit grubu herbisitlere maruz kalmamn 
ara§tinlmasi: Metabolizma gali§malannda, klorofenoksiasetik asit 
grubu herbisitlerin biiyiik bir kisminin idrarla serbest asit §eklinde atil-
digi gosterilmi§tir. Bu nedenle biyolojik materyal olarak idrar kullani-
lir. Bu amagla laboratuvanmizda ITK ve GSK yontemleri geli§tiril-
mi§tir: Idrar ornekleri asit ortamda benzenle ekstrakte edildikten 
sonra, klorofenoksiasetik asit bile§ikleri dimetilsiilfat ile metillenir. 
Metillenen tiirev silikagel kolondan gegirilerek, temizlendikten sonra 
GSK'de, elektron yakalama dedektoru (ECD) ve %4 SE- 30/ %6 QF 
kolon kullanilarak nicel ve nitel analizi yapilir. Genel olarak bu yon-
temle 1 litre idrarda 0.02 mg 2, 4, 5-T veya 0.03 mg 2, 4-D tayin edi-
lebilir. Tiirkiye'de 2, 4-D grubu herbisitlere iiretim ve ilaglamada gali§-
malan nedeni ile maruz kalan 28 ki§inin idrar analizlerinde 0.06-9.51 
ppm arasinda 2,4-D saptanmi§tir (Vural, N.; Burgaz, S. 1983). 

Dinitrofenoller 

Dinitrofenollerden 2,4- dinitro-6-metil fenol (DNOC, DNC veya 
Sinox) ve 2, 4-dinitro-6-sekonderbiitil fenol (Dinoseb, DNBP), kon-
takt herbisitler olarak kullanilir. DNOC ilk organik herbisit olarak kul-
lanilmi§tir. 1982'de Bayer Fabrikalan tarafindan en eski sentetik yapili 
bir insektisit olarak "Antinonnin" ticari ismi ile iiretilmi§tir. Ancak 
1934'ten sonra herbisit olarak kullanilmaya ba§lanmi§tir. 

Toksisiteleri: Dinitrofenollerin sicakkanlilara (insan, memeli 
hayvanlar) ve bazi spesifik tiirdeki anlara toksisiteleri yiiksektir. LD50 

25-40 mg/kg (oral, siganda) arasinda degi§ir. insanlarda fatal doz yak-
la§ik 1-3 gramdir. Havada M A K degeri 0.2 mg/m3'tiir. 
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inhaiasyon, deri ve oral yolla toksisitelerini gosterirler. Toz halde -
ki maddenin inhalasyonu ter, ate§, solunum zorlugu, deri, el ve ayakla-
nn sararmasina neden olur. Deri ile temasta dermatit goriiliir. Akut ze-
hirlenmede yorgunluk, bulanti, mide bozuklugu, a§iri sicaklik hissi, 
ciltte ate§ basmasi, terleme, ate§, hizli solunum, ta§ikardi, dUzensiz ve 
yiiksek nabiz, siyanoz, kramp, bilin§ kaybi ve akciger odemi goriiliir. 
Bu semptomlar dinitrofenollerin oksidatif fosforilasyonunu engelleye-
rek bazal metabolizmayi arttirmalari ile ilgilidir. Ciltte sari renklenme, 
krom sansi renkte idrar goriiliir. Oliim solunum ve kalp yetersizligi 
nedeni iledir. Oksidatif fosforilasyon engellenmesi nedeni ile "rigor 
mortis" gabuk olur. 

Kronik zehirlenmede ise kilo kaybi, genel bir yorgunluk, terleme, 
susuzluk, solunum giigliigii, bksiirme, bazal metabolizmada artma, de-
ride sararma, nevrit, karaciger ve bobrekte bozulma halleri goriiliir. 
Aynca kan yapisindaki degi§meler (Heinz cisimcikleri, methemoglo-
binemi, lokopeni, graniilositopeni) cilt, konjuktiva, sag ve idrann san 
renk olmasi zehirlenmenin tanisinda yardimci olur. Gozde katarakt da 
goriilebilir. 

DNOC ve Dinoseb diger serbest dinitrofenoller gibi indirgenme 
yolu ile metabolize olurlar ve boylece daha az toksik aminonitrofenol-
ler olu§ur. Bunlar da O-glukuronid veya (-NHj) gruplannin asetilasyo-
nu §eklinde konjuge olarak idrarla atilirlar. indirgenme, (-OH) grubu-
na gore 2 pozisyonundaki nitro grubu iizerinde gergekle§ir. Yan alkil 
zincirinin yiikseltgenmesi ile de karboksil gruplan olu§ur. 

Tedavileri: 1) Oral yolla zehirlenmede, mide NaHC03 ile yikanir. 
Tuzlu katartik verilir (15 gram Na2S04). Yagli laksatif ve demiilsent-
lerden kagimhr. 

2) Yapay solunum ve oksijen tedavisi gerektirir. 

3) Viicut lsisini dii§iirmek igin buz paketleri kullanmak veya alkol 
siirmek faydalidir. 

4) Antipiretik ilaglardan kaginilmalidir. Atropin kesin olarak kont-
rendikedir. 

5) A§in heyecan igin kisa siireli barbituratlar verilir. 

6) Viicut elektrolit dengesi ve asidozis kontrol altina alinir. Gerek-
li semptomatik tedavi uygulamr. 
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7) Bazal metabolizma hizini dii§iirmek igin 10 ml %2.5'luk sod-
yum metiltiyourasilin IV olarak uygulanmasi fayda verir. 

8) Deri yolu ile bula§mada, cilt sabun ve su ile yikanir. 

Zehirlenmenin tanimlanmasinda, analitik toksikoloji agisindan bi-
yolojik materyalde (kan ve idrarda) dinitrofenoller aranir. Kanda ta-
yinleri, kronik maruz kalma agisindan onem ta§ir. Ornegin kanda 10 
ppm altinda DNOC olmasi fazla bir toksikolojik onem ta§imadigi hal-
de, 11-20 ppm arasinda bir deger maruz kalmanin oldukga fazla oldu-
gunu gosterir. Kandaki DNOC'nin 50 ppm'den fazla olmasi ise tehlike 
i§aretidir. 

DNOC'nin kandan ekstraksiyonu: 1 ml kana 1 gram sulp (sodyum 
kloriir+sodyum bikarbonat: 9/1 oraninda) ilave edilir. 5 ml metiletil 
keton ile ekstrakte edilir. Ekstraktta herbisit GSK veya spektrofoto-
metrik yontemle tayin edilebilir. 0.1 N HCI iginde 268 nm'de; 0.1 N 
NaOH iginde ise 265 nm, 370 nm ve 409 nm'de maksimum absorbans 
gosterir. idrarda daha gok, metabolitleri (2-metil-4-nitrofenol gibi) 
aranir. 

Dipiridilyum Grubu Herbisitler 

Dipiridil grubu herbisitlerden parakuat (l,l'-dimetil-4,4'-
dipiridilyum), dikuat ise (l,l'-etilen-2,2' dipiridilyum) tiirevleridir. Da-
ha gok kloriir veya dimetilsiilfat tuzu halinde bulunan parakuat 1933 
yilina kadar kimya laboratuvarlannda redoks indikatorii olarak "viyo-
lojen" adi altinda kullanilmi§tir. Dikuat ise daha gok bromiir tuzu ha-
linde kullanilir. 

Toksisiteleri: Dipiridil grubu herbisitler solunum veya oral yolla 
absorbe olarak toksik etki gosterirler. Deney hayvanlannda, LDS0 para-
kuat igin siganlarda 112-150 mg/kg; kobaylarda 30 mg/kg; dikuat igin 
LD5H siganlarda 194-274 mg/kg, kobaylarda 100 mg/kg'dir. Parakuatin 
insanlarda akut toksisitesi (oral yolla) 40 mg/kg tahmin edilmektedir. 
Konsantre parakuat formiilasyonunun (%30) 10-15 ml'si insanda oldii-
riicii doz olarak kabul edilmektedir. 

Dipiridil grubu bile§iklerin herbisidal etki mekanizmasina benzer 
§ekilde, insanda da serbest radikal reaksiyonlar yolu ile toksik etkisini 
gosterdigi gorii§ii vardir. In vitro ara§tirmalara gore, parakuatin olu§-
turdugu siiperoksit anyonlan (0-2) vasitasi ile hiicre zanndaki lipid pe-

384 



roksidasyonunu indiiklemektedir. Oral, subkutan veya intraperitonal 
yolla, yiiksek dozda parakuat alinmasi ile goriilen akut toksisite semp-
tomlan birbirine benzer. Lokal irritan etki nedeni ile gastrointestinal 
bozukluklar birinci fazda; hepatorenal degi§iklikler ikinci fazda; ge-
cikmi§ akut etki olarak iigiincii fazda oldiiriicii akciger etkileri (pulmo-
ner konjestiyon ve odem) goriiliir. Bu etkilerin yani sira bazi zehirlen-
me olaylannda miyokardit, viicut agirliginda azalma ve a§in 
eksitasyonla birlikte konviilziyon ve inkoordinasyon gibi norolojik bo-
zukluklar ortaya gikabilir. Parakuatla zehirlenmede en onemli patolo-
jik bulgu akcigerlerde yaygin selliiler proliferasyondur. Oliim gogu 
kez solunum sistemindeki bozukluk (fibrozis) ve solunum yetersizligi 
nedeni ile, parakuatin alinmasindan 10-17 giin sonra ortaya gikar. Pa-
rakuatin akut toksik etkisi triazin grubu herbisitlerden aminotriazol ve 
ve vitamin E ile potansiyalize olur. 

Dikuatin akut ve kronik toksisitesi, parakuatmkinden daha farkli-
dir. Letal dozun uygulanmasi ile goriilen semptomlar ve oliim birkag 
giin sonra ortaya gikar. Akcigerlerde proliferatif degi§iklikler dikuat 
ile goriilmez. Akut zehirlenme belirtileri a§in heyecanlanma, konviil-
ziyon, midriyazis, gastrointestinal sistemde bozukluklar, akut bobrek 
yetmezligi ve karaciger harabiyeti §eklindedir. Kronik toksisitede ise 
en dikkati geken patolojik bulgu katarakt olu§umudur (10 ay iginde). 

Dipiridil grubu herbisitleri uygulayan ki§ilerde sistemik zehirlen-
melerden gok; deri, goz, tirnak ve burun bo§lugundaki mukoz memb-
ranlar iizerinde korrozif veya irritan etki goriiliir. Ayrica 5 /im'den kii-
giik parakuat taneciklerinin inhalasyonu ile alveollere kadar eri§en 
toksik madde, alveoler yiizeyi iizerinde etkisini gostermektedir. 
ABD'de parakuat igin havada bulunabilecek limid deger (TLV): 0.5 
mg/m3, dikuat igin ise 2 mg/m3 olarak saptanmi§tir. Sebze ve meyve-
lerde M A K degeri 0.05 ppm; pamuk tohumu, patates ve §eker panca-
nnda ise 0.5 ppm olarak saptanmi§tir. 

Metabolizmalari: Alinan doza bagli olarak dipiridil bile§iklerin 
%90-100'ii degi§meden idrarla 48 saat iginde atilirlar. Atilim siiresi 
daha fazla da uzayabilir. 

Zehirlenmenin tedavisi: Genel prensiplere gore ilk yardim ve te-
davi uygulanir. Oral yolla alinmasindan sonra 4 saat iginde, kusturma 
yapilabilir. Mide lavaji yapilir. Parakuat irritan oldugu igin bu i§lemler 
dikkatli uygulanmahdir. Kusturma ve lavajdan hemen sonra 200-500 
ml %30'luk adsorban kil (bentonit veya Fuller topragi gibi) suspansi-
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yonu ve beraberinde katartik olarak MgS04 verilir. Siyanozis ve solu-
num yetersizligi igin oksijen tedavisi dikkatle uygulanmalidir. £iinkii 
oksijen, akcigerlerde parakuat tarafindan olu§turulan lezyonlari daha 
gok tahrip edebilir. Ayrica zorlu diiirez, bobrek yetmezligi hallerinde 
peritonal veya hemodiyaliz; aktif komiir ve iyon degi§tirici regine ile 
hemoperfiizyon yontemleri uygulanabilir. 

Zehirlenmenin tamsi: Dipiridil grubu herbisitlerle zehirlenmenin 
analitik toksikoloji agismdan tamsi, biyolojik materyalde analizleri ile 
yapilir. Parakuat ve dikuat idrar ve fegesle degi§meden atilmaktadir. 
Biyolojik materyal olarak en gok idrar kullanilmaktadir. Bundan ba§ka 
kan ve akciger dokusu da siklikla kullanilan materyallerdir. Kuvvetli 
iyonize bile§lkler oldugu igin, biyolojik sivilardan izolasyonlannda 
iyon degi§tirme kromatografisinden yararlamlir. iyon degi§tirici regi-
neden (Dowex 50 gibi katyon degi§tiriciden) idrar ornegi gegirilir ve 6 
N HCI ile eliie edilir. Kuruluga kadar ugurulan eliiatta bipiridil bile§ik-
lerinin iTK ile aynlma ve tanimlari yapilir. Ayrica kantitatif tayinleri 
GSK'de yapilir. Bunun igin idrar orneklerinde parakuat ve dikuat sod-
yum borohidriir (NaBHJ ile indirgenir. indirgenme iiriinleri, organik 
goziicii ile ekstrakte edilir. GSK (%5 Carbowax 20 M/%5 KOH kolon 
sistemi ve alev iyonla§tinci dedektor: FID) kullanarak tayin edilir. Bu 
prensibe dayanarak 1 litre idrarda 0.2 mg dipiridil bile§iginin tanimi 
ve miktar tayini yapilabilmektedir (Vural, N.; Burgaz, S. 1983). 

Kanda (plazmada) benzeri §ekilde dipiridilyum herbisitleri tayin 
edilebilir. Plazmada 0.2 /ig/ml iistiinde parakuat bulunmasi bobrek 
yetmezliginin oldugunu gosterir. 40 //g/ml oldugunda, akciger hasan-
na i§arettir. 

Dipiridil grubu herbisitlerle zehirlenmeler daha gok akut zehirlen-
meler §eklinde olmaktadir. Kazaen veya intihar §eklinde olu§an bu ze-
hirlenmelerin %20-25'i oliimle sonuglanmaktadir. 1978'e kadar para-
kuat ile zehirlenmeden 600 oliim olayi bildirilmi§tir. Parakuat ve 
dikuat iilkemizde de kullanilan herbisitler arasmdadir. 

Heterosiklik (3 azot igeren) Herbisitler 

Heterosiklik halkada iig azot igeren herbisitlere 3-amino-l,2,4- tri-
azol ve tiirevleri (amitrol gibi) ile s-triazinler [simazin: 2-kloro-4, 6-
bis(etilamino)-5-triazin veya W L 19805: 2-(4-kloro-6-etilamino 1,3,5-
triazin-2-ilamino)-2-metilpropiyonitril] ornek verilebilir. Amitrol her-
bisit yaprak dokiiciisii (defoliant) ve bitki biiyiimesinin diizenleyicisi 
olarak kullanilir. Klorotriazinler (simazin, atrazin gibi) misir bitkisin-
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de selektif olarak kullandan, toprakta aktif bile§iklerdir. Triazinler 
odun borusu vasitasi ile ta§inirlar ve fotosentez olayinda Hill reaksiyo-
nunu engelleyerek yabanci otlan bldiiriirler. 

Toksisiteleri: Triazinlerin hayvanlardaki toksisitesi genel olarak 
du§iiktiir ve onemli bir kismimn LDS0'si 1 000 mg/kg'nin ustundedir 
(Tablo 49). Simazin fare, sigan, tav§an, tavuk ve guvercin gibi gok sa-
yidaki hayvan tiiriine toksik degildir. Fakat koyun ve kedilere daha 
toksiktir. Siganlarda simazinin LD50 degeri 5 000 mg/kg ustundedir. 
Simazine yapica gok benzeyen atrazinin (2-kloro-4-etilamino-6-
izopropilamino-s-triazin), akut toksisitesi daha yiiksektir, siganlarda 
LD50 3 080 mg/kg'dir. 

Amitrol triazinlere oldukga yakin yapida olan bir herbisittir. Si-
gan ve farelere oral akut toksisitesi gok dii§iik olmasina ragmen 
(LD50 15 000 mg/kg siganlarda; 25 000 mg/kg farelerde) etkin bir anti-
tiroid maddedir. Deney hayvanlan uzun siireli dii§iik miktarda amitrol 
igeren diyetle beslendiklerinde guatr gbriilmii§tiir. Diger taraftan 100 
ppm amitrol igeren diyet iki yd uygulandiginda siganlarda tiroid ade-
nomlan ve adenokarsinomlar gozlenir. Bu nedenle amitroliin, iiriin 
iizerinde kalinti birakabilecegi tarlalarda kullanilmasi yasaklanmi§tir. 
Genel olarak ekim yapilmami§ arazilerde gok yilhk yabanci otlarla 
miicadelede ve kimyasal nadas sisteminde kullanihr. Ulkemizde (An-
kara bolgesinde) hububat tarlalarindaki sarma§ik otuna kar§i yilhk ge-
ni§ yaprakli ot miicadelesinde klorlu bile§iklerle kombine olarak da 
kullamlmaktadir. 

Triazin grubu herbisitlerle [atrazin, simazin, prometrin: (2-
metiltiyo-4, 6-bis-izopropilamino)-l, 3, 5-triazin] yapilan ara§tirmada 
kanserojen N-nitrozo bile§iklerinin olu§abilecegi gosterilmi§tir. Akut 
toksisite agisindan oldukga giivenceli goriilen triazbl ve triazin grubu 
herbisitlerin, kronik toksisite ve gevre etkile§mesi nedeni ile toksisite-
leri onem kazanmaktadir. 

Tiirkiye'de amitrol, simazin, prometrin, terbiitinin, terbiitilazin, si-
yanazin ve metrubizin herbisitleri kullamlmaktadir. 

Substitiie Ure Grubu 

Substitiie tire grubundan N-aril-N, N-dialkiliire yapisindaki herbi-
sitlere monuron, diuron ve fluometuron (Tablo 49) ornek verilebilir. 
Nonselektif herbisitler olarak kullanihrlar. Aynca selektif (on koruyu-
cu) olarak tek yilhk bitkilerin yok edilmesinde ve gok yilhk bitkilerin 
kontroliinde de sterilan (kisirla§tinci) olarak kullanihrlar. 
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Tablo 49: Onemli Herbisitlerin Toksisiteleri. 
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Bu grup herbisitlerin toksisiteleri genel olarak dii§iiktur. LD^'leri 
memelilerde (3 500-6 000 mg/kg) arasinda degi§ir. Uzun siireli uygu-
lamalan, sigan ve kopeklerde herhangi bir toksik etki gostermemekte-
dirler. 

Ancak monuron, kronik toksisite ara§tirmalanna gore kanseroje-
nik etkili olabilir. Bazi fare irklannda oral yolla akciger kanser insida-
sinin (sikligi); gavaj yolu ile monuron verildiginde de hepatom insi-
dansinm arttigi gozlenmi§itr. 

Bu gruptaki diger bir herbisit fenuronun toksik dozda, sicakkanli 
hayvanlarin hormonal fonksiyonlan, kan yapisi ve immunobiyolojik 
aktivitelerinde degi§iklik yaptigi gozlenmi§tir. 

Son yillarda yapilan ara§tirmalarda, substitiie iire grubu herbisit-
lerden bazilanmn mutajenik ve kanserojenik ozellik gosteren N-
nitrozo bile§iklerini olu§turduklari gosterilmi§tir. Bu herbisitlerin nitrit 
mevcudiyetinde mide pH'sinda N-nitrozo bile§iklerini meydana getir-
digi saptanmi§tir. 

Diger Herbisitler 

Burada ancak 50k onemli herbisit gruplarina yer verilmi§tir. Diger 
organik yapidaki (karbamik asit tiirevleri, tiyo ve ditiyokarbamik asit 
tiirevleri, dipiridilyum bile§ikleri gibi) ve anorganik herbisitlerin 
(amonyum tuzlari, kalsiyum siyanamid, bakir siilfat gibi) LD50 deger-
leri Tablo 49'da verilmi§tir. 

1.3. RODENDISITLER 

Rodendisitler, sigan ve fare gibi kemirici hayvanlarin kontrolunde 
kullanilir. Anorganik ve organik yapida birgok kimyasal maddeleri 
igeren rodendisitler, fizyolojik bakimdan insana benzeyen hayvan tiir-
lerine (kemircilere) 90k toksik olmalarina kar§m toksisiteleri insanda 
daha farkhdir. Bu farklilik, kemiricileri primatlardan ayiran fizyolojik 
ayriliga dayanarak selektive gosterebilir. Rodendisitler, iiriinlere zarar 
veren kemiricileri oldiirmeyi hedef aldigi gibi ayrica bunlarla gegen 
vektor hastahklann (veba gibi) kontrolii igin de kullanilir. Tablo 50'de 
onemli rodendisitler ve toksisiteleri goriilmektedir. Anorganik yapida 
olanlar metalik zehirler boliimiinde incelenecegi igin burada organik 
yapidaki onemli rodendisitlere deginilecektir. 
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Tablo 50: Onemli Rodendisitler ve Toksisiteleri 

Rodendisit LDso mg/kg Insanda Fatal doz 
g/70kg 

Antidot ve tedavi 

1. Anorganikler 
Talyum sUlfat T12S04 

Baryum karbonat BaC03 

Arsenik trioksiti As P 2 2 
£inko fosfiir Zn3P2 

16 (farede) 

1 500 ( " ) 

140 ( " ) 
40 ( " ) 

1 
0.3 (MLD) 
5 
1 (MLD) 
100 mg (MLD) 

MgS04 

Barbitiiratlar 

BAL 
Kusturucu 

2. Organikler 
Sodyum floroasetat 
(1080) 
Floroasetamin 

0.2 (st?anda) 

4-15 ( " ) 

0.14-0.70 

50 mg/kg 

Gliserolmonoasetat 

ANTU (a-naftiltiyoiire) 6.9 (si^anda) 
4 g/kg (maymun) 

Dayaniklt 7-10 
40 (MLD) 

Semptomatik ve 
oksijen 

Warfarin 
[3- (a-asetonil benzil) 
-4- hidroksi kumarin] 

Sujanda 
5 (oral, erkek) 0.5 Vitamin K 

Striknin sulfat 2.5 (i.p, erke) 
1.4 (i.p. di§i) 
(si9anda) 

0.1 
0.06-0.1 1 MLD 

Barbitiiratlar 

Adasogani (Scillaren 
A ve B) 

300 (st^anda) Kinidin 

(Arena, J.M., 1979 ve Hayes, A.W., 1987 den derlenmi§tir) 

Oksikumarin Tiirevleri 

Oksikumarin yapisindaki rodendisitlere "Warfarin" ornek verile-
bilir. Ticarette "Warf-42", "Dethmore", "d-con, Rax Powder" isimleri 

ile satilmaktadir. Warfarinin kimyasal yapisi 3-(a asetonilbenzil)-4— 
hidroksikumarindir. Tiirkiye'de Racumin 57 ismi altinda formiilasyo-
nu bulunan oksikumarin tiirevi rodendisitin yapisi ise 3- (a-tetralil)-4-
hidroksikumarin (kumatetralil)dir. 

Toksisite: Oksikumarin tiirevleri, yemlere kan§tinlarak (%0.5-l 
oraninda) farelere verilir. Ayrica toksisitenin olu§masi igin tekrarlanan 
dozlarda verilmesi gerekir. Ornegin kumatetralilin siganlarda letal et-
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kisi, 5 kere 0.3 mg/kg §eklinde verilmesi ile (total LD M 1.5 mg/kg) go-
riiliir. Bu §ekilde tekrarlanan doz sonucu toksisitenin ortaya gikmasi; 
evcil hayvan ve gocuklar igin de gegerli olmasi, rodendisitin zaranni 
oldukga azaltmaktadir. Deney hayvanlannda warfarinin tek fatal dozu 
200-400 mg/kg arasmdadir. Diger taraftan insanlar igin toksik dozu 
kesin bilinmemekle beraber oldukga yiiksektir. Tehlikeli doz giinltik 
1-2 mg/kg tahmin edilmektedir. Bir defalik fatal dozun ise insanin 
yakla§ik 3.5 kg fare yemi (75-100 gram warfarin) almasi ile gbriilebi-
lecegi bildirilmektedir. Warfarinin toksik etkisi antikoagulan olarak 
etkimesi ile ilgilidir. Vitamin K antimetabolitidir ve bu nedenle 
protrombin sentezini ve faktor VH'nin etkisini bloke eder. Bu inhibis-
yon igin kumarin tiirevine defalarca maruz kahnmahdir. Boylece yete-
ri derecede protrombin seviyesi dii§erek oliime neden olan kanamalar 
tiim viicutta goriiliir. Antikoagulan etkisinin yaninda, warfarin direkt 
kapiler hasanna neden olur. 

Tekrarlanan dozlar sonucu ortaya gikan zehirlenme semptomlari, 
di§ etlerinin kanamasi, solgunluk, eklemlerde hematomlar, idrar ve fe-
geste kan, serebral hemoraji sonucu paraliz ve sonugta hemorajik §ok 
ve oliim goriiliir. 

Zehirlenmenin §iddeti, kanama ve pihtila§ma siiresi, plazma 
protrombin miktan tayin edilerek saptanabilir. 

Zehirlenmenin tedavisi: Eger 0.5 gramdan fazla toksik madde 
ahnmi§ ve 2-3 saatten fazla zaman gegmemi§se mide yikanir. Katartik 
olarak sodyum siilfat verilir. Eger kanama varsa, protrombin zamani 
normale gore iki misli daha uzunsa vitamin K (antidot) tedavisi uygu-
lamr. Dogal veya sentetik vitamin K, zehirlenen yeti§kin ise 50-100 
mg, kiigiik gocuk ise 10-20 mg dozda IM veya IV olarak uygulamr. 
Zehirlenen ki§inin hemoglobin miktan %60 (10 gram Hb/100 ml kan) 
altina inmi§se veya kanama §iddetli ise tiim kan taze verilmelidir. 

Monokarboksilli Floriirler 

Floroasetik asitin (CH2FCOOH) sodyum tuzu (sodyum floroase-
tat: Compound 1080) ve amid tiirevi (floroasetamid: Compound 1081) 
insanlar igin de toksik olan bir rodendisittir. £ok yiiksek toksisitesi ve 
etkin antidotu olmamasi nedeni ile evlerde ve genel olarak kullandma-
lari kisitlanmi§tir. Di§ iilkelerde ancak lisansh pest kontrol operatorle-
rine satilmaktadir. Tiirkiye'de kullandmamaktadir. Bu madde dogal 
kaynakli olarak Dichapetalum cymosum bitkisinin bir bile§enidir. Gii-
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ney Afrika'da yeti§en bu bitki buradaki giftlik hayvanlannm zehirlen-
melerine neden olmaktadir. 

Toksisite: Yem iginde veya gozelti halinde kullanilan sodyum 
floroasetatin LD^'si sicak kanli hayvanlarda 0.22 (farelerde) ile 4 
mg/kg floroasetamidinki ise 4-15 mg/kg arasinda degi§ir. insanlara ise 
gok toksiktir ve letal dozu 2-10 mg/kg arasindadir. 

Ba§hca toksik etkisi Krebs (trikarboksilik asit) devrini bloke et-
mesi sonucu olu§ur. Genel olarak monokarboksilli floriirler ve tiirevle-
rinin (tuzlan, esterleri, amidleri) toksisitesi flordan gok, tiim molekiil 
yapisi ile ilgili olmaktadir. Zehirlenme §ekli (toksisite) ve patolojik 
bulgular floriir zehirlenmesinden farklidir. Fluoroasetat, Krebs devrin-
de normal asetat gibi koenzim A (KoA) ile aktivite olarak okzalasetat 
ile florositrat verir. Florositrat ise akonitaz enzimini inhibe ederek, sit-
ratin izositrata ddnii§mesini bloke eder. 

Sonugta dokularda yiiksek miktarda sitrat birikmesi nedeni ile 
Krebs siklusu gah§maz. Oksidatif enerji metabolizmasinin bozulmasi 
ile MSS ve kalp etkilenir. Kusma ve bulanti ile birlikte burunda uyu§-
ma ve agn hissi daha sonra kol ve bacaklara yayilir. Yiiz uyu§ur, kas-
larda spazmodik kontraksiyon, epileptik konviilziyonlar, kalpte diizen-
sizlik, siyanozis, §iddetli depresyon, ventrikiiler fibrilasyon ve kalp 
durmasi sonucu oliim goriiliir. insanlarda oldugu gibi maymun, at ve 
tav§anlarda oliim ventrikiiler fibrilasyon sonucudur. Kopeklerde ise 
oliim nedeni konviilziyon veya solunum felcidir. 

Zehirlenmenin tedavisi: Ba§lica semptomatiktir. Cabuk kustur-
ma ve mide lavaji yararlidir. Oral olarak magnezyum siilfat verilir. 
Bazi asetat bile§iklerinin antidot etkisi gdriilmu§tiir. Monoasetin (gli-
seril monoasetat 0.24 gram/kg) veya sodyum asetat ve etanol kombi-
nasyonu (herbirinden 0.12 g/kg) verilebilir. Ancak insanlarda bu uy-
gulama gok ender olarak bildirilmektedir. Yagli katartik ve 
epinefrinden kaginilmalidir. Barbitiiratlar konviilziyona etkilidir. Pro-
kainamid yava§ olarak enfeksiyon yolu ile verildiginde ventrikiiler fib-
rilasyonda kalp ritmini korumada yararli olmaktadir. 

ANTU (a - naftil tiyoure) 

A N T U (a-naftil tiyoure) insanlara toksisitesi oldukga az olan bir 
rodendisittir. Ayrica gok aci lezzetli olmadigi igin de etkin bir rodendi-
sit olarak geli§tirilmi§tir. Ancak bazi sigan tiirleri ANTU'ya duyarli 
degilken bazilari da gabuk rezistans kazanirlar. ANTU kokusuz, hafif 
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aci lezzette, saf iken beyaz kristal ve suda az goziinen bir maddedir. 
Teknik ozellikteki A N T U gri-mavi renktedir. 

Toksisite: ANTU'nun insana toksisitesi oldukga azdir. Ancak 90k 
yiiksek dozlarda toksiktir. Maymunlarda ortalama letal doz 4 g/kg 
olup insamn da benzeri §ekilde rezistan oldugu kabul edilmektedir. 
Tavuk ve tav§anlarda toksisitesi az oldugu halde kopek, kedi ve sigan-
lara 90k daha toksik etkir. Norveg siganlarina toksisitesi (LD^) 6.5 
mg/kg olarak bildirilmi§tir. ANTU'ya duyarli tiirlerde ba§lica toksik 
etkisi pulmoner kapilerleri etkileyerek masif pulmoner odem ve plev-
ral efiizyona yol agmasi ^eklinde ortaya gikar. Rezistan tiirlerde pul-
moner odem goriilmez. Toksik etkidigi tiirlerde oliim nedeni akciger 
odemi ile ilgilidir. Ayrica hafif emetik etki goriiliir. 

ANTU'nun kronik toksisitesi antitiroid ilaglara (diger tiyoiire ya-
pisindaki bile§iklere) benzer. Bu bile§ikler gibi A N T U da tiroid hor-
monun sentezini inhibe eder. A N T U deri yolu ile absorbe olmaz ve 
cildi etkilemez. 

Hayvanlarda subletal dozda A N T U verilmesi, tolerans olu§umu 
nedeniyle, rodendisit etkiyi sinirlar. Bu nedenle, rodendisit olarak etki-
mesi igin akut toksik doz diizeyinde verilmelidir. 

Tedavi: A N T U pratik olarak suda goziinmedigi igin hemen eme-
tik verilir veya mide musluk suyu ile ydcanir. Arkadan sodyum siilfat 
(15-30 gram dozda) gibi tuzlu katartik verilir. A N T U yag ve mineral 
yagda goziindiigii igin, yagli besinlerden kaginilmalidir. Odem gegin-
ceye kadar viicut sivisi kontrol edilir. Pulmoner odem tedavisi yapilir. 

Diger Rodendisitler 

Organik yapili rodendisitlerden en gok kullanilanlar warfarin, sod-

yum fluoroasetat, a-naftil tiyoiire, striknin siilfat ve ada sogamdir. 

Striknin, Strychnos nux-vomica tohumlanndan elde edilen alkalo-
iddir. Bu bitki XVI. yiizyilda Almanya'da rodendisit olarak kullanil-
mak iizere getirilmi§tir. insanlarda fatal doz 100-120 mg/70 kg arasin-
da degi§mekle beraber 5-10 mg gibi kiigiik dozlarla bile oliim olayi 
gdriilmii§tiir. Ba§lica toksik etkisi konviilzan olmasi ile ilgilidir. Hay-
vanlarda da tetanik konviilziyonlar sonucu oliime neden olur (siganlar-
da LDJ0 25 mg/kg'dir). Tiim sinir sistemi etkilenir. Tedavisinde, kon-
viilziyonlar barbitiirat ve diazepam ile kontrol altina alinir. 
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Ada sogani (Urginea maritima) bitkisel kaynakh olarak kullanilan 
en giivenceli bir rodentisittir. Scillaren A ve Scillaren B aktif glikozit-
lerini igerir. Bu glikozitlerin etkisi digitalis glikozitlerin kardiyotonik 
etkilerine benzer. Ada soganinin kemiriciler di§indaki hayvanlara 
emetik etkisi oldugu igin, diger hayvaniar gibi insanlar igin de toksisi-
tesi gok dii§iiktiir. Fazla miktarda yenmesi ile kusma ve karin agrisi, 
gorme bulanikligi, kalp diizensizligi, konviilziyon ve ventrikiiler dii-
zensizlik nedeni ile oliim goriiliir. Tedavisinde kinin sulfat, kalp dii-
zensizligine kar§i kullanilir. 

Anorganik rodendisitlerden, floriir tuzlarindan ba§ka, baryum kar-
bonat, talyum sulfat, arsenik trioksit ve ginko fosfiir gok kullanilir. 

Talyum sulfat, anorganik rodendisitler arasinda en toksik olanidir. 
Jel halinde yem veya zehirli tohum §eklinde kullanilir. Siganlarda oral 
yolla LD50 16 mg/kg, insanlarda M L D 300 mg/70 kg'dir. Akut zehir-
lenmede gastrointestinal irritasyon, motor paralizi, solunum yetmezli-
ginden oliim goriiliir. Subletal dozlar cildin kizarmasma, sag dokiilme-
sine neden olur. Bobrek, karaciger ve beyinde patolojik degi§meler 
goriiliir. Zehirlenmenin tedavisinde dietilditiyokarbamatin (ditizon) et-
kili oldugu hayvanlarda gosterilmi§tir. Ancak, heniiz deneme safhasin-
dadir. 

Baryum karbonat ve arsenik trioksit gegmi§te rodendisit olarak 
kullanilmi§lardir. §imdiki halde pratikte kullanilmasi gok sinirlidir. 
Baryum ve arsenik bile§iklerinin toksisitelerine metalik zehirler kis-
minda deginilecektir. 

£inko fosfiir (Zn3P2) rodendisit olarak az kullanilmaktadir. £ok 
toksik olmasi ve kuvvetli, batici kokusu kullanilmasini sinirlamakta-
dir. Siganlarda LDM degeri 40 mg/kg'dir. Zn3P2, gastrointestinal sis-
temde mide suyu ve asiti ile fosfin (PH,) verir. Fosfin hayvanlarda fa-
tal pulmoner odeme neden olur. A y n c a midede §iddetli irritasyona yol 
agar. Tedavisi semptomatik olarak yapilir. Oral yol ile fosfin zehirlen-
mesinde mide 1/5 000 oraninda seyreltilmi§ potasyum permanganatla 
yikanir. 

1.4. FUNGUSiTLER 
Mantarlan yok ederek, iiriinlerin bozulmasini engelleyen organik 

ve anorganik yapida birgok fungusit vardir. Bazilan gok toksiktir ve 
birgok yaygm zehirlenmeler goriilmii§tiir (civali fungusitler, HCB gi-
bi). £ok kullanilan fungusitlere: 1) Civali bile§ikler, 2)Bakir bile§ikle-
ri, 3) Pentaklorofenol, 4) Ditiyokarbamatlar, 5) Tetrametilthiuram di-
siilfiir (thiram), 6) Hekzaklorobenzen (HCB) ornek verilebilir. 
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Civali fungusitlerin uygulandigi besinler, yanli§ kullarulmalari ne-
deni ile, birgok bliimlere ve devamli norolojik bozukluklara yol ag-
maktadir. Bu nedenle kullanimlari 1970'li yillarda yasaklanmi§tir. Bu 
konudan metalik zehirler kisminda bahsedilecektir. Pentaklorofenole 
ise herbisitler konusunda deginilmi§tir. Burada diger onemli fungusit-
lerin toksisiteleri agiklanacaktir. 

Ditiyokarbamatlar 

Ditiyokarbamat yapisindaki fungusitler tarimda yaygin bir §ekilde 
kullanihrlar. Ditiyokarbamatlar, dimetilditiyokarbamatlar ve alkilendi-
tiyokarbamatlar olmak iizere iki gruptur. 
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Ditiyokarbamatlar, igerdikleri katyona gore isimlendirilirler. Or-
negin dimetilditiyokarbamatlarin ginko tuzu ziram, demir tuzu ferbam 
adini alir. Dietilditiyokarbamatlarda metal katyonu ginko ise zineb, 
manganez ise maneb, sodyum ise nabam ismini alir (§ekil 61). 

Toksisiteleri: Dimetilditiyokarbamik asitin ginko tuzu (ziram) 
kristal yapidadir ve suda az goziiniir. LD^ degeri 1400 mg/kg'dir. 
5 mg/kg (hayvanin agirligina gore) ziram igeren diyetle bir yil besle-
nen kopeklerin ya§adigi gbriilmii§tur. insanlarda zehirlilik gosterdigi 
toksik doz tam bilinmemektedir. Uygulayicilar ditiyokarbamatlari cid-
di semptomlara neden olmayan zararsiz bile§ikler olarak kabul eder-
ler. Ancak irritan etkileri vardir. Yiiksek dozda maruz kalmayla hafif 
konjuktivit, rinit, farenjit, bron§it ve dermatit olu§abilir. Ayrica formii-
lasyonlanndaki aktif bile§enlerinin ve kullanilan ta§iyicilarin bazi 
onemli etkileri gozlenmi§tir. Ornegin G6P-D eksikligi olan ki§ilerde 
zinebin oral yolla veya deri ile absorbsiyonunda sulfhemoglobinemi, 
Heinz cisimciklerinin olu§masina ve akut hemolitik anemiye neden ol-
dugu bildirilmi§tir. Diger taraftan bazi dimetilditiyokarbamatlarin hay-
vanlarda teratojenik olduklan, in vivo ve in vitro olarak nitrozolanarak 
kanserojenik nitrozaminlere dbnii§tiikleri gosterilmi§tir. 

Etilenbisditiyokarbamatlardan zineb (Zn tuzu) en onemlisidir. Be-
yaz kristal yapidadir ve suda gok az goziiniir. Deney hayvanlannda 
LD50 degeri 2 000 - 5 000 mg/kg arasinda degi§ir. I§ik ve buhara kar§i 
dayaniksizdir. Maneb, nabam ve zinebin hayvanlarda teratojenik oldu-
gu gosterilmi§tir. Ayrica gevrede in vivo bozunmalan sirasinda etilen 
tiyoiire (ETU) verirler. Besinler bu pargalanma iiriinlerini kalinti ola-
rak igerirler. ETU kanserojenik, mutajenik, teratojenik ve aynca antiti-
roid etki gosterir (§ekil 67). Fungusitin uretimi ve pi§irme snasmda da 
(besindeki kalintinin) ETU'nun olu§abilecegi gosterilmi§tir. 

Maneb etilenbisthiuram monosiilfiir iizerinden ETU'ya donii§iir-
ken karbon sulfur (CS2) de olu§ur. Maneb ve diger etilenbisditiyokar-
bamatlann aktif ETU'ya donii§meleri, bu fungusitlerin zararlan uze-
rindeki ara§tirmalarin devamini gerektirmektedir (Ecobichon, D.J. 
1992). 

Genel olarak dii§uk toksisiteleri oldugu kabul edilen ditiyokarba-
matlarin uygulanmalan sirasinda havada yiiksek konsantrasyonda CS2, 
H2S ve metil izosiyanat bulunabilir. Bu nedenle gali§anlar uyanlmali-
dir (Kalayonova F.D., ve El Batawi, M. 1991). 
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Tedavi: Ditiyokarbamatlaria zehirlenmede, semptomlar goriiliir-
se, ki§i uygulama ortammdan hemen uzakla§tirilir. 

Bu grup bile§iklerin toksisitesi alkolle 50k artar. Bu nedenle alkol 
almadan kaginilmalidir. Genel olarak semptomatik tedavi yapdir. Ge-
nel olarak sistemik etkilerine kar§i vitamin C, glutamik asit, kalsiyum 
glukonat, antihistaminik ve antiallerjik ilag tedavisi onerilmektedir. 

Tetrameti l thiuram Disulfiir (Thiram): Tetrametiithiuram disiil-
fiir (Thiuram-D, TMTD) tanmda fungusit, insektisit ve Japon Beetle'a 
(Japonya'da ya§ayan bir cins bocek) kar§i repellent olarak kullanilir. 
Disiilfiramin (antabus) metil analogudur (§ekil 61). 

T M T D depolanmasi sirasinda, ugucu olmadigi igin, dayaniklidir. 
Fakat ince toz halinde iken hava ile kan§imi patlayicidir. LDW degeri 
780 mg/kg'dir. Diyetlerinde 35 mg/kg Thiram igeren yemle beslenen 
tavuklann yumurtalarinda azalma gozlenir. insanlarda letal doz 500 
mg/kg tahmin edilmektedir. Mukoz membranlara oldukga §iddetli irri-
tan etki eder, derideki irritan etkisi daha azdir. Toksisite absorbsiyonu-
nu arttiran sivi ve kati yaglar, yag goziicUleri mevcudiyetinde artar. 
Zehirlenmede lakrimasyon, ISI hissi, ate§ basmasi, vazodilatasyon, bu-
lanti, kusma, diyare, i§tahsizlik, kilo kaybi goriiliir. A y n c a alkole kar§i 
a§in duyarhkla beraber a§in heyecan, hipotansiyon, hipotermi, zafiyet 
ve gev§ek paralizi goriiliir. Ciltle temasla, §iddetli dermatit goriiliir. 

Zehirlenmenin tedavisinde, hemen mide yikanir. Semptomatik ve 
destekleyici tedavi yapilir. Yaglardan kaginilmahdir ve en az bir iki 
hafta alkol kesinlikle verilmemelidir. Deri kontaminasyonunda, cilt 
bol su ile yikanmalidir. 

Tablo 51'de onemli ditiyokarbamatlann havada miisaade edilen li-
mit degerleri (TLV) ve ADI degerleri verilmi§tir. 

Pentaklorofenol 

Pentaklorofenol (PCP) odun prezervatifi olarak termit (beyaz ka-
nnca), agustos bocegi gibi kin kanatli bocekler ve mantarlara kar§i 
kullanilir. Ayrica kontakt herbisit olarak mono ve dikotiledonlar igin 
kullanilir. Fungusit ve bakterisit ozelliginde olan PCP ve sodyum tuzu 
1936'dan beri kullanilmaktadir. 

Pentaklorofenoliin insanlardaki toksik dozu bilinmemektedir. De-
ney hayvanlannda LD50 124-140 mg/kg (oral yolla, farede) ile 27-100 
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Tablo 51: Onemli Ditiyokarbamatlarin MAK ve ADI degerleri 

Fungusit Izin verilen limit degerleri (ppm) ADI mg/kg /giin 

Thiram 0.5 (MAK) 0.005 
5 (TWA) 

10 (STEL) 
Ferbam 10 

15 
Zineb 0.5 (MAK) 0.005 
Maneb 0.5 (MAK) 0.05 
Ziram 0.02 

mg/kg (oral, siganda) degi§mektedir. I§yeri havasmda bulunmasina 
izin verilen en yiiksek konsantrasyon (MAK) 0.5 mg/m3'tiir. Irritan bir 
maddedir. Tozlan goz ve burnu inite eder. Deri ile absorbsiyonu 
onemlidir. Deri ile temasta dermatit yapar. Ba§lica sistemik toksik et-
kisi karaciger ve bobrek iizerindedir. Deney hayvanlannda, karaciger 
mitokondrilerinde yapisal degi§meler yaptigi gozlenmi§tir. tdrarla ati-
lan PCP'nin en onemli metaboliti tetraklorohidrokinondur. Aynca pe-
rifer sinirleri de etkiler. Nitrofenolik herbisitlere benzer §ekilde doku-
larda oksidatif fosforilasyonu engelleyerek bazal metabolizmayi 
hizlandinr. Son ydlarda, ticari pentaklorofenoliin de, 2, 4, 5-T'ye ben-
zer §ekilde poliklorodibenzodioksinler ve dibenzofuran gibi gayri safi-
yetleri igerdigi saptanmi§tir. Bu maddeler TCDD'den daha az olmakla 
beraber yine de gok toksik bile§iklerdir. Ornegin hekzaklorodibenzo-
dioksinin kobaylardaki LDW 60-100 //g/kg arasinda degi§ir. Boylece 
teknik PCP klorakne, hepatik porfiria ve karaciger biiyiimesi yapar, 
karaciger mikrozomal enzimlerini indiikler. Bu etkiler, yan iiriinlere 
baglanmaktadir. 

PCP ve sodyum tuzunun gevrede kullanilmasinin artmasi gol ve 
derelerin kirlenmesi riskini ortaya gikarmaktadir. Ozelfikle bahklarda 
birikimi zararli olabilir. Balik cinsine, suyun sicakhgi ve pH'sma bagli 
olmakla beraber, 1 saat igin bahklarda LDS0 1 ppm'dir. Japonya'da sod-
yum tuzunun geltik tarlalannda yabanci ot miicadelesinde kullanilma-
si, sulama suyu ile bahklar igin zararli miktarda PCP'nin gol ve nehir-
lere gegmesine neden oldugu gbriilmii§tiir. 

Tedavi: PCP ile zehirlenme inhaiasyon ile oldugunda, ki§i derhal 
ortamdan uzakla§tinhr. Kontaminasyona neden olan elbise gikanlir. 
Cilt sabun ve su ile yikanir. 
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Oral yol ile zehirlenmede, agiz bol su ile yikanir. Iki gorba ka§igi 
magnezyum sulfat su ile birlikte verilir. Semptomatik tedaviye gegilir. 
Spesifik bir antidotu yoktur. 

Hekzaklorobenzen 

Hekzaklorobenzen (HCB) 1954'te fungusit olarak kullanilmaya 
ba§lanmi§tir. HCB aromatik klorlu hidrokarbon olup, hububat dezen-
fektani iginde (%20-40 oraninda) kan§im olarak bulunur. Tohum de-
zenfektanlan HCB'den ba§ka, Lindan (HCH) veya civali fungusitleri 
igeren kari§imlar halinde uygulanir (HCB, heiczaklorosiklohekzan: 
HCH ile toksisite ve pestisit ozelligi agisindan kari§tirilmamalidir). 

Toksisite: HCB, diger klorluhidrokarbon yapisindaki insektisitler 
gibi dayanikli ve biyokonsantrasyon faktorii yiiksektir. Toksikolojik 
ve gevre agisindan ortaya gikardigi sorunlar nedeni ile de artik Ameri-
ka Birle§ik Devletlerinde ticari iiretimi yapilmamaktadir. Ancak diger 
maddelerin (klorlu goziiciiler) iiretiminde yan iiriin olarak olu§makta-
dir. Toksisitesi geni§ olarak incelenen HCB'nin, insanlara orta derece-
de toksiktir (insanda oral letal dozu 0.5-5 g/kg olarak tahmin edilmek-
tedir). Deney hayvanlannda oral LDW: 1700 mg/kg (kedilerde); 2600 
mg/kg (tav§anlarda); 4000 mg/kg (farelerde) ve 3500-1000 mg/kg (si-
ganlarda) olarak bildirilmi§tir ve oliim nedeni ise norotoksik etki sonu-
cudur. 

HCB, kronik toksisite agisindan onem ta§ir. Metabolizmasi yava§-
tir. Lipidde goziiniir olmasi nedeni ile yag orani yiiksek dokularda 
(adipoz doku) biyoakkiimiilasyona ugrar. Mikrozomal monooksijenaz 
enzimini indiikler. Tekrarlanmi§ dozlar maruziyette irritabilite, tremor, 
bazi durumlarda ataksi gibi norolojik etkilerle fotal alopesi (sag dokiil-
mesi), deride ka§inma ve soyulma goriiliir. Deney hayvanlannda kro-
nik toksisite aynca porfiria ve hepatomegaliye de neden olur. Sigan ve 
farelerde immunosupresyona neden oldugu gosterilmi§tir. Bazi deney 
hayvanlannda (hamsters) kronik maruziyetin doza bagli olarak karaci-
ger ve tiroidde tiimor insidansini arttirdigi gozlenmi§tir. Fare ve sigan-
larda teratojenik etkileri gosterilmistir. 

Hekzaklorobenzenin insanlara olan toksisitesi, 1955-1959 yillari 
arasinda Tiirkiye'de Giiney Dogu Anadolu Bolgesinde, %10 HCB ige-
ren tohum dezenfektaninin tohumluk bugdaylara uygulanmasina bagli 
olarak, gozlenmi§tir. Bu bolgede ya§ayan halk, hububat kitligi nedeni 
ile ilaglanmi§ bugdaydan iiretilen unu tiiketmi§tir. Onceleri nedeni an-
la§ilmayan yaygin bir hastalik (yeti§kinlerde "kara yara" gocuklarda 
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"pembe yara") yakla§ik 4000 ki§ide gbriilmii§ttir. Deride iltihap, renkli 
kabuklar ve dbkiintii, alopesi ve i§iga kar§i hassasiyetle karekterize 
edilen bu hastaliga daha sonra "konjenital porfiria kutan tarda " tanisi 
konmu§tur. §iddetli vak'alarda siipiiratif (akintili), artirit, osteomiyelit 
ve el kemiklerinde osteoporosis geli§mi§tir. Hastahaneye yatirilanlar 
da hepatomegati gozlenmi§ ve %30'unda da tiroid bezlerinde biiyiime 
olmu§tur. Hastalik aile bireyleri arasinda erkeklerde %76 ve erkek go-
cuklannda (4-14 ya§ arasi) %18 oraninda gozlenmi§tir. Anne siitii ile 
beslenen bebeklerde "pembe yara" olarak tammlanan bu zehirlenme-
nin, HCB ile kontamine hububat tiiketen annelerin plasenta ve siitii ile 
maruz kalmaya baglanmi§tir. Cocuklarda zehirlenmenin %95'i oliimle 
sonuglanmi§tir. Bu epidemik zehirlenmenin nedeni 1958 de anla§il-
mi§tir. Yapilan ara§tirmalarda, ki§ilerin semptomlarin ortaya gikma-
sindan once birkag ay siire ile oral yolla giinde 50-100 mg HCB ve 
maruz kaldiklari hesaplanmi§tir. Hiikiimet, nedeni anla§ildiktan sonra 
1959 yilinda HCB kullanimini yasaklami§tir. Bundan sonra yeni geli§-
meler olaylar 1963 yilina kadar azalarak ortadan kalkmi§tir. (Kurtz, 
P.J. ve ark. 1989, Ecobichon, D.J., 1991). 

1.5. FUMIGANTLAR VE BOCEK UZAKLA§TIRICILAR 

Fumigantlar, insektler, kemiriciler ve nematodlarin kontroliinde 
kullanilir. Fumigantlarin ortak ozelligi, uygulama sirasinda gaz olu§-
turmalari ve boylece en ula§ilmaz yerlere niifuz ederek pestisit aktivi-
telerini gostermeleridir. Bu §ekilde fumigantlar, normal pestisit uygu-
lamasi ile sonug alinmayan yerlerde (hububat depolannda, fare yuvasi, 
gemilerde) kullanilirlar. Pest uzakla§tincilar (repellentler) lokal uygu-
lamrlar (deri iizerinde). Siyaniirler, karbon tetrakloriir, naftalin, para-
diklorobenzen, metil halojeniirler, fosfiirler, indalon, dietiltoluamid 
fumigant ve repellent olarak kullanilirlar. 

Genel olarak bu maddeler inhalasyon ve oral yolla gok toksiktir-
ler. Ayrica deri ile temasta da etki ederler. Repellentler (dimetilftalat, 
indalon gibi) daha az toksiktirler. Toprak fumigantlannda siyaniirler, 
halojenlihidrokarbonlar en toksik olanlandir. Naftalin ve paradikloro-
benzen ise evde giivelere kar§i kullanildigi igin onemlidirler. 

Bu grup kimyasal maddelerin gogu ba§ka amaglarla da kullanildi-
gi igin ilgili boliimlerde (ornegin siyaniirler gazlar, CC14 ve metil klo-
riirler gbziiciilerde) incelenecektir. Burada naftalinden bahsedilecektir. 
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Naftalin (C10H10) 

Naftalin iki benzen halkasinin kondensasyonundan olu§mu§ bir 
aromatik hidrokarbondur. Komiir katram bile§enidir, beyaz kristal 
olup, oda sicakliginda buharla§ir. Guvelere kar§i giive toplan (moth-
ball) veya levhalari, aynca deodoran pastalan §eklinde kullanilir. 

Naftalin toksisitesi, daha 90k kazaen bebek ve gocuklarda kendini 
gosterir. Oral yol ile letal dozu 2 gramdir. Deri yolu ve inhalasyon yo-
lu ile absorbsiyona ugrayabilir. Bebeklerde §iddetli hemolitik anemi, 
sardik ve kern ikterusa neden olur. Naftalinlenmi§ elbiseler, ozellikle 
G6P-D enzimi noksanligi olan siyah ve etnik gruplarda toksisitesini 

gosterir. Naftalinin aktif metabolitleri olan a ve (3 naftol ile naftokinon 
hemolize neden olmaktadir. Bu metabolitler glukuronik asitle konjuge 
olarak atihrlar. Bebeklerde glukuronik asit konjugasyonu ise sinirli ol-
dugu igin, naftalinin hemolitik etkisinden daha 90k zarar goriirler. He-
moliz olayi hassas ki§ilerde (G6P-D enzimi eksik olanlarda) 3-7 gun 
sonra ortaya gikar. Eritrositlerin akut tahribi sonucunda goriilen ba§li-
ca semptomlar ate§, solgunluk, laterji (uyku hastaligi), kann agnsi, di-
yare, i§tahsizlik, kusma ve ba§ agnsi §eklindedir. Sanlik yoktur veya 
hafif olu§ur. 

Idrar koyu §arap rengindedir, albumin pozitif sonug verir. Zehir-
lenmenin ilk zamanlannda idrar naftalin kokar ve hemoglobin igerir. 

Tedavi: Oral yol ile zehirlenmelerde mide hemen yikanir. Tuzlu 
katartik verilir. Alkol, siit, yagli besinlerden kagimlir. Zorlu diiirez uy-
gulanir. Hemoglobin gok dii§iik oldugunda kan transfuzyonu yapilir. 
Hemolitik etkiyi azaltmak igin kortizon tedavisi yapilir. 

1.6. Pestisitlerin Zararlanna Gore Simflandirilmalan 

Pestisitlere "giri§" de de bahsettigimiz gibi, kimyasal yapi, biyolo-
jik aktivite ve kullanilmalanna bagli olarak, pestisitler insan sagligina 
zarar verebilirler. Canlilara verdikleri zararli etkileri simflandirmada 
bir takim toksisite degerlendirmeleri kriter olarak alinabilir. Ornegin 
akut toksisitesi ile birlikte pestisit formiilasyonunun veya yalnizca ak-
tif maddesinin giri§ yolu (dermal, oral veya inhalasyon gibi ozellikler 
de goz oniine alinmali mi?) gorii§ii ortaya gikabilir. LD50 (akut toksik 
doz) di§inda, diger toksikolojik degerlendirmelerin, biyolojik aktivite-
yi etkileyen ge§itli faktorler nedeni ile simflandirmada yardimci olma-
yacagi dii§iiniilmektedir. 
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1972 yilinda DSO-eksperler komisyonu, geli§mekte olan iilkeler 
igin pestisitlerin zararlilik derecelerini, LDW degerlerine gore siniflan-
dinlmasini 6nermi§tir. Bu siniflandirma LD50 (deney hayvanlannda 
oral ve dermal yol), pestisit formiilasyonunun fiziksel durumu (sivi ve 
kati) ve aktif madde %sini de goz online alarak yapilmi§tir. 

Bu siniflandirmanin tarti§maya agik noktalan bulunmaktadir. Or-
negin, rodendisitler siganlara gok daha toksik oldugu halde insanlarda 
ayni derecede zarar olu§turmaz; parakuat dermal yol ile dii§lik toksisi-
te gosterdigi halde, oral yolla fatal olabilir. Bununla beraber siniflan-
dirmanin uygulamada faydali oldugu gozlenmi§tir. Bu siniflandirma 
a§agida verilmi§tir (Tablo 52). 

Tablo 52: Pestisitlerin Zararlanna Gore Siniflandinlmalan 

LDso (Si^anda, mg/kg) 

Oral Dermal 
Sunf Kati Sivi Kati Sivi 

la: Son derece zararli <20 ^10 ^40 
lb: ^ok zararli 5-50 20-200 10-100 20-400 
II: Orta derece zararli 50-500 200-2000 100-1000 400-4000 
III: Az zararli >500 >2000 >1000 >4000 
IV: Zararsiz sayilabilir >2000 >3000 - -

(Normal kullanma 
ko$ullarinda) 

2. HAVADA OLU§AN (AIRBORN) ZEHiRLER 

Airborn (havada olu§an) maddeler, yakin gevremizde ve i§ yeri 
havasinda bulunan ve ba§lica inhalasyon yolu ile organizmaya girerek 
toksik etki gosteren kimyasal maddelerdir. Airborn zehirlerin bir kis-
mi deri yolu ile de absorbe olabilirler. Ornegin karbonmonoksit (CO) 
yalnizca inhalasyon yolu ile etkisini gosterdigi halde, hidrosiyanik asit 
(HCN) hem solunum yolu ve hem de deri yolu ile absorbe olarak tok-
sisitesini gosterir. Airborn zehirlerin oral yolla alinmalan ancak besin 
ve sulann kirlenmesi nedeni ile olabilir. 

Airborn maddeler, havada bulunu§lanna ve fiziksel ozelliklerine 
gore (6) §ekilde bulunabilir: 

1- Gaz ve buharlar: gazlar, normal sicaklik ve basingta gaz halin-
de bulunan maddelerdir. "Buhar" ise sivi (ve bazi katilann) gaz fazim 
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ifade etmek igin kullandir. Onemli toksik gazlara karbon monoksit 
(CO), kiikurtlii hidrojen (H2S), azot gazlari (NxOy); normal sicakhkta 
ve basingta havada buhar halinde bulunan kimyasal maddelere ise 
benzen, karbon tetrakloriir, karbon sulfur gibi organik goziiciiler ornek 
verilebilir. 

2- Tanecikler: Kati veya sivi maddelerin havada asdi (suspanse) 
olmu§ §ekilleridir. Taneciklerin de ge§itli tipleri vardir: 

a) Tozlar: £oplari 100 //m (mikrometre, 106m) civannda olan bii-
yiikge taneciklerdir. £e§itli amaglarla kullanilan maddelerden (komiir 
tozu, kiil, gimento tozu, hububat tozu gibi) dogrudan olu§urlar. 

b) Fume'ler: Metalurjik ve kimyasal proseslerden olu§an, gaplan 
(1) /im'den kiigiik kati taneciklerdir. Ornegin ginko ve kur§un gibi me-
tallerinin eritilmeleri sirasinda havada olu§an metal oksitleri ornek ve-
rilebilir. 

c) Mist ve sis: gaplan 2.0 /im'den kiigiik sivi taneciklerin havada 
suspanse olmu§ §ekilleridir. Submikroskobik toz veya gaz iyonu §ek-
lindeki taneciklerin uzerine suyun kondensasyonu ile; veya sivilann 
atomizasyonu ile olu§urlar. Ornegin siilfiirik asit havada "mist" §eklin-
de bulunur. 

d) Duman: Fosil kaynakli yakitlann tam yanmamasi sonucu olu-
§an ve gaplan 0.05 -1 /im arasinda olan kati taneciklerdir. 

e) Aerozol: gaplan 1.0 /im'den kiigiik olan ve havada veya ba§hca 
bir gaz iginde asili halde bulunan sivi ve kati taneciklerdir. 

Havadaki Kimyasal Kirleticiler: 

Insan aktivitesi sonucu normal "temiz" hava bile§iminin yabanci 
kimyasal maddelerle nitel ve nicel degi§mesi ile insan sagligi igin za-
rarli hale gelmesi "hava kirliligini" olu§turur. Bu kimyasal maddelere 
de "hava kirleticileri: air pollutants" denir. Genel olarak kuru temiz 
hava, hacmen %70.1 civannda azot, %21 oksijen, %1'e yakin argon 
ve daha dii§uk miktarlarda da karbon dioksit, neon, helyum, metan, 
kripton, azot oksitleri, ksenon ve ozon gibi gazlar ve su buhan igerir. 

Hava kirliligi iki tipte incelenir: 1) Kati ve sivi yakitlann tam yan-
mamasindan kaynaklanan kukiirt dioksit (S02) ve dumamn ozellikle 
soguk havada sis ile olu§turdugu kirlilik "indirgen tip hava kirliligi"; 
2) Motorlu ta§it araglannin egzoslanndan kaynaklanan hidrokarbon-
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lar, CO, azot oksitleri ve aldehitlerin atmosferdeki fotokimyasal reak-
siyonlan sonucu olu§an "Fotokimyasal oksidanlar" (ozon, azot dioksit, 
peroksiasetilnitrat: PAN gibi) fotooksidan tipi hava kirliligini olu§turur. 
Dogrudan emisyon kaynaklanndan yapilan kirleticilere primer kirleti-
ciler denir. Fotooksidan kirleticiler ise "sekonder kirleticiler" dir. 
(Tablo 53, NRC, 1977). 

Havada verilen maddelerin miktan, yilda tonlan (103 kg) bulmaktadir. 
Havadaki miktarlanna gore kirleticiler: Karbon monoksit (%52 oramnda), 
kiikurt oksitler (%18), hidrokarbonlar (%12), tanecikler (partikiiller, %10) 
ve azot oksitleri (%6) olmak iizere siralanabilir. Ancak yerle§im bol-
gesinin ozelligine, kullanilan yakit cinsine ve diger ko§ullara bagli olarak 
kirleticilerin orani biiyiik degi§iklik gosterir. 

Tablo 53: Kirli Atmosferlerde Bulunan Ba$lica Primer ve Sekonder Kirleticiler 

PRiMER KIRLETiCtLER 

HIDROKARBONLAR 

(Alkanlar: n-butan, izopentan, izooktan 

Sikloalkanlar: siklohekzan, metil siklopentan 

Alkenler: Etilen, propilen, buten 

Sikloalkenler: Siklohekzan 

Alkinler: Asetilen 

Aromatikler: Toluen, Ksilen) 

KLORLU HIDROKARBONLAR 

ALDEHITLER, RCHO: Formaldehit, asetaldehit 

KETONLAR, RCOR: Aseton, metiletilketon 

AZOT OKSIT, NO 

KARBON MONOKSIT, CO 

KUKURT DIOKSiT, S0 2 

SEKONDER KIRLETICILER (FOTOKIMYASAL SMOG) 

OZON, 0 3 

PEROKSIASETiL NITRAT (PAN: CH3 C 0 0 N 0 2 ) 

HiDROJENTEROKSIT, H 2 0 2 

FORMALDEHiT, CH 2 0 

AKROLEIN, CH2 CHCHO 

FORM1K ASIT, HCOOH 

NITROZ ASiT, HN0 2 
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Endiistrideki Airborn Kimyasal Maddeler 
ve Endiistri Zehirleri 
Endiistriyel toksikolojinin ba§lica konusu i§yeri ortaminda olu§a-

bilecek zararlan (hazards) saptamak ve i§gi sagligini korumaktir. Kim-
yasal maddelere i§leri nedeni ile maruz kalma sonucu ortaya gikabile-
cek olumsuz saglik etkileri hakkindaki bilgiler Milattan Onceki (MO) 
yillara kadar dayanir. Ornegin M.O. birinci yiizyilda, arsenik minerali-
nin i§lendigi kaynaklarda, havada oldiiriicu miktarda arsenik olabile-
cegi ve dayanilmaz §ekilde olu§an kotii kokunun i§gilerin oliimiine ne-
den olacagi bildirilmi§tir (Hodgson, E., 1989). Endiistri devrimi ile 
birlikte birgok "endiistri hastaliklari" ortaya gikmi§tir. Hay van killari-
nin i§lenmesinde kullanilan crva nitrata maruz kalma sonucu ortaya gi-
kan kronik civa zehirlenmesi "merkuriyalizm" o yillarda tanimlanmi§ 
bir meslek (endiistri) hastaligidir. 

Ulkemizde, Meslek hastaliklari 506 sayili SSK (Sosyal Sigortalar 
Kurumu) kanununun 11. madde B fikrasinda: "Sigortahnin gali§tinldi-
gi i§in niteligine gore tekrarlanan bir sebeple veya i§in yiiriitiim §artla-
n yiiziinden ugradigi gegici ve siirekli hastalik, sakatlik veya ruhsal 
bozukluk halleridir" §eklinde tammlanmaktadir. Qe§itli tozlarla gorii-
len pnomokonyozlar, metallerle goriilen (plumbizm, merkuriyalizm) 
veya benzenle goriilen "benzolizm" endiistri zehirleri ile goriilen mes-
lek hastahklanna ornektir. 

Endiistri Zehirleri ve Zararlari: £ok geni§ olarak dii§unuldiigiin-
de meslek hastaliklari, endiistri ve i§yerlerinde kullanilan zararli kim-
yasal maddelere maruz kalmak veya a§in sicaklik, yiiksek nem, yiik-
sek basingli hava, radyoaktiviteli hava gibi anormal fiziksel ko§ullarda 
gah§ma sonucu ortaya gikan hastaliklari kapsar. 

Kimyasal maddelerin kullanilmasi ile meydana gelen endiistri za-
rarlari: 1) Bbgulma (asfeksi), 2) Kimyasal yaniklar, 3) Dermatit, 4) 
Patlama, 5) Yangin, 6) Zehirlenme olmak iizere siniflandinlabilir. Bu 
zararlar kimyasal maddelerin kullanilmalan, depolanmalan ve ta§in-
malari sirasinda ortaya gikar. 

Endiistriyel toksikolojide "zarar. hazard" ve "toksisite" arasindaki 
ayinmi yapmak gok onemlidir: 1) Bir maddenin toksisitesi "o madde-
nin istenmeyen etkilerinin ozelligini ve derecesini" ifade eder. Madde-
nin biyolojik ozelligi olup, yapacagi hasarin kapasitesini gosterir. 2) I§ 
yerinde bir kimyasal maddenin zarari ise "Kimyasal maddenin toksisi-
tesinin muhtemel zaranni" tanimlar. Boylece i§ yerindeki zarar, gerek-
li onlemlerin ahnmamasina bagli olarak o kimyasal maddenin kullan-
ma ko§ullarina bagli olarak ortaya gikaracagi "riski" gosterir 
(Olishifaki, P.E, 1981; Williams, P.H; Burson, J.L, 1985). 
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Endiistri Zehiri: i§yerlerinde meslek hastaliklanna (zehirlenmele-
rine) neden olan kimyasal maddeler "endiistri zehirleri" olarak tanim-
lanabilir. Bir zehirlenmenin "endiistriyel ve mesleki zehirlenme" ola-
rak tanimlanabilmesi igin, ki§inin gali§tigi yerde o kimyasal maddeye 
devamli olarak maruz kalmasi sonucu ortaya gikmasi gerekir. Daha 
gok inhalasyon ve (veya) deri yolu ile absorbe olan zehirin organizma-
da etki yerinde bulunan miktari toksik doza ula§inca kronik zehirlen-
me belirtileri ortaya gikar. Bu zehirlenmenin ortaya gikmasi igin gegen 
siire, toksik maddenin i§yeri ortaminda bulunan miktanna bagli oldu-
gu gibi, aynca kimyasal maddenin toksik ozelliklerine de baghdir. Or-
negin karsinojenik etkinin goriilmesi igin gogu kez uzun bir latent dev-

re (P-naftilaminle idrar kesesi kanseri 20-25 yil sonra goriiliir) 
gegmesi gerekir. 

Dr. Thomas M. Legge (Ingiliz Endiistri Hijyeni otoritesi), endiist-
ri zehirini "endiistride kullanilmalari, uretimleri veya herhangibir ne-
denle o i§yerinde bulunmalan nedeni ile ozellikle yeterli onlemler 
alinmadigmda gah§anlarda, kimyasal yolla etkiyerek, viicut doku, or-
gan ve fonksiyonlannda gegici veya devamli zarar olu§turan kimyasal 
maddeler" olarak tanimlami§tir (Jacobs, M, 1940). 

Airborn Maddelerin "Toksik" ve Miisaade Edilen 
"Sinir Degerleri" 

Havada bulunan kimyasal maddelerin toksik dozlan; havadaki 
konsantrasyonlanna gore ifade edilir. Boylece dogrudan deney hayva-
mna uygulanan kimyasal maddenin LDW (letal doz) kar§ihgi, airborn 
bir zehirler igin LC50 (letal konsantrasyon) §eklinde gosterilir ve "belir-
li bir siire iginde deney hayvanlannin %50'sini oldiiren airborn zehirin 
havadaki konsantrasyonu" olarak tanimlanir. LCW, genel olarak 1 m3 

havadaki toksik maddenin miktan (mg/m3) ve bazen de litre havadaki 
miktari (mg/1 veya jig/\) olarak ifade edilir. Gaz ve buhatlar igin LCW, 
ppm (hacmen: 1 milyon kisim havadaki toksik maddenin hacim olarak 
bulundugu kisim) de kullanilabilir. Airborn zehirlerin organizmaya gi-
ren miktarlan, maruz kalma siiresi ile artar. Bu nedenle LC50 degerleri 
ile birlikte, toksik maddeye maruz kalma siiresi (t) de belirtilmelidir. 
Ozellikle kiimtilatif zehirlerde LC50x t=k (sabit)dir. "Haber Kanunu" 
olarak ifade edilen bu e§itligin anlami, t ile LC^ ters orantili oldugun-
dan, toksik maddeye ne kadar uzun maruz kalinirsa LC50 o kadar kii-
giik olur: Ornegin 1 saat siireli maruz kalinan bir airborn zehirin LCS0 

degeri 100 ppm ise, 2 saat maruz kalmada bu deger 50 ppm olur. Bu 
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nedenle zaman faktorii de goz oniinde bulundurularak LC50 yerine 
LCtw kullamlmaktadir. Boylece havadaki kimyasal maddeye maruz 
kalma siiresinin de onemi belirtilmektedir. Ancak Haber yasasi, her 
kimyasal madde igin gegerli degildir (azot oksitler gibi). 

Havada bulunan gaz ve buhar konsantrasyon ifadelerinden (mg/1 
veya ppm) biri verildiginde digerini hesaplamak miimkiindiir. Bunun 
igin hava basinci ve sicikliginin da bilinmesi gerekir. Ayrica o madde-
nin molekiil agirhgi (M) da bilindiginde ppm ve mg/1 degerlerini bir-
birine gevirmek miimkiin olur: 

(1) ppm = 24 450 x (mg/1) 
M 

(2) mg/1 = ppm x M 
24 450 

Yukandaki (1) ve (2) nolu e§itlikler kullanilabilir. Gazlann 1 mo-
lekiil gramlan standard sicakhk ve basingta (SSB: 0°C ve 760 mm 
Hg) 22.4 litre, 25°C ve 760 mm'de 22.45 litre yer tutar. Ornegin 25°C 
ve 760 mm basingta 1 ppm CO= 0.00145 mg/1 veya 1.145 mg/m3 CO; 
1 mg/1 CO= 873 ppm CO'e e§ittir. 

E§ik limit degerler: 

Endiistrinin geli§mesi ile birlikte i§yerlerindeki kimyasal madde-
lerle zehirlenme riski de artmi§tir. Mesleki zehirlenmelerin onlenmesi 
igin en etkin yol, i§yeri atmosferinden toksik maddelerin uzakla§tinl-
masidir. Ancak birgok durumlarda airborn zehirin tamamen i§yeri at-
mosferinden uzakla§tirilmasi ekonomik agidan miimkiin degildir. Bu 
nedenle "giinliik i§ saati siiresince ve devamli olarak gah§anlann o i§ 
ortaminda, maruz kaldiklan kimyasal maddenin akut ve kronik toksi-
sitesi bakimmdan zararsiz olacagi en yiiksek konsantrasyonunun sap-
tanmasi" daha gok onem kazanmi§tir. Boylece endiistri zehirlerinin, 
M A K (miisaade edilen en yiiksek konsantrasyon) veya T L V (thres-
hold limit value: e§ik limit deger) degerlerinin belirlenmesi endiistri 
i§gisinin sagligini korumasi ile ilgili ilk onlemdir. Bu nedenle, gah§ma 
ko§ullannda olu§an kimyasal maddenin fiziksel ve fizikokimyasal 
ozellikleri (uguculuk, tanecik buyiikliigii, kristal yapisi gibi) de goz 
oniine ahnarak toksisitelerinin ara§tirdmasi, M A K degerlerinin saptan-
masi igin onemlidir. Hayvan deneyleri ve epidemiyolojik gah§malar 
sonucunda a§agidaki "izin verilen: miisaade edilen" konsantrasyon de-
yimleri tanimlanmi§tir. 
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TLV degerleri birgok iilkelerde ilgili saglik kurulu§lari tarafindan 
saptanir. Ancak bu degerler sabit degildir, zamanla o toksik maddenin 
fizyolojik etkileri hakkindaki bilgiler geli§tikge degi§ebilir. Ornegin 
"American Governmental Industrial Hygienists" tarafindan C O igin 
onerilen TLVdegeri daha once 100 ppm iken, 1970'de bu deger 50 
ppm'e indirilmi§tir. (MAK ve T L V gibi limit degerler ve diizenleyen 
kurulu§larla ilgili fazla bilgi igin kaynaklarda bildirilen endiistriyel 
toksikoloji kitaplarina bakiniz). 

E§ik limit degerler (Threshold-Limit Values: TLV) o i§ yerinde 
gali§anlarin tekrar tekrar maruz kalma durumunda kimyasal maddenin 
advers etki gostermeyen airborn konsantrasyonunu ve ko§ullanni ifa-
de eden TLV'ler, o i§ yerinde tiim gali§anlan (maruz kalanlar) goz 
oniine alarak, endiistriyel deneyim, hayvan deneyleri ve insanlar iize-
rinde yapilan epidemiyolojik gali§malara gore belirlenir. Ancak bi-
reysel duyarlik farkliligina dayanarak bu limit degere gok duyarlilik 
(advers etki) veya dayaniklihk gosterebilirler. Ayrica T L V belirlenme-
sinde alinan kriterler madde ozelligine gore degi§ebilir. Endiistride 
ba§lica kullanilan TLV'ler 3 kategoridir: 

a) E§ik limit deger-Zaman agirlikli ortalama (TLV-TWA: 
Threshold limit value:time weighted average): Giinde 8 saat veya haf-
tada 40 saat gali§ma siiresi iginde defalarca maruz kaldigmda o kimya-
sal maddenin advers etki gostermeyen konsantrasyonudur. A§agidaki 
formiilden de anla§ilacagi gibi, T W A , zamana bagli olarak degi§en 
konsantrasyon faktoriinii goz oniine alarak geli§tirilmi§tir. Bu nedenle 
bazan ki§ilerin, limit deger (TLV) iizerinde maruz kalmalarma izin ve-
rebilir. Ancak bu yiiksek konsantrasyondaki maruziyet, miiteakip T L V 
altinda bir konsantrasyon ortami ile kompanse edilebilmelidir. 

T W A (giinluk), a§agidaki formiille hesaplanabilir (Olishifaki, P.E. 
1981): 

W A _ C a T a + C b T b + C n T n 

8 

Burada: Ta: I§ yerinde ilk peryot iginde maruz kalma zamani; 

Ca: (a) peryodu sirasinda maruz kalinan maddenin airborn kon-
santrasyonu 

Tb: i§ yerinde diger bir peryot igindeki maruz kalma zamani; 

Cb: (b) peryodu sirasinda maddenin airborn konsantrasyonunu 
gostermektedir. 
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b) TLV- Kisa siireli maruziyet limiti (TLV-STEL Short term 
effect level): i§gilerin 15 dakikaya kadar olan siire iginde maruz kalin-
diginda, o maddenin irritasyon kronik veya irreversibl doku degi§me-
si; veya i§ performansi ve diger ki§isel kontroliinii etkileyen narkotik 
etkiye neden olmayan maksimum (en yiiksek) konsantrasyonudur. 
STEL, her maruz kalma araligi en az 1 saat olmak ko§ulu ile giinde en 
fazla (4) kez maruz kalmaya izin veren degerdir ve T L V - T W A kon-
santrasyonun iistiine gikmamalidir. 

c) T L V - T a v a n (TLV-C: Ceiling): Anlik maruz kalmada bile za-
rarli olmayacak maksimum konsantrasyondur. Irritan gazlar (kiikiirtlii 
hidrojen, aldehitler gibi) igin onemli olan bu sinir konsantrasyon tek 
deger olarak verilir. 

Yukarda agiklanan limit degerler, bir i§ yerinde tiim gali§anlar goz 
oniine alinarak belirlenen "airborn" konsantrasyonlardir. Ayrica k i s -
sel maruziyet gosteren ve izin verilen maksimum biyolojik limit de-
gerler de saptanmi§tir. 

Biyolojik limit degerler (BLVs): 

Bir kimyasal maddeye, olumsuz saglik etkisi olmayan konsantras-
yonda maruz kalindiginda, ki§ilerin doku, biyolojik sivi (kan, idrar) 
veya ekspirasyon havalannda bulunabilecek iist limit degerleri ifade 
eder. Bu degerler, maruz kalan ki§inin maruziyet derecesi ve ki§isel 
cevabi hakkinda bilgi verir. Pestisitler kisminda "biyolojik izleme" 
yontemlerinde de bahsedildigi gibi, B L V degerleri, kimyasal madde-
nin kendisi, metaboliti veya etkiledigi biyokimyasal parametre (en-
zim) igin verilebilir. Biyolojik limit degerler, havadaki limit degerlerle 
(TLV'ler) beraber veya onlann yerine kullanilabilir. Ko§ullara bagli 
olarak kimyasal maddelerin airborn konsantrasyonlan ile biyolojik sis-
temlerdeki konsantrasyonlar arasinda ili§ki (korrelasyon) bulunmakta-
dir (ilerde incelenen toksik maddelerde ornekler verilmi§tir). 

Ya§am veya saglik igin ani tehlikesi olan ( I D L H : Immediately 
dangerous to life or health) maddeler igin konulan konsantrasyon; 
ozellikle radyoaktif maddeler gibi ani §iddetli maruziyette oliime ne-
den olan veya gecikmi§ akut etkili maddeler igin belirlenir. Bu kon-
santrasyonlar, "uyarma degerleri" olup, ki§ilerin: a) 30 dakika iginde 
hayatini kaybetmeden veya sagligina devamli hasar vermeden; veya b) 
goz, solunum irritasyonu gibi etkilerle o ortamdan kagabilmesine ola-
nak vermektedir. 
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Yakin gevre TLV ve BLV degerleri: Endiistri di§inda airborn 
maddelere maruz kahnan (nonoccupational enviroment; ambient air) 
ve diger gevre kompartmanlari (su, besin gibi) igin de limit degerler 
bulunmaktadir. Ayni madde igin bu limit degerler, i§ yeri havasma go-
re farklilik gostermektedir. 

Hava kalitesi sinin degerleri: 

Insan sagliginin korunmasi, gevrede kisa ve uzun vadeli olumsuz 
etkilerin ortaya gikmamasi igin, atmosferdeki hava kirleticilerinin bir 
arada bulunduklarinda, degi§en zararli etkileri de goz oniinde alinarak 
belirlenmi§ limit konsantrasyonlardir. Bu limit degerler a) uzun vadeli 
sinir degerler (UVS) ve: b) kisa vadeli sinir degeri (KVS) olmak iizere 
iki tiptir. Uzun siireli olarak genelde bir yillik, kisa siire olarak genel-
de bir aylik ortalama degerler alinir (Hava kirliliginin korumasi yonet-
meligi, Resmi Gazete, 2 Kasim 1986, Sayi: 19269). Yukarda da bah-
sedildigi genel hava ozel koruma alanlan ve endiistri havasi igin bu 
degerler farklidir. (Tablo 52'de), bazi airborn maddeler igin bu deger-
ler verilmi§tir. 

Birgok ulkelerde diizenlenen "Hava Kirliligi Standartlarinda", ay-
nca bu sinir degerler ile beraber konsantrasyon tayini yontemleri de 
belirtilmektedir (Ornegin Amerika'da, Kaliforniya Eyaletinde S02'e 24 
saat maruz kalma sinir degeri 0.04 ppm "kondUktometrik yontem" 
§eklinde bildirilmi§tir. (Stern, C „ 1968, Thienes, C.H., Haley, T.S., 
1974). 

Genel (yakin) gevrede maruz kahnan kimyasal maddeler igin de 
kabul edilebilir BLV'ler belirlenmi§tir. Ornegin kur§un igin bu sinir 
deger 10 pig kur§un/100 ml kan, endiistride ise BLV, 30 fig kur§un/ 
100 ml kan'dir. Aynca uklemizde 1475 sayili i§ kanunu'nun, "parlayi-
ci, patlayici, tehlikeli ve zararli maddelerle gah§ilan i§yerlerinde ve i§-
lerde alinacak tedbirler" hakkindaki tiiziigun (24.12.1973 tarih ve 14 
752 sayili Resmi Gazetede yayinlanan) 256. maddesinde i§yeri hava-
sindaki gaz ve buharlar ((Jizelge I), toz maddeler (£izelge II) ve silis-
yum dioksit ve silikatlar igin (Qzelge III) M A K degerleri belirlenmi§-
tir. 

2.1. ONEMLI TOKSIK GAZLAR 

Toksik gazlar, kimyasal yapilanna gore simflandinlarak incelene-
bilir. Ancak toksikoloji agisindan gazlan fizyolojik etkilerine gore si-
niflandirmak ve bu prensibe gore incelemek daha uygundur. Buna go-
re gazlar 6 bdliimde toplanabilir. 
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Tablo 54: Bazi Maddelerin Havada Bulunmasina izin Verilen Limit Airborn 
Konsantrasyonlan* 

Madde UVS (mg/m3) KVS (mg/m3) 

1- Tanecikler 
(9aplan 10urn den kiigiik) 
a) Genel 
b) Endiistri bolgeleri 

0.15 
0.20 

0.30 
0.40 

2- Kukiirt dioksit (S02) 
a) Genel 
b) Endiistri bolgeleri 

0.15 
0.25 

0.40 
0.40 

3- Karbonmonoksit 10 30 
4- Azot dioksit 0.10 0.30 
5- Azot monoksit 0.20 0.60 
6- Ozon - 0.24 
7- Klor(Cl2) 0.10 0.30 

8- Kloriir (CI, gaz) 0.10 0.30 
9- Hidrokarbonlar - 0.14 

10- Kur§un 2.0 - 0<g/m3) 
11- Kadmiyum 0.04 - 0<g/m3) 

(Tiirkiye'de Hava Kalitesi Kontrol Yonetmeliginden alinmijtir) 
1 mg/m3 S02=0.4 ppm 

1 mg/m3 C0=0.873 ppm 
1 mg/m3 N02=0.555 ppm 

1- Asfeksi yapanlar: Oksijen yetersizligine ve sonugta solunumu 
engelleyerek bogulmaya yol agarlar. Gazlar bu etkilerini; ya kendileri 
toksik olmadigi halde havada yiiksek miktarda bulunduklan igin indi-
rekt yolla oksijen azhgina neden olarak (hidrojen, azot gibi); ya kanin 
oksijen ta§ima kapasitesini engelleyerek (karbon monoksit); veya do-
kulann oksijen kullanma mekanizmasim bozarak (selliiler anoksi: hid-
rosiyanik asit) gosterirler. 

2- Merkezi sinir sistemini etkileyenler: Birgok gaz ve anestezik 
sivi buharlari MSS'yi etkilerler. (Ornegin alifatik hidrokarbonlar, al-
koller gibi). Florofosforik asit esterleri ise asetilkolinesteraz inhibitor 
olarak MSS'ni etkilerler. 

3- Akciger irritanlan: Klor, azot gazlan, fosgen belirgin §ekilde 
pulmoner odeme yol agarlar. 
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4- Vezikanlar: Hardal gazi (2,2-diklorodietil sulfur: mustard gaz), 
azotlu hardal gazlari (metil 2, 2-diklorodietilamin gibi) deride eritem 
ve kabarciklara neden olurlar. (Kimyasal kanserojenler ve Tablo 5'e 
bakiniz). 

5- Duyu irritanlan: Lakrimatdrler (goz ya§artici gazlar) ve ster-
nutatdrler (hap§irmaya neden olan gazlar) bu gruba girerler. Klorase-
tofenon, brombenzil siyaniir, etil iyodoasetat goz ya§artici; difenilklo-
rarsin, difenilsiyanarsin ise hap§irtici gazlara ornek verilebilir. 

6- Degi$ik etkili olanlar: Etkiler yukardakilerden farkli olan tok-
sik gazlari kapsar. Ornegin arsin eritrositlerin hemolizine neden olur; 
azotlu mustard gazlar ise §iddetli hematopoetik zehirlerdir. 

K A R B O N M O N O K S I T (CO) 

Karbon monoksit ile zehirlenme insanoglunun kar§ila§tigi en eski 
bir toksikolojik olaydir. C O ile meydana gelen zehirlenmelere ate§in 
ilk kullanildigi zamandan beri rastlanmaktadir. Zamanimizda da C O 
ile akut zehirlenme ve oliimler halen onemini korumaktadir. 

C O renksiz ve kokusuz bir gazdir. Havadan hafiftir (yogunlugu 
0 ° C 760 mm Hg basincinda 1.15 g/1, havaya gore bagil yogunlugu: 
0.968'dir). Patlama sinin havada %12.5 (74.2 hacmen) dir. 

C O , karbonlu bile§iklerin tam yanmamasi sonucu olu§tugu igin 
giinluk ya§antida yakin gevrede ve endiistride i§yeri havasinda yaygin 
olarak bulunur. Endiistride yakit gazlari iginde ornegin su gazinin 
(CO+Hj) %30; jenerator gazinin (C0+C0 2 ) %30; Mond gazinin % 12 
kadan CO'tir. Dogal gaz gok az (%0.2-0.5) C O igerir. Havagazinin 
(§ehir gazi) igerdigi C O elde edili§ teknigine gore %3-40 arasinda de-
gi§ebilir. 

Yakin gevrede C O kati ve sivi yakit maddelerinin tam yanmamasi 
sonucu olu§ur. CO'in onemli bir kaynagi da motorlu ta§it araglannin 
yakitlanndan agiga gikan egzos gazlandir. Ozellikle igten yanmali ve 
benzinle gali§an arabalann egzoslarinda %4-12 oraninda C O bulunur. 
Ta§it araci bo§ta iken C O miktan egzos gazinda en yiiksek konsantras-
yonu bulur. Dizelle gali§an ta§it araglannda ise C O % 0.05 civannda 
bulunur. 

Sigara dumani da onemli miktarda (%2) C O igerir. Sigara igenler 
kadar, yogun sigara dumani ortaminda olanlar da CO'e maruz kalirlar 
(pasif sigara igme). 
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Dogal kaynakli C O olu§masi: CO'in volkan gazlan ve dogal gaz 
iginde oldugu bilinmektedir. Aynca firtinali ve elektrikli havada, §im-
§ek ve yildinm dii§mesi ile olu§an oraian yanginlannda C O bulunur. 
Atmosferin yukan tabakalannda (70 km yukanda), C02 'in fotokimya-
sal ayn§masi sonucu C O olu§ur. 

E§ik limit degerler: Endustride, 8 saatlik giinliik maruz kalma 
siiresi igin T L V (TWA): 35 ppm, TLC-C ve STEL (15 dakika igin): 
200 ppm'dir. Temiz hava standardina gore Tiirkiye'de kisa siireli ma-
ruziyet igin bu deger (KVS): 30 mg/m3, (~27ppm) ve uzun siireli ma-
ruziyet igin (UVS): 10 mg/m3 (~9 ppm) dir. Tiirkiye'de i§ yerleri igin 
T L V 50 ppm (55 mg/m3) dir. 

Metabol izma ve etki mekanizmasi: C O inhalasyon ile kan dola-
§imina gegerek toksisitesini gosterir. Havada %1 (10 000 ppm) oldu-
gunda gok kisa siire iginde oldiiriicudiir. 200 ppm oldugunda 1-3 saat 
siireli inhalasyonu ile kandaki hemoglobinin: 15-20'si C O ile birle§ir. 
Endustride, havada T L V (TWA) 35 ppm'dir. YUksek yerlerde dii§iik 
oksijen basinci nedeni ile, CO'in etkisinin daha §iddetli olacagi goz 
oniinde bulundurularak, 1 500- 2 400 m yiikseklikte gali§anlar igin, bu 
limit 25 ppm olarak onerilmektedir. ABD'de Kaliforniya'da havada 10 
ppm CO'in 12 saat; 40 ppm CO'in ise 1 saat devamli bulunmasinin 
saglik igin tehlikeli diizeye ula§tigi kabul edilmektedir. (Thienes, C., 
H „ Haley, T „ J., 1974). 

Karbon monoksit ba§lica akcigerler yolu ile absorbe olur. Bu ab-
sorbsiyon hizina gazin inhalasyon havasindaki kismi basinci (Pco), ki-
§inin pulmoner ventilasyon hacmi ve inhalasyon siiresi etkir. Kandaki 
COHb miktan ile soluk hacmi arasinda linear (gizgisel) bir ili§ki oldu-
gu ilk kez Forbes ve arkada§lan tarafindan gosterilmi§tir. 

CO'in ba§lica toksisitesi, hemoglobinle (Hb) birle§mesinden ileri 
gelmektedir. CO'in Hb'e olan ilgisinin, oksijeninkinden en az 200-300 
kere fazla oldugu gosterilmi§tir. Boylece CO, Hb ile karboksihemog-
lobin (COHb) olu§turarak, Hb'in dokulara oksijen ta§ima kapasitesini 
dii§iiriir, engeller. Havadaki Pco=Po2/200 oldugunda bile, kandaki 
Hb'in yansi (%50 COHb) C O tarafindan tutulmu§tur. Bu ise akut ze-
hirlenmenin gok tehlikeli donemde oldugunu gosterir. (Zehirlerin etki 
mekanizmalan kismina bakiniz). 

Kandaki hemoglobinin, C O ile birle§en kisminin % olarak ifadesi 
karboksihemoglobin satiirasyon yiizdesi olarak tanimlanir. Karboksi-
hemoglobin %'si, zehirlenmenin §iddeti igin bir gostergedir. Organiz-
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maya giren CO, COHb olu§turur ve bir siire sonra hemen tamami 
CO'e aynlarak solunum havasi ile atihr. Du§iik konsantrasyonda inha-
le olan CO'in kandaki yarilanma siiresi 2-4 saattir. Devamli olarak be-
lirli bir miktarda CO'e maruz kalma sonunda COHb seviyesi bir den-
geye ula§ir. Bu dengede solunum hizinin etkisi fazladir. 10 ppm CO 
igeren havamn 12 saat inhalasyonu sonucu, kandaki COHb %2 diize-
yine ula§ir, 50 ppm CO oldugunda ise bu degere 2 saat iginde (%2 
COHb) ula§ir ve COHb miktari yiikselmekte devam eder. 

Endojen CO: insan organizmasinda endojen olarak CO olu§tugu 
gosterilmistir. "Hem" katabolizmasi sirasinda olu§an bu CO nedeni ile 
normal ki§ilerde %0.5 COHb bulundugu bildirilmektedir. 

CO, ferro (Fe+2) iyonlanna olan affinitesi nedeni ile Hb ile birle§-
tigi gibi, kas dokusunda bulunan bir hemoprotein olan miyoglobinle 
(Mb) de birle§erek karboksimiyoglobin (COMb) olu§turur. Aleut ze-
hirlenmelerde kasdaki COMb miktan onemli diizeye gikabilir. Genel 
olarak organizmaya giren CO'in %20'sinin intravaskiiler havuzdan 
ekstraselliiler havuza gegerek COMb olu§turdugu saptanmi§tir. 

Zehirlenme semptomlan: Karbon monoksitle zehirlenmede, ka-
nm dokulara oksijen ta§ima kapasitesi ve dolayisi ile doku oksijen ba-
sinci (Po2) dii§er. Ayrica CO, 02Hb'den oksijen aynlmasini azaltir 
(Haldane etkisi): 02Hb disosiasyon egrisi sola kayar. Sonugta oksije-
nin hemoglobine olan ilgisinin artmasi ile, dokudaki oksijen miktari-
nin daha da gok azalmasina neden olur. 

Genel olarak zehirlenmenin §iddeti havada bulunan C O miktari, 
inhalasyon siiresi ve dolayisi ile COHb satiirasyon derecesine baghdir. 
%20 COHb oldugunda zehirlenme semptomlan ba§lar ve %40 COHb 
ile §iddetlenir. %60 COHb ile oliim olayi goriiliir. Maruz kalan ki§i 
anemili veya akciger, kalp hastaligi varsa %40 COHb satiirasyonu bile 
tehlikelidir. Ayrica zehirlenmenin §iddetine; ki§inin solunum fizyoloji-
si ile ilgili diger ozellikleri (dakikadaki soluk hacmi, kardiyak verim), 
dokunun oksijen ihtiyaci da etkiler. Havada bulunan narkotik madde 
buharlan (alkol, trikloroetilen gibi) toksisiteyi arttinr. 

Karbon monoksitle zehirlenmenin semptomlan hemoglobinin ok-
sijen ta§ima fonksiyonunun engellenmesi yani asfeksi ile ilgilidir. ilk 
belirtiler ba§ta sersemlik (dolgunluk hissi), ba§ agnsi, bulanti ve kus-
ma §eklinde ortaya gikar. Yorgunluk, gorme bulanikligi, kulak ginla-
masi, mental konfiizyon, konu§ma zorlugu, kaslarda inkoordinasyon 
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goriiliir. Nabiz hizlanir, ciltte ate§ basmasi hissedilir, solunum hizli ve 
diizensizdir. Bogulma ve biling kaybim oliim takip eder. 

Zehirlenmeden kurtulma durumunda, hasta halsizdir, ba§ agrisi, 
bulanti ve kusma birkag giine kadar devam edebilir. Biling kaybi sira-
sinda cilt iizerindeki baski lokal nekroza yol agar. 

Kanda COHb % 30'dan yiiksek oldugunda, cilt ve mukoz memb-
ranlar pembe renk alir. Ancak havadaki C O konsantrasyonu dii§iik ve 
bu nedenle absorbsiyon yava§ olursa, bu durumda siyanozis goriiliir. 
Akut zehirlenmede otopside biitiin dokular karakteristik pembe renkli-
dir. Bu nedenle CO spektroskopik olarak ara§tirilabilir. Tablo 55'de 
CO ile zehirlenmenin semptomlari %COHb'e bagli olarak gosterilmi§-
tir. 

Sigara igmenin COHb diizeyine etkisi: Sigara dumanmda C O 
bulunmasi, sigara igenlerde COHb diizeyinin yiikselmesine neden 
olur. Bu yiikselme sigara sayisina, cinsine ve igme §ekline bagli olarak 
degi§ebilir. Bununla beraber kanda COHb diizeyinin tayini sigara ig-
menin bir gostergesi olarak kabul edilebilir. Yaptigimiz ara§tirmalar-
da, giinde yanm paket sigara igenlerde COHb diizeyi ortalama 
% 1.94±0.11; 1/2-1 paket igenlerde %3.25±0.19; 1 paketten fazla igen-
lerde ise %4.36±0.14 bulunmu§tur. (Vural, N.; Motaceded, Z., 1976; 
Vural, N., Kahraman, R. 1993). Genel olarak giinde 2-3 paket sigara 
igenlerde COHb diizeyinin %7-9'a kadar yiikselecegi ve inhale edilen 
CO nin psikomotor bozukluklara yol agacagi agiktir. Ayrica i§ yerle-
rinde CO'e maruz kalma ile birlikte sigara igme bu toksik etkiyi artti-
racaktir. 

Pasif sigara igme: Dogrudan sigara igerek C O dahil sigara duma-
ninda bulunan toksik maddelere maruz kalma (aktif sigara igme) di§in-
da, sigara igilen kapali ortamlarda da uzun siire kalma sonucu giinde 5 
sigara igmeye e§deger CO'e maruz kalinabilir. 

MSS'de kronik ve gecikmi§ etki: Dii§uk konsantrasyonda de-
vamli CO'e maruz kalma sonucu akut fizyolojik bozukluklar goriilme-
mekle beraber psikomotor bozukluklar goriilebilir. Boylece endiistride 
fizyolojik agidan zararli olmayan CO konsantrasyonu, gah§anlarda 
psikolojik bozukluklara yol agarak i§ verimini dii§iiriir. Sonugta COHb 
miktannin %5 altinda oldugu durumlarda bile psikomotor ve karar 
verme ile ilgili yetersizlik goriilebilir. 

Dii§uk konsantrasyonlarda CO'e maruz kalma sonucu goriilen psi-
komotor norolojik refleks bozukluklan, gorme bulanikligi, bazi per-
formans degi§iklikleri (ozellikle, zamaninda karar verme yeteneginin 
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Tablo 55: CO Zehirlenmesinde %COHb'e Bagli Olarak Goriilen Semptomlar 

Havadaki CO 
ppm 

Maruz kalma 
siiresi 

%COHb Semptomlar 

100> Devamli 0-10 Psikomotor bozukluklar. 

100-200 uzun siire 10-20 Alinda sikijma; hafif ba§ agnsi, cilt 
damarlannda geni§leme. 

200-300 5-6 saat 20-30 Ba§ agnsi; §akaklarda siki§ma. 

400-600 4-5 saat 30-40 §iddetli ba§agnsi, halsizlik, gorme 
bulanikligi, bulanti, kusma, kollaps, dudak, 
mukoz membran ve ciltde kirmizilik. 

700-1 000 3-4 saat 40-50 Yukandakilere ilaveten kollaps, bayilma, 
nabiz ve solunum hizinin artmasi. 

1 000-1 500 1.5-3 saat 50-60 Nabiz ve solunum hizinin artmasi; bayilma; 
Cheyne-stokes solunumu, koma, 
konviilziyon. 

1 600-3 000 1.5-3 saat 60-70 Koma, konviilziyon, kalp ve solunumda 
yava§lama. 

5 000-10 000 1-2 dak. 70-80 Zayif nabiz; solunum yetersizligi ve oliim. 

yava§lamasi gibi) trafik kazalari agismdan da onem ta§ir. Bu durum 
trafigin yogun oldugu yerlerde, CO'e maruz kalma nedeni ile §ofor ve 
siiriiciilerde goriilebilir. Fiziksel bozukluklar, % 15-20 COHb oldugu 
zaman ortaya §ikar. 

Karbonmonoksit zehirlenmesinde, MSS de kronik ve gecikmi§ et-
ki olarak ortaya gikan norolojik bozukluklar, maruziyetten sonra de-
vam eder. Mental bozukluk, yiiriime (gidi§-geli§) bozuklugu, kontrol-
siizliik (di§ki, idrar gibi) ve miitizm (konu§amama) dikkati geken 
ba§lica gecikmi§ etki olarak ortaya gikar. 

C O zehirlenmesi MSS ve kalp kasini da etkileyebilir. Bu dokular 
oksijen yetersizligine gok daha duyarh olduklan igin, akut zehirlenme 
sirasinda veya zehirlenmeden birkag gun sonra hipoksi ile ilgili semp-
tomlar goriiliir. 

CO'in MSS iizerine olan etkilerinin du§iik miktarlarda bile goriil-
mesi nedeni ile, 1964'te 8 saatlik bir i§ giinii igin kabul edilen 100 ppm 
M A K degeri 1970'de "American Conference of Governmental Hygie-
nists" tarafindan 50 ppm'e indirilmi§tir. Temiz hava standardinda ise 
35 ppm olarak verilmi§tir (Tablo 53V 
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Zehirlenmenin tedavisi: 1) Hasta derhal zehirlenme ortamindan 
uzakla§tirilir. 2) CO ile zehirlenmenin tedavisinde oksijen antidot ola-
rak kullanilir. Saf oksijen veya %6-7 C02 igeren oksijen tedavisi kisa 

zamanda C0Hb+02—>02Hb+C0 reaksiyonuna gore CO'in hemoglo-
binden ayrilarak organizmadan atilmasini saglar. Zehirlenen ki§inin 
hiperbarik (yiiksek basingli) oksijen gadinnda 1-2 saat bekletilmesi 
CO atilimini hizlandirir. Solunum durmu§sa veya yava§lami§sa saf ok-
sijen veya daha iyisi %5 C0 2 igeren oksijenle yapay solunum uygu-
lanir. 3) Hastanin serin ve sakin tutulmasi onemlidir. Yatak istirahati 
gereklidir. Kol ve bacaklar ovularak dola§im kolayla§tirilir. Vazodila-
tasyonu onlemek igin ayaklar yiiksekte olmak iizere kollar bandaja ali-
nabilir 4) Kalp yetmezligi halinde higbir tedavi yeterli olmaz. Bununla 
beraber kafein ve sodyum benzoat (1 gram IV), strofantin (0.5 milig-
ram IV) veya lanotosid (0.4-0.6 miligram IV) fayda verebilir. 5) 
COHb miktan toksik diizey altina dii§tiigii durumlarda bile bilingsizlik 
devam ederse 0.5-1 gram prokain hidrokloriir (500 ml %5 dekstroz 
iginde) IV infiizyon §eklinde verilmesi faydali olabilir. 

Zehirlenmenin tanimlanmasi: CO ile zehirlenmede, kan ve do-
kulann pembe renk almasi oldukga karakteristiktir. Oliim halinde 
COHb'in kiraz kirmizisi rengi hemen hemen biitiin viicut derisi ve mu-
kozasinda kendini gosterir. Deri parlak kirmizi renk alir. 

Asfeksi nedeni ile dokularda biitiin viicutta yaygin olmak iizere 
mikroskopik kanamalar, nekroz, beyin, karaciger ve dalak dokusunda 
odem vardir. 

Mikroskopik incelemede, medulla ve serebral korteks hiicrelerinin 
zedelendigi goriiliir. 

Genel olarak C O ile oliim olaylannda, postmortem kanda COHb 
diizeyi %50 iistiine gikar. Yaptigimiz bir ara§tirmada, C O zehirlenme-
si sonucu olen 118 ki§inin kanmda, postmortem COHb diizeyi ortala-
ma %73.1±6.9 (%63.0-80.0 arasinda) bulunmu§tur (Vural, N., Kahra-
man, R. 1993). Oliim nedeni gogunlukla §ofben ve tup gaz 
zehirlenmesi (n:16) ve az oranda da egzos gazi (n:2) zehirlenmesi ola-
rak bildirilmi§tir. COHb tayini igin 480 nm ve 555 nm'de de maksi-
mum absorbansa dayanan spektrofotometrik yontem kullamlmi§tir. 

Analitik toksikolojik olarak: CO zehirlenmesinin tanimlanmasi, 
kanda COHb miktannin tayini ile yapilir. Zehirlenmenin meydana gel-
digi yerin havasinda C O tayini destekleyici olarak gereklidir. Klinik 
bulgular ile COHb diizeyi arasindaki ili§ki ancak kabaca bilgi verir. 
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Birgok fiziksel faktorler (maruziyet siiresi, dokulardaki dagilma, oksi-
jen tedavisi sirasindaki kan alma zamani gibi) ve ki§isel faktorler bu 
ili§kiyi etkileyebilir. Bu nedenle C O ile zehirlenmede kanda COHb 
diizeyinin olgiilmesi, maruziyeti ve §iddetini ve tedavinin etkinligini 
gostermek igin yapilir. 

Akut zehirlenmelerde ve kandaki COHb miktari %20'nin iistiinde 
oldugunda, zehirlenmenin gabuk tanimini miimkiin kilan birgok nitel 
ve yari nicel yontemler vardir: CO'li kanin NH 3 '1 I ortamda pembe ren-
gini korumasi, sodyum tungstat ile goktiirme deneyleri gibi. 

COHb miktari %10'un altinda iken, duyarh ve kesin yontemlerle 
tayin edilebilir: a) Bu yontemlerin bir kismi, COHb'den serbest hale 
gegirilen C O tayinine dayanmaktadir, palladyum kloriiriin (PdCl2) asit-
li ortamda C O tarafindan indirgenmesine dayanan spektrofotomerik 
yontem, gazometrik yontem ve gaz kromatografik yontem ornek veri-
lebilir. 

b) COHb, diger Hb tiirevleri yaninda absorbsiyon spektrumuna 
dayanarak miktannin saptanmasi 1900 yihndan beri kullanilmaktadir. 
COHb Soret bandinda (410 nm'de), ve 538-540 ve 568-572 nm'de 
maksimum absorbans gosterir. Bu ozellige dayanarak gok ge§itli yon-
temler geli§tirilmi§tir. 

Buchwald tarafindan, saha gali§malan igin de uygulanan bir yon-
tem geli§tirilmi§tir. Bu yontemde, COHb ve 02Hb'in Soret bandinda 
verdikleri maksimum absorbans (COHb: 420 nm'de, 02Hb: 415 
nm'de) ve COHb'in 02Hb'e kar§i (bakiye) resultant spektrumdan (421 
nm'de) yararlanilarak COHb miktan tayin edilebilmektedir. Bu yon-
tem laboratuvar ko§ullanmiza gore modifiye edilerek, C O olu§an i§-
yerlerinde CO'e maruz kalan i§gilerin kanlannda COHb miktan ara§ti-
nlmi§tir. Bulgulanmiza gore sigara igmeyen jenerator i§gilerinde 
bir gunluk COHb degi§imi ortalama (%2.38 ± 0.19-%6.34 ±0.80) 
garaj i§gilerinde (%3.99±0.56-%7.20±0.69), komptesor i§gilerinde 
(%3.43±7.10) saptanmi§tir. Sigara igen ayni i§gi gruplannda ise 
C O H b degerleri anlamli derecede daha yiiksek (ornegin sigara igen 
garaj i§gilerinde gunluk COHb degi§imi: %6.68±0.54-%11.15±0.70) 
saptanmi§tir (Vural, N., Motacceded, Z., 1978). 

CO, IR alaninda (4-4.5 pi arasinda gok kuvvetli, 230 pi'da zayif ve 
5.7 pi'da gok zayif) da absorbans verir. Bu ozelligine dayanarak non-
dispersif infrared (NDER) ve IR spektroskopisi yontemleri geli§tiril-
mi§tir. 
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c) Ekspirasyon havasmda CO tayin edilerek, COHb miktannin 
hesaplanmasina dayanan yontemlerde, once ekspirasyon havasi plastik 
torbalara toplanir. Buradaki CO, infrared veya dedektor tiiplerinden 
gegirilerek tayin edilir. 

Havada C O tayini: Ozellikle mesleksel olarak CO'e maruz kali-
nan i§yerlerinde havada C O tayini, C O inhaiasyon §iddetini saptama 
agisindan yararhdir. Bu amagla, C O ile renk veren detektor tiipleri 
(Hoolamite: I J O J + H J S O ^ S O , ; PdCl2 gibi), IR spektroskopisi, volumet-
rik ve gazometrik yontemler kullanihr. 

K A R B O N DIOKSiT (C02) 

Karbon dioksit karbonlu maddelerin tam yanmasi ile olu§an, ha-
vadan agir (ozgiil agirhgi 1.529), renksiz ve kokusuz bir gazdir. Hava-
dan agir olmasi nedeni ile maden ocaklarinda, gemilerde, eski kuyu-
larda, kanalizasyonda, gopliiklerde a§agi kisimlarda (dipte) toplanir. 
Karbon igeren bile§iklerin yanmasi sonucunda olu§tugu igin yangin ve 
patlama olan yerlerde de bulunur. Bunun di§mda C0 2 sogutucu olarak 
sivi veya kati halde kuru buz §eklinde kullanihr. Havada M A K : 5 000 
ppm'dir. 

Toksisite: Absorbe olan karbon dioksit, kanda yiiksek konsantras-
yona eri§inceye kadar, kuvvetli meduler stimiilan olarak etkir. Yiiksek 
konsantrasyonda ise depresyonla birlikte biling kaybma ve konviilzi-
yona neden olur. 

Zehirlenme semptomlan: Havadaki C0 2 miktanna ve inhaias-
yon siiresine baghdir. Genel olarak havada %2-3 arasinda C0 2 oldu-
gunda semptomlar goriilmez. Bundan sonra nefes darligi, ba§agnsi, 
ba§ donmesi ve bulanti ba§lar. %10 C0 2 inhalasyonu ile toksik etki 
kendini gosterir. Bu konsantrasyonda gbrme bozuklugu, tremor, kulak 
ginlamasi, terleme, yiiksek kan basmci ve biling kaybi olur. Daha yiik-
sek konsantrasyonlarda (%25: 25 000 ppm) stimiilasyonun yerini dep-
resyon alir, bilingsizlik, koma ve konviilziyonu oliim takip eder. %25-
30 C0 2 inhalasyonu ise solunumun yava§lamasi, kan basincimn dii§-
mesi, anestezi ve oliime yol agar. Oliim nedeni pulmoner odem ve he-
morajidir. 

Kati haldeki C02 , deri ile temas ettiginde §iddetli yaniklar olu§tu-
rur. Bu nedenle kalin eldiven kullandmalidir. 

420 



Zehirlenmenin tedavisi: Hasta hemen temiz havaya gikarilmali-
dir. Solunum yava§lami§sa, yapay solunum ve oksijen uygulanir. Ge-
rektiginde solunum ve kan basinci stimiilanlan verilir. Semptomatik 
ve destekleyici tedavi uygulanir. 

H i D R O S i Y A N I K ASIT (HCN) 

Hidrosiyanik asit (hidrojen siyaniir veya prussik asit de denir) 
renksiz, aci bademi andiran batici kokulu bir gazdir. Sivi HCN ise 
renksiz bir sividir. Fumigasyon ticaretinde "sivi gaz" veya "sivi siya-
niir" adi altinda bilinir. Sicak kuru havada son derecede ugucu olur. 
Kaynama noktasi 26°C'dir. Sudan hafiftir (ozgiil agirligi: 0.699). Yiik-
sek konsantrasyondaki HCN buharlari havada yanicidir, bu nedenle 
ate§ kullanilmamahdir. Dii§iik molekiil agirlikli ve ugucu bir bile§ik 
oldugu igin kolayhkla difiizyona ugrar ve her yere niifuz eder. 

HCN bu nedenle eskiden fumigant olarak, ozellikle gemilerde ve 
sitrus (portalak, limon, mandalina gibi) agaglannda kullanilirdi. Bitki 
ve insanlara zarar veren birgok bocekleri (pire, sivrisinek, gekirge gi-
bi) yok eder. Ancak HCN'in bakterisit veya germisit etkisi yoktur. 

Bunun di§inda HCN endiistride blast finnlarda, boya maddeleri ve 
gaz i§yerlerinde, kok firinlarinda, dericilikte, giibre iiretiminde, altin 
i§letmesinde ve altinla kaplamada tehlikeli miktarda olu§abi!ir. 

HCN tiirevleri (akrilonitril, siyanamid, siyanojen kloriir, alkali si-
yaniirler, nitroprussiyatlar) soy metallerin ekstraksiyonunda, sentetik 
lastik ve kimyasal maddelerin iiretiminde, giibre, rodendisit ve kimya-
sal maddelerin iiretiminde, ayrica dericilikte sertle§tirmede, elektroliz-
le kaplama, metal cilalamasi ve fotograf endiistri proseslerinde de kul-
lanilabilir. Hidrosiyanik asit, alkali tuzlarinin asitlerle reaksiyonu 
sonucunda olu§abilir. Havada normal miktarda olan COa, bazik siya-
niirlerle HCN verebilir ve kokusu ile bu hissedilir. 

HCN, dogada amigdalin ismi verilen glikozit §eklinde, §eftali, ba-
dem, kiraz, erik, kayisi gibi meyvelerin tohumlarinda bulunur. Bu gli-
kozit bitkide bulunan emiilsin enziminin katalitik etkisi ile dekstroz, 
benzaldehit ve hidrosiyanik asite hidroliz olur. Amigdalin enzimi ol-
madiginda asit ortamda yava§, alkali ortamda ise gok gabuk (20°C'de 
10 dakikada) hidroliz olur. Bu nedenle amigdalin igeren gekirdeklerle 
zehirlenme, amigdalinin mideden duedonuma (alkali ortam) gegerek 
hidroliz olmasindan sonra ba§lar. Kalsiyum siyanamid, ferro ve ferri 
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siyaniirler asitle HCN vermedikleri gibi in vivo olarak da siyaniire 
hidroliz olmazlar. 

HCN, ABD'nin bazi eyaletlerinde oliim cezalannin uygulanmasi 
igin kullanilir. 

Metabolizma ve toksisite: HCN solunum yolundan, siyaniirler 
ise gastrointestinal yoldan kolayca absorbe olurlar. Aynca sivi HCN 
deriden gabuk, HCN gazi ise daha yava§ olmak iizere absorbe olur. 
Organik nitriller de (iminodipropiyonitril, glikonitril, asetonitril) cilt-
ten absorbe olabilirler. 

inhalasyon yolu en tehlikelisidir. Ciinkii bron§iyal mukoza ve al-
veollerden gok gabuk olarak toksik dozda absorbe olur. HCN igin letal 
doz 50 mg, potasyum ve sodyum tuzlan igin 200-300 mg'dir (MLD: 
HCN igin 60 mg, KCN igin 200 mg, NaCN igin 150 mg). Musaade 
edilen e§ik limit deger ise, havada T L V (TWA): 10 ppm, deri igin 5 
ppm'dir. Solunum havasinda 0.2-0.3 mg/1 konsantrasyonda HCN in-
halasyonu derhal oldiiriicu; 0.13 mg/1 (130 ppm) HCN inhalasyonu 
ise bir saat sonra bldiiriicii olmaktadir. 

Oral yolla alinan siyaniir tuzlan yukan solunum yolu igin korrozif 
etkilidir. Absorbe olan siyaniir iyonlan ise ferri iyonlanna (Fe+3) olan 
affmitesinden dolayi biitiin dokulardaki oksidatif enzimleri ozellikle 
"sitokrom oksidaz" enzimini inhibe eder. Bu inhibisyon nedeni ile, pe-
rifer dokularda oksijen basinci (Po2) yeterli ve hatta normalden de faz-
la oldugu halde, hiicreler oksijeni kullanamaz. HCN, sitokrom zinci-
rinde sitokrom a-sitokrom a, (sitokrom oksidaz) basamaginda elektron 
ta§inmasini engeller. 

Siyaniir inhibisyon sonucu oksidatif metabolizma ve fosforilasyon 
bozulur. Sitokrom a3'den molekiiler oksijene elektron transferi bloke 
oldugu igin, perifer dokudaki Po2 artmaga ba§lar ve (02Hb) oksijen ve-
remedigi igin, venoz kandaki yiiksek konsantrasyonda bulunan 02Hb 
cilt ve mukoz membranlarin kizarmasina neden olur. Bu §ekilde hiic-
relerin oksijen kullanamamasi "histotoksik hipoksi" olarak isimlendiri-
lir. 

Siyaniir, karotid ve aortik olu§umlardaki kemoreseptorleri stimiile 
ettigi igin derin nefes alinmasina ve boylece de daha gok zehirin inha-
le olmasina neden olur. Kalpte diizensizlik goriiliir. Oliim solunum 
durmasi nedeni iledir. 
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Siyaniirle zehirlenme semptomlan: Toksik miktarda inhalas-
yondan hemen birkag saniye sonra goriiliir. Ba§lica belirtileri solunum 
yetersizligi, ba§agnsi, halsizlik, derin komaya kadar degi§en §iddette 
mental konfiizyon, siyanozis veya arter kanda renklenme, asfeksiye 
bagli konviilziyon, istek di§i defekasyon ve sik idrara gikma §eklinde-
dir. Dola§im fonksiyonu kuvvetli veya yava§tir. Nabiz once yava§lar, 
sonra hizlanir. Pupiller biiyumii§tiir. Biling kaybmdan once kusma go-
riiliir. Kusmukta siyanur kokusu hissedilir. Yiiksek dozlarda ani kol-
laps goriiliir. Ki§i biling kaybi ile konviilziyonla birlikte haykirarak 
yere dii§er. Bu durum siyanur zehirlenmesinin "apoplektik: felg §ekli" 
olarak bilinir. 

Kronik siyanur zehirlenmesi, guatr ve hipertirodizme yol agabilir. 
Bu durum "siilfosiyanat" olu§umu ile ilgilidir. Bunun di§inda ba§ agn-
si, kalpte garpinti, mide-barsak bozuklugu, kulakta ugultu, gorme bo-
zuklugu, psikoz ve bazi ki§ilerde ciltte kirmizi kabarciklar goriiliir. 

Siyaniir organizmada siyanat ve tiyosiyanata oksitlenir. Dii§iik 
dozlarda sulfur transferaz (rodanez) enziminin katalitik etkisinde tiyo-
siyanata (SCN") donii§en CN~ idrarla atihr. 30 ppm siyanur, viicutta 8 
saat iginde detoksikasyona ugrayarak atihr. 

Zehirlenmenin tedavisi: Siyaniirle zehirlenmede oliim gok kisa 
siirede (birkag dakika iginde) olu§abilir, bu nedenle tedavi hemen ya-
pilmalidir. 

inhalasyon yolu ile zehirlenme oldugunda, hasta derhal zehirlen-
me ortamindan uzakla§tiriImalidir. Intravenoz uygulamaya kadar, he-
men amil nitrit inhalasyonu yaptinhr. Siyanur zehirlenmesinde amil 
nitritin yaran ilk kez 1888'de Pedigo tarafindan gosterilmi§tir. Amil 
nitrit pelletleri ezilerek gazli beze sanlir ve hastanin burnundan 2.5 cm 
kadar uzaklikta dakikada bir 10-15 saniye koklatilir, hemen yapay so-
lunuma gegilir. Kontaminasyon ihtimali varsa, elbiseler gikanhr ve 
cilt sabunlu su ile yikanir. 

Sistemik zehirlenmenin tedavisinde, nitrit, siyanur antidotu olan 
tiyosiilfatin etkisini arttinr. Enjeksiyon yolu ile %3'liik NaN02'den 10 
ml IV olarak 2-4 dakika iginde uygulanir. Arkadan hemen %25'lik 
Na2S203'dan 50 ml ayni hizla enjekte edilir. Enjeksiyondan sonra amil 
nitrit koklatilmasi birakilir (zehirlenmelerde antidot tedavisi kismina 
bakiniz). 
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Nitrit-tiyosiilfat enjeksiyonu, tansiyon dii§mesine (hipotansiyon) 
yol agarsa, epinefrin veya efedrin uygulanmahdir. 0.1 gram epinefrin 
hidrokloriir yava§ intravenoz yolla verilir. 

Avrupa'da nitrit-tiyosiilfat kombinasyonu yerine "dikobalt tetrace-
mate: Kelocyanor" kullandmaktadir. %1.5'luk Kelocyanorden 20 
ml'lik 2 ampul enjekte edildikten sonra, 20 ml %50'lik glukoz enjekte 
edilir. Kobalt siyaniirle §elat olu§turur ve B l2 vitamini §eklinde atdir. 
Bu madde ABD'de kullandmamaktadir. 

Civa siyaniirle zehirlenmede ayrica B A L enjeksiyonu da gereke-
bilir. 

Endiistride siyaniirle zehirlenmeye kar§i: ilk yardim gantasin-
da, 2 kutu 0.3 ml'lik amil nitrit ampulleri; 2 ampul steril NaN02 

(%3'liikten 10'ar ml'lik); 2 ampul steril sodyum tiyosiilfat ampulii 
(%25'likten 25'er ml'lik); 10 ve 50'§er ml'lik steril §innga ve igneler, 
ampul kesecikleri; turnike, gazli bez ve petleri; kiigiik §i§e izopropil 
alkol, mide sondasi, yarim litrelik % l'lik sodyum tiyosiilfat igeren 2 
§i§e (mide yikamasi igin) den olu§an takimi igermektedir. 

Oral yolla siyaniir zehirlenmesinde: Absorbsiyon olmami§sa 
hemen mide %5 N a ^ O , ile yikanir ve 200 ml (10 gram sodyum tiyo-
siilfat) midede birakilir. Tiyasiilfat olmadiginda %0.l'lik KMn04 veya 
%3'liik H,02 (5 kere seyreltilmi§) ile yikanir. Ayni amagla aktif ko-
miirden de yararlandabilir. 

Oral yolla zehirlenmede laboratuvarda siyaniir antidotu olarak: 
1) 158 gram FeS04 7 I-LjO ve 3 gram sitrik asit 1 litre suda goziiliir. Si-
yaniir antidotu (A) olarak etiketlenir. 2) 60 gram Naj CO,, 1 litre suda 
goziiliir ve siyaniir antidotu (B) olarak etiketlenir. Zehirlenme olayin-
da bu iki gozeltiden e§it hacimde (50'§er ml) kan§tirdarak igirilir. 
Bazik ortamda olu§an Fe (OH)2 (demir-2-hidroksit) suspansiyonu kus-
mayi indiikler. Ayrica siyaniir, ferro ve ferri (havada Fe+2'nin oksitlen-
mesi ile olu§ur) iyonlari ile toksik olmayan siyaniir kompleksi meyda-
na getirerek lokal antidot etkisi gosterir. 

Siyaniirle olu§an onemli zehirlenme olaylan 

Siyaniirle kasitli zehirleme olaylari zamanimizda da onemini ko-
rumaktadir. Ornegin Amerika Birle§ik Devletlerinde (ABD) agikta sa-
tilan analjezik ilaglar, hazir gorba, un gibi tiiketim maddelerine satilan 
yerlerde siyaniir katilmasi sonucu olu§an oliim olaylan literature geg-
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mi§tir (Markley, B „ ve ark. 1987., Logan, B „ ve ark. 1991). Diger 
onemli bir ornek te 18 Kasim 1978 tarihinde, Giiney Amerika'daki 
Guyana'nin ba§kenti Georgetown'un batisindaki Jonestown yerle§me 
merkezinde ya§anan trajedidir: 

Amerika'da "Halkin Tapinagi" adli drgiitiin kurucusu Jim Jones, 
iiyeleri ile birlikte Jonestown'a yerle§irler. Orgiit zaman zaman ABD 
hiikiimeti tarafindan soru§turmaya ugrami§tir. Ya§anan trajediden on-
ce, Guyana'da drgiitiin bulundugu kampi incelemeye giden Amerikan 
kongre iiyelerinin bir kismi Jim Jones tarafindan dldiirtulmii§tiir. Bu-
nun iizerine bir ruh hastasi oldugu bilinen Jim Jones kampta ya§ayan 
gocuklar dahil tiim drgiitiin intihar etmesini emretmi§tir ve bunu "Ba§-
ka bir yerde bulu§mamizin zamani gelmi§tir. Devrimci intihar ile di-
me k sonsuza kadar ya§amak demektir" §eklinde ifade etmi§tir. Daha 
sonra kampta ya§ayan doktor ve iki hem§irenin yardimi ile meyve su-
larinin igine siyaniir katilmi§, gocuklar once olmak iizere tiim orgiit 
bunu igmi§tir. Sonugta 900 ki$i olmii§, ancak 20 ki$i kurtulmu§tur. Jim 
Jones ise tabanca ile intihar etmi§tir. Siyaniirle intihar olayi hakkin-
daki bilgiler kurtulanlardan elde edilmi§tir. Daha sonra ABD hiikiime-
ti olayin ara§tirmasim yapmi§tir. Olenlerin kimlik tespiti yapilmi§ tok-
sikolojik analizlerde dokularda siyaniir tayin edilmi§tir. Kaslarda 
ortalama 100 pig/100 g kas ve beyinde 80 p.g/100 g siyaniir saptanmi§-
tir (Time., 4 Dec. 1978; Clyde, B„ 1983; Thompson ve ark. 1987). 

Siyaniir zehirlenmesinin tanimlanmasi: Siyaniirle zehirlenme-
nin tanimi, HCN veya tuzlanna maruz kalma hakkinda bilgi olmadi-
ginda zordur. Kusmukta siyaniiriin kendisine ozgii kokusunun alinma-
si, tanimlamada yardimci olabilir. Siyanozise bagli olarak hava agligi 
veya venoz kanin parlak g6riinii§ii siyaniirle zehirlenmede dikkati ge-
kebilir. 

Oliim halinde kan; mide ve barsak igerigi ve karacigerde siyaniir 
aranmalidir. Normal insanlarin kaninda 100 ml'de 15 mikrograma 
(jig) kadar siyaniir bulunabilir. inhalasyonla zehirlenme sonucunda 
oliimde kandaki siyaniir miktari 100 ml'de lOO/^g'a; oral yol ile zehir-
lenme ile olu§an oliimde ise bu miktar miligram diizeyinde olabilir. 

Postmortem analizde ise (oliimden sonraki biyolojik materyal 
analizinde) siyaniir oliimden 2.5-6 aya kadar taninabilir. Viicutta kar-
bohidratlann aldehit grubu ile siyaniiriin olu§turdugu "siyanhidrin" ol-
dukga dayaniklidir. Bu nedenle uzun siire viicutta kalabilir. 
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Siyaniir, su buhan ile ugan zehirlerdendir. Bu nedenle biyolojik 
materyalden (kan, idrar, mide igerigi gibi) distilasyonla aynldiktan 
sonra, siyaniir uygun renk reaksiyonlari ile (Prusya mavisi, benzidin-
bakir asetat testleri) taninabilir ve kolorimetrik, gaz kromatografisi ile 
tayin edilebilir. 

Siyaniir ve alifatik nitriller: in vivo siyaniir olu§tururlar ve kan, 
plazma ve idrarda tiyosiyanat (SCN~) konsantrasyonunun yiikselmesi-
ne neden olurlar. Sigara dumaninda HCN bulundugu igin, sigara igen-
lerinde biyolojik sivilanndaki tiyosiyanat seviyesi igmeyenlere gore 
daha yiiksektir. Sigara igenlerde plazma SCN" konsantrasyonu 0.58 
/ig/100 ml civarinda iken sigara igenlerde bu deger 1.5 mg/100 ml'ye 
kadar yiikselebilir. Aym §ekilde sigara igmeyenlerin idrannda tiyosi-
yanat diizeyi atilimi 2.5 mg/g kreatinin civanndadir. Yaptigimiz bir 
gali§mada, sigara igmeyen ki§ilerin idrannda tiyosiyanat konsantras-
yonu 0.07 ± 1.43 mg/g kreatin; giinde 1-9 sigara igenlerde 9.0±1.43 
mg/g kreatinin; 10-20 tane igenlerde 11.80 ± 1.38 kreatinin ve 20'den 
fazla igenlerde ise 15.64±1.55 mg/g kreatinin saptanmi§tir. Bu nedenle 
idrarda tiyosiyanat tayini sigara igmenin biyolojik gostergesi olarak 
kullamlmaktadir (Vural, N., ve ark. 1984). 

Endiistride T W A sininnda (10 ppm) siyaniire maruziyet, sigara 
igmeyenlerin idranna 6.5 mg/g kreatinin tiyosiyanat atilimina yol aga-
bilir (Lauwerys, R.R. 1983). 

KUKURTLU HiDROJEN (H,S) 

Kiikiirtlii hidrojen (hidrojen siilfiir), gok toksik bir gaz olup, etki 
hizi ve §iddeti bakimindan hidrosiyanik asite gok benzer. Kiikiirtlii 
hidrojen renksiz, kendine ozgii pis kokulu (giiriik yumurta kokusunda) 
bir gazdir. Havadan agir olup (havaya gore yogunlugu: 1. 2), mavi bir 
alevle yanar. Havada %43-46 oraninda oldugunda patlayici kari§im 
meydana getirir, 260°C'de tutu§ur. 

Kiikiirtlii hidrojenin endustride dogrudan bir kullanma yeri olma-
digi halde, birgok endiistri kollannda yan iiriin olarak meydana gelir. 
Ornegin yag ve petrol rafinasyonu (yiiksek miktarda kiikiirt igeren pet-
rol yataklannda), dogal gaz iginde, kiikiirt ve siilfiir igeren ocaklarda 
(komiir, jibs, galen) veya maden filizlerinin kavruldugu finnlarda, deri 
tabakhanelerinde, kiikiirtlii boya yapiminda, viskoz ipegi endiistrisin-
de, kauguk endiistrisi gibi i§yerlerinde olu§an F^S havayi ve sulari kir-
letir. 
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Kiikiirtlii hidrojen madenciler arasinda "pis kokulu buhar; stink 
damp" adi altinda bilinir. Dogal gaz ve petrol iginde kiikiirtlii hidrojen 
%4-14 oraninda bulunabilir. Viskoz, rayon (yapay ipek) fabrikalarinin 
biikiim odalannda onemli derecede (sodyum tiyokarbonat tipi NajCSj, 
bile§iklerin bozunmasi sonucu), kauguk vulkanizasyonunda ise az 
miktarda olu§ur. 

Endiistri di§inda kiikiirtlii hidrojen, dogada kiikiirt ve sulfur igeren 
organik maddelerin bozunmasi sonucu olu§arak agik kanalizasyon bol-
geleri gibi yerlerde bulundugu havayi kirletir. 

Sodyum sulfur (Na^S) ise dericilikte killann dokiilmesinde ve 
niikleer reaktorlerde agir su elde edilmesinde kullanilir. 

Metabolizma ve toksisite: Kiikiirtlii hidrojen bir inhalasyon zehi-
ridir. Deri yolu ile hemen hemen hig absorbe olmaz. Bu bakimdan 
HCN'den aynhr. Karakteristik kokusu nedeni ile havada 1 ppm kon-
santrasyonda bile hemen tamnmasina ragmen, 100-150 ppm konsant-
rasyonundaki H2S'in 2-15 dakika inhalasyonu sonucu koku alma hissi 
kaybolur, bu nedenle de tehlike artar. I§yeri havasinda bulunmasina 
izin verilen maksimum konsantrasyon ( M A K ve T L V ) 20 ppm (0.028 
mg H.S/1 hava, 760 mm ve 25°C'de)dir. 

Kiikiirtlii hidrojen igin M L D 200 ppm, alkali tuzlan igin (sodyum 
sulfur, potasyum sulfur) 10-15 gramdir. 

Akcigerlerle absorbe olan H2S, dii§iik dozlarda solunum yolu ve 
goz mukoz membranlanni irrite eder. Havada 100 ppm oldugunda irri-
tan etki kendini gosterir. Mukoz membranlardaki irritan etki sonucu 
gozde konjuktivit, goz kapaklannda odem, keratit (kornea iltihabi), fo-
tofobi, bulanik gorme, i§igi renkli halkalar §eklinde gormeye neden 
olur. Solunum yolundaki irritan etki ise rinit, trakeada iltihap (trakeit), 
bron§it, pnomoni, pulmoner odem ve "ye§ilimsi siyanozis" e yol agar. 
Yiiksek dozlarda kiikiirtlii hidrojen, M S S depresani olarak etkir. Ani 
kollaps, konvulziyon ve solunum felci sonucu oliim olu§ur. 200 ppm 
HjS'in bir saat inhalasyonu ile akut zehirlenme semptomlan goriiliir. 
500 ppm, 15-30 dakika iginde oliime neden olur. 1000 ppm ise ani bi-
ling kaybi ve oliime yol agar. 

Kiikiirtlii hidrojenin in vitro olarak sitokrom oksidazi inhibe ettigi 
gosterilmi§tir. Zehirlenme belirtileri HCN'e gok benzer. Ancak H2S ve 
siilfiirlerle aynca irritan etki de goriiliir. 
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Kiikiirtlii hidrojenle sistemik zehirlenmenin ba§lica belirtile-
ri: Ani bulanti, bron§it ve pnomoni, bradikardi, miyokardit, kalpte bii-
yiime (dilatasyon), periferal nevrit ve gastrointestinal bozukluklardir. 

Subakut veya kronik zehirlenmede ise: Gozlerde fotofobi ile 
birlikte irritasyon, burun ve bogazda irritasyon, ba§ agrisi, ba§ donme-
si, zafiyet, kolik, bulanti, kusma, i§tah kaybi, bradikardi goriiliir. De-
vamli olarak H2S'e maruz kalma ciltte kizarti ve gibanlara neden olur. 

KUkurtlii hidrojenin alkali tiirevleri (sodyum ve potasyum sulfiir-
ler) ise ba§lica barsaklardan absorbe olurlar. Kuvvetli irritan olup, epi-
dermis ve killari, mukoz membranlann epitelini yumu§atirlar. H2S gibi 
MSS'yi deprese ederler. Bulanti, kusma ve iist kannda (epigastriumda) 
agrdara neden olurlar. Suda goziinen siilfiirler mide asidi ile; elemen-
tel kukiirt de barsak bakterilerinin etkisi ile onemli miktarda kiikiirtlii 
hidrojen olu§tururlar. 

Kiikiirtlii hidrojen kan ve dokularda alkali siilfiirlere donii§iir. Sill-
fur iyonu ise kismen akciger ve bobreklerden; metal siilfiirler §eklinde 
(demir sulfur gibi) barsaklardan atihr. Kismen de siilfat ve tiyosiilfata 
oksitlenerek bobreklerden atihr. Ancak oksijen kullanilmasi, yiiksek 
miktarda H2S veya siilfiirlerle zehirlenmede anoksi ve solunum merke-
zi depresyonuna neden olur. 

Siilfiirler ve sulfhemoglobin: Hidrojen siilfiiriin, in vitro alarak 
kandan gegirilmesi ile olu§an pigmente yiizyil once "sulfhemoglobin" 
adi verilmi§tir. Ancak bu bile§igin hidrojen sulfur zehirlenmesi ile bir 
ilgisi yoktur. 

Sulfhemoglobinin 620 nm (nanometre) de zayif bir maksimum 
absorbansi vardir ve methemoglobini a§abilir (MetHb, 630 nm'de 
maksimum absorbans gosterir). Bu nedenle gogu kez bu iki Hb komp-
leksi kan§tirdabilir. Ancak MetHb, siyaniirle birle§erek absorbansi de-
gi§ir. Sulfhemoglobin ise siyaniire dayamklidir. Hidrojen siilfiirle in 
vitro olarak elde edilen "sulfhemoglobinler" adi verilen pigmentlerin, 
ilk kez (gegen yiizyilda) tammlanan "sulfhemoglobin" ile ili§kisi bilin-
memektedir. Bazi hastalann kanlannda laboratuvar bulgusu olarak 
"sulfhemoglobin" ozelligi gosteren pigment tanimlanmasina kar§in, bu 
ki§ilerin hidrojen sulfur veya sulfur igeren herhangi bir ksenobiyotige 
maruz kalmadiklan da saptanmi§tir. Daha sonralan sulfhemoglobin ve 
daha dogrusu "psodosulfhemoglobin" denmesi gereken bu pigmentin 
in vivo veya in vitro olarak kiikiirtle ilgisi olmadigi anla§ilmi§tir. 
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Zehirlenmenin tedavisi: Doku irritasyonu belirgin degilse kus-
turma veya mide yikamasi dikkatle uygulanir. Yapay solunum ve siil-
fiirlerin siilfatlara oksitlenmesi igin oksijen tedavisi yapilir. HjS olu§u-
munu engellemek ve notralize etmek igin hafif mide antiasidi, siit 
veya demir siilfat verilir. 

Siilfiirler de siyaniir gibi oksidatif enzimleri inhibe ederek anoksi-
ye neden olurlar. Deneysel sulfur zehirlenmesinde, siyaniir zehirlen-
mesinin tedavisinde oldugu gibi amil nitrit inhalasyonu veya NaN0 2 

enjeksiyonu ile olumlu sonug alinmi§tir. Ancak insana heniiz uygula-
masi yapilmamaktadir (Sulfmethemoglobin olu§masi: Kan zehirleri 
boliimiine bakiniz). 

Hidrosiilfiir anyonu (HS~) methemoglobin ile birle§erek sulfmet-
hemoglobin olu§turur. Bu bile§ik ise, siyanmethemoglobinin analogu 
olup, sulfhemoglobinle kari§tirilmamalidir. Siyanmethemoglobinin di-
sosiyasyon sabiti, sulfmethemoglobine gore daha dii§iiktiir. Bununla 
beraber nitride indiiklenen methemoglobineminin deney hayvanlann-
da siilfiirle zehirlenmeye kar§i koruyucu ve antidot etkisi gosterilmi§-
tir. Bu yontemle hidrojen siilfiirle zehirlenen insanlarda da olumlu so-
nug alindigi bildirilmi§tir (Smith R.P, 1991). 

Solunum depresyonuna kar§i, solunum stimiilanlan sodyum ben-
zoat ve kafein (0.5-1 gram), pentilentetrazol (0.1.4 gram) veya nike-
tamid (%25'lik gozeltisinden 1-2 ml) intrevenoz olarak uygulanir. Kan 
basincinin diizenlenmesi ise fenilefrin hidrokloriir (0.5-1 miligram) 
veya benzeri etkili ilaglarin intramuskiiler veya intravenoz uygulamasi 
ile saglanir. 

Zehirlenmenin tamsi: OlUm olaylannda patolojik bulgular HjS 
veya siilfiirle zehirlenme hakkinda bilgi verir. irritasyon belirtileri ve 
ayrica gecikmi§ oliimlerde abdominal organlarda postmortem sulfhe-
moglobin te§ekkUlU nedeni ile dokularda ye§il renk meydana gelmesi 
onemli ipucudur. 

Diger taraftan zehirlenme olayinin meydana geldigi yerdeki hava-
da H2S tayini yardimci olur. Dokularda degi§meye ugramadan once 
sulfur tayini analitik toksikoloji agismdan zehirlenmenin tanimlanma-
sinda fayda saglayabilir. H2S ve siilfurler, kur§un asetat ile veya gU-
mii§ siyaniirle verdigi siilfurler (kur§ur sulfur, giimii§ siilfur) vasitasi 
ile nitel ve nicel olarak tayin edilebilirler. 
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D i l Z O P R O P i L F L O R O F O S F A T (DFP) 

0 
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(H3C)2 HCO-P-OCH (CHJ)2 
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F 

Diizopropil florofosfat (DFP) kokusuz, renksiz ugucu bir sividir. 
Sentetik bir bile§iktir. Ilk kez 1932'de Alman kimyagerler tarafindan 
florofosfatlarin dimetil ve dietilesterleri hazirlanmi§, fizyolojik ozel-
likleri gozlenmi§tir. 1940'da Ingiliz ara§tmcilar Mc Combie ve Saun-
ders bu bile§ikleri yeniden incelemi§ler ve son derece toksik olarak ni-
telendirmi§lerdir. Alkil florofosfatlarin yiiksek toksisiteleri, gabuk 
etkileri ve uguculuklari nedeni ile sava§ gazlari olarak kullamlrnalari 
6nerilmi§tir. Yapilan ara§tirmalar sonucu ozellikle alkil subtitue ester-
leri ve ozellikle sekonder alkol esterlerinin daha toksik oldugu goste-
rilmi§tir. 

DFP bugiin bir endiistri zaran olarak degil fakat gelecekte bir sa-
va§ araci olarak kullanilabilecek kimyasal sava§ araglari arasinda ol-
dugu igin onem ta§imaktadir. Ayrica DFP glokomun (gozde karasu 
hastahgi) miyotik tedavisinde kullamlmaktadir. 

Toksisite: DFP, asetilkolinesteraz inhibitorii olarak etkiyen orga-
nik fosfat esterleri grubundadir. Asetilkolinesterazi irreversibl olarak 
inhibe ederek, asetilkolin birikimi sonucu §iddetli kolinerjik etki gos-
terir (organik fosforlu insektisitler bbliimune bakiniz). Akcigerler, deri 
ve gastrointestinal yolla gok gabuk absorbe olur. 

DFP aynca lipidde goziinen ve gok ugucu bir bile§ik oldugu igin 
sinir sisteminin biitiin bolgelerinde ve beyinde toplanarak asetilkoli-
nesteraz aktivitesini du§iiriir. Solunum yolu ile gok gabuk absorbe olan 
bu bile§ik birkag dakika iginde sistemik toksik etkisini gosterir. Belir-
tiler, parasempatik sinir sistemi, somatik motor sinirler ve MSS'nin 
a§in stimiilasyonu ile ilgilidir. 

DFP ve diger florofosfatlar, fosfofloraz enziminin katalitik etki-
siyle detoksifikasyona ugrarlar. Karaciger ve bobrekte bulunan bu en-
zimin etkisi ile floriir, hidrojen iyonu ile dialkil fosforik asite hidroliz 
olurlar. 
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DFP biitiin hayvan tiirleri igin toksiktir. LD50, intravenoz yolla 
maymunlarda 0.25 mg/kg, kopeklerde 3 mg/kg'dir. LD50 civannda bir 
dozun parenteral uygulanmasi ile be§ dakika iginde zehirlenme belirti-
leri ortaya gikar. Oliim iki saat iginde olabildigi gibi birkag saat daha 
da uzayabilir. 

DFP tipta myasthenia gravis, postoperativ intestinal ileus ve glo-
kom tedavisinde etkilidir. Ancak gok toksik olmasi nedeni ile dahilen 
kullanilmasi bir takim zorluklar gikarir. Bu nedenle yalnizca glokom 
tedavisinde, %0.1-0.01'lik gozeltisi (yer fistigi yaginda) lokal olarak 
instillasyon §eklinde uygulanir. 

DFP ile zehirlenmenin tedavisi ve tanimlanmasi diger asetilkoli-
nesteraz inhibitorii organik fosfat esterlerinde oldugu gibidir. 

S A R I N 

0 
II 

H 3 C-P- O C H (CH3)2 
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Sarin (metil izopropil florofosfat), II. Diinya Sava§inda Alman-
ya'da kimyasal sava§ araci olarak geli§tirilmi§tir. Kokusuz, renksiz ve 
ugucu bir sivi olan sarin organik fosfat esterlerinden ve "sinir gazlan" 
grubuna girer. LD50: 0.5 mg/kg dir. 

Toksisite ve etki §ekli: Sarin, organik fosforlu ester yapisinda 
olup, asetilkolinesteraz inhibitoriidiir. Bu nedenle zehirlenme semp-
tomlan asetilkolin birikimi ile ilgilidir. A y n c a lipidsolubl oldugu igin 
biitiin sinir sistemine absorbe olarak toksik etki gosterir. 

Sarin ve benzeri sinir gazlan (tabun: dimetilamido-etoksifosforil 
siyaniir) inhalasyon di§inda deri yolu veya gastrointestinal yoldan da 
absorbe olurlar. Semptomlan MSS, somatik sinirler ve parasempatik 
sinir sisteminin a§in stimiilasyonu ile ilgilidir. Buna bagli olarak gok 
az buhannin inhalasyonu, pupillanin kiigiilmesi, damarlarda biiziilme 
(bronkokonstriksiyon), kusma, bulanti ve konviilziyona yol agar. Solu-
num yetersizligi nedeni ile oliim goriiliir. (Etki ve tedavisi DFP'de ol-
dugu gibidir). 
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K L O R (Cl2) 

Klor (Cl2) ye§ilimsi sari renkte ve havaya gore 2.5 kere daha agir 
(d:1.41) bir gazdir. Burun ve bogazda irrite eden batici karakteristik 
bir kokusu vardir. Havada 0.1 ppm oldugunda kokusu ile taninabilir. 
Kaynama noktasi (-33.6)°C'dir. Kolayca sivda§tirdabilir, kritik sicak-
ligi 146°C'dir. Sudaki goziiniirliigii oldukga fazladir (yakla§ik bir ha-
cim suda 20°C'de iki hacim klor gazi). Havada M A K degeri 1 
ppm'dir. 

Klor, I. Diinya Sava§inda kullanilan ilk "sava§ gazi"dir. Evlerde 
gama§ir beyazlatici olarak ve dezenfeksiyonunda kullanihr. Endiistri-
de, elektrolizle klor elde edilirken maruz kalma tehlikelidir. Ayrica 
klor endiistri zararlisi olarak boya i§lerinde kalay levhalann kazdma-
sinda, gama§irhanelerde, gama§ir suyu hazirlanmasinda, fosgen yapi-
minda gali§anlari etkiler. 

Toksisite: Klorun ba§hca etkisi list solunum yolunun irritasyonu 
§eklindedir. Inhalasyonla pulmoner alveollere ula§an klor, ilk belirti 
olarak anoksiye neden olur ve arkadan kalp yetmezligi olabilir. Akci-
ger dokusunda konjestiyon (kan toplanmasi) ve odem yapar. 

Klorun du§iik konsantrasyonlan (1-2 ppm) genelde tolere edilebi-
lir. Ancak havadaki miktar 3-6 ppm'e giktiginda goz, burun ve bogaz 
mukoz membranlarinda irritasyon goriiliir. Maruz kalma siiresi uzadi-
ginda, kronik zehirlenmede di§lerde korozyon (a§inma) olu§ur. Solu-
numundan hemen sonra ki§i de hap§irma, oksiiriik, goz ya§armasi, kan 
tiikiirme ve ba§ agrisi ortaya gikar. Klorun ba§hca etki yeri, mukus si-
visi tarafindan tutulmasi ile nazofarenkste goriiliir. Son derece kuvvet-
li oksidan bir gaz oldugu igin, dokulari gok gabuk etkin §ekilde tahrip 
eder. Ayrica viicut sivilarinda ve suda goziinerek asit reaksiyonu gos-
termesi ile bu zararli etkisi artar. Havada 100 ppm klor gazi, oksiiriikle 
beraber solunum yolu irritasyonu sonucu bogulma hissine yol agar. 
Daha yiiksek konsantrasyonu ise bogazda yanma ve solunum giigliigii 
yaratir. 1000 ppm klorun be§ dakika inhalasyonu oldiiriicudiir. Oliim 
nedeni pulmoner odemdir. 

Klorla zehirlenmenin ba§lica belirtileri: Bogulma hissi, gogUste 
siki§ma, oksiiriik, gozlerde kizarma, kusma, bulanti, venoz konjesti-
yon nedeni ile ytizde kizarti ve grile§me, dola§im durmasi ve akciger 
odemidir. Bogulma hissi, gogiis ve bogazdaki siki§ma klorla zehirlen-
mede karakteristik belirtilerdendir. 
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Zehirlenmenin tedavisi: Belirli bir antidotu yoktur. Zehirlenme 
ortamindan uzakla§tirma, oksijen tedavisi gibi genel tedavi prensipleri 
uygulanir. Ancak yapay solunum yapilmaz (akcigerlerde odem oldu-
gunda), zararlidir. Deri ile temasta deri sodyum bikarbonat (NaHCO,) 
gozeltisi ile yikanir. 

F O S G E N (COCl2) 

Fosgen (karbonil kloriir) ilk kez 1812'de sentezi yapilmi§ ve 
1915'de Almanlar tarafindan sava§ gazi olarak kullanilmaya ba§lan-
mi§tir. I. Diinya Sava§inda gazla olu§an oliimlerin %80'inin fosgenden 
ileri geldigi tahmin edilmektedir. 

Fosgen saman kokusunda (en dii§uk koku alma sinin 0.5-1 ppm, 
yogunlugu: 3.41; ozgUl agirligi: 1.38) bir gazdir. Kaynama noktasi 
8.2°C oldugu igin dii§iik sicakliklarda sividir. Birgok organik goziicii-
lerde goziiniir, kendisi de birgok organik maddeler igin goziicii olarak 
kullanilir. Suda HC1 ve C0 2 'e hidroliz olur. Fosgenin dimer §ekli trik-
lorometil kloroformat (C1COOCC1,) "difosgen" olarak bilinir. Bozul-
masi ile 2 mol fosgen veren bu bile§ik, fosgene gore daha az ugucu ol-
makla beraber toksisitesi farkli degildir. Havada M A K degeri 0.1 
ppirfdir. 

Fosgen endiistride birgok organik bile§ik ve farmasotik maddele-
rin ve ozellikle boya maddelerinin yapiminda kullanilir. Fosgen en-
diistride iiretildigi ve kullanildigi yerlerde endiistri zararlisi oldugu gi-
bi; ayrica klorlu hidrokarbonlarin (karbon tetrakloriir, trikloroetilen) 
ISI ile bozunmalan sonucu olu§tugu i§yerlerinde (kuru temizleme, yan-
gin sondiiriiciiler) de tehlikeli olabilir. 

Toksisite: Klora gore toksisite 10 kere daha fazladir. Solunum 
yolu ile alinan fosgen 2-24 saat iginde-karbon dioksit ve hidroklorik 
asite hidroliz olur. Gozleri ve yukan solunum yollanni hafif irrite eder 
ve kolayca derin solunumla akcigerlere kadar ula§abilir. Fosgen dog-
rudan akcigerleri etkileyerek pulmoner odeme, bron§ ve bron§cuklarda 
nekroza neden olur. Sistemik etkide ayrica kapiler permeabiliteyi artti-
rarak, viicut sivi dengesini bozar. Sonugta plazma hacmi azalarak hi-
poksi olu§ur. §ok ve kalp yetmezligini oliim takip eder. 

Inhalasyondan sonra semptomlann goriilmesi igin birkag saat la-
tent devre gerekir. Letal doza maruz kalma halinde bile, §ahis kendini 
bir miiddet semptomlann belirmesinden sonra gok iyi hissedebilir. 
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Fosgenle zehirlenme belirtileri "ilk donem", "mavi donem" ve "gri do-
nem" olmak iizere ayrilabilir. 

ilk devrede solunum hizlidir, agnli oksiiriik ve yiizde kizarti gorii-
liir. Sonra siyanozis, boyun damarlannin §i§mesi, kanli oksiiriik (mavi 
donem), arkadan ciltte gri renk, soguk nemli deri, hizli fakat derin ol-
mayan solunum, ekspektorasyon (gri donem) ortaya gikar. Genellikle 
oliim 48 saat sonra olu§ur. 

Gecikmi§ akut toksik etki akciger odemi ile karakterizedir. Deri 
ile temasta yaniklara neden olur. 

3.1 ppm fosgen inhalasyonu bogazi etkiler; 4.0 ppm gozlerde irri-
tasyona; 4.8 ppm ise oksiiruge neden olur. 25 ppm fosgenin 30-60 da-
kika inhalasyonu tehlikeli; 62 ppm fosgenin aym siire inhalasyonu ise 
letal olmaktadir. 

inhale olan fosgen organizmada C 0 2 ve HCl'e hidroliz olarak, ak-
ciger ve bobreklerle atilir. 

Zehirlenmenin tedavisi azot oksitlerin tedavisine benzer. Oksijen 
uygulanmasi yaninda destekleyici ve semptomatik tedavi yapilir. 

A Z O T O K S I T L E R i (NOx) 

Toksikoloji agisindan onemli olan azot oksitleri: 

a) Nitroz oksit (N20), giildiiriicii gaz olarak da bilinir. Genel anes-
tezide kullanilir. Diger azot oksitlerinden daha az toksiktir. 

b) Azot monoksit (NO: nitrik oksit): Renksiz bir gaz olup, hemen 
azot dioksite oksitlenir. T L V : 25 ppm (30 mg/m3) dir. 

c) Azot dioksit (N02): Agir, kirmizi bir gazdir, kahci kokudadir 
ve toksikoloji bakimindan onemlidir. 0.5 ppm koku alma alt sinir de-
geridir. 

Azot oksitleri, endustride birgok yerlerde olu§maktadir. Ozellikle 
"kur§un odalar" yontemi ile siilfiirik asit elde edilmesinde onemli mik-
tarda bulunurlar. Ayrica nitrik asit ve nitratlann yapiminda; boya ve 
patlayici maddelerin iiretiminde; nitroselliiloz boya, lak ve yapay ku-
ma§larin formiilasyonunda; giibre ve siyanamid yapiminda; fotograf 
filmi i§lerinde, silolarda (silo gazi) olu§an azot oksitleri zehirlenmeye 
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neden olabilirler. Azot oksitlerine, kaynak, elektroliz, metal temizleme 
i§lemlerinde, yangin sirasinda da zararli gaz olarak rastlanir. 1929'da 
tngiltere'de Cleveland Clinic'de gikan bir yanginda 50k miktarda ront-
gen filmi yanmi§, bu sirada olu§an azot oksit buharlan (ayni zamanda 
C O ve HCN) 129 ki§inin olumiine neden olmu§tur. Azot oksitleri ya-
kin gevre iginde onemlidir. Bu gazlar ozellikle motorlu ta§it araglari-
nin egzos gazlannda bulunur. Egzos gazlannda N O miktari N02 'ye 
gore daha fazladir. Sigara dumamnda 200-1000 ppm N O ve 100 
ppm'e kadar N0 2 oldugu saptanmi§tir. 

Ayrica N02 , kapali yerlerdeki hava kirliligi (indoor pollution) igin 
de onemlidir. Havalandirilmami§ gaz sobalan ve katalitik lsiticilardan 
yayilir (Amdur, M.O., 1991). 

N02 'nin dimeri olan N204 (diazot tetroksit) agik sari renkli olup, 
miktan sicakliga baghdir. 140-158°C arasinda N 0 2 §eklindedir. Viicut 
sicakliginda ise %70 N204 ve %30 NO, bulunur. 22°C altinda tama-
men N204 'e kondanse olur. 

Toksisite: i§yeri havasinda N02 'nin T L V degeri 5 ppm (9 mg/m3) 
dir. Normal temiz hava standardi, bir saat N 0 2 inhalasyonu igin 0.25 
ppm'dir. Azot dioksit etkisini gok gabuk gosteren bir gazdir. N02 'e 
maruz kalan bir kimse koku ve g6riinii§iiniin farkina varmaksizin letal 
dozu inhale edebilir. Havada 250-500 ppm N02 'in inhalasyonu gok ki-
sa siire iginde oldiiriicii olabilir. Daha dii§iik dozlan ise 1 saat inhalas-
yonla oldiiriicii etki gosterebilir. 

N0 2 maruziyetinde, toksisite, kisa siire igin bile Haber yasasina 
uyan bir konsantrasyon zaman ili§kisi gostermez (Haber yasasi: 
CxT=k). Ornegin deney hayvanlannda L C ^ (1 saat maruziyetle): 166 
ppm; 4 saatlik maruziyette ise LCW: 88 ppm olarak saptanmi§tir (Ha-
ber yasasina uyma durumunda LC^: 44 ppm olmali idi). 

Azot oksitleri trakea, bron§lar ve pulmoner doku mukozalanni be-
lirgin §ekilde irrite ederler. Siliyalann kaybina ve lezyonlara neden 
olurlar. Akut zehirlenmede 6-24 saatlik bir latent devre vardir. Ilk et-
kisi pulmoner konjestiyonla ilgili solunum durmasidir, gogu kez oliim-
le sonuglanir. Boylece oliim nedeni bogulma (suffokasyon), gecikmi§ 
pulmoner odem veya pnomoni olabilir. 
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Azot gazlan (ozellikle azot monoksit), nitritler gibi methemoglo-
binemiye neden olabilir. N0 2 miktan yiiksek §ehir havasim inhale 
eden gocuklarda akut bron§ite; okul gocuklari arasinda yiiksek methe-
moglobine rastlanmi§tir. Methemoglobinemi, anoreksi ile birlikte pul-
moner odem ve siyanozise neden olur. 

Kronik zehirlenmede ise ba§ agnsi, anoreksi, konstipasyon, agiz 
ve farenks mukozasinda iilserasyon goriiliir. 5 ppm N02 'in 4 saat inha-
lasyonu, solunum sikligini ve "soluk hacmini" arttinr. 

N02'e maruziyetin biyokimyasal etkisi: 

Azot dioksite akut ve kronik maruziyetin, deney hay vanlarimn ak-
cigerlerinde kollagen ve elastin konfigiirasyonunu degi§tirdigi goste-
rilmi§tir. Ancak bu molekiiler degi§menin tek maruziyette kisa zaman-
da (24 saatlik) reversibl; tekrarlanmi§ maruziyette ise en az 7 giin 
iginde reversibl olmadigi da gozlenmi§tir. 

insanlarda ise; Apollo-Soyuz uzay araci ile uzaya giden ekibin id-
rarlannda hidroksilizin glikozitleri saptanmi§tir. Hidroksilizin atdimi-
nin, kollagenin degradasyonu ile ilgili oldugu dii§iiniilmektedir. Eki-
bin 4-5 dakika siire ile 250 ppm azot diokside maruz kaldigi 
bilinmektedir. Rontgenogramla saptanan pulmoner hasar da bulgulan 
desteklemi§tir (Amdur, O.M., 1986). 

Azot oksitlerinin metabolizmasi ve atihmi hakkinda fazla gali§ma 
yoktur. Ancak dokularda nitritlerin toplandigi gosterilmi§tir. 

Zehirlenmenin tedavisi: Ki§i derhal zehirlenme ortamindan 
uzakla§tmlir. Solunum gUgliigii halinde oksijen tedavisi uygulamr. Di-
ger destekleyici ve semptomatik tedavi yapilir. Agiz , burun, goz ve 
N02 'e maruz deri once su, arkadan %1'lik NaHCO, ile yikanir. Mutlak 
dinlenme §attir. Yangin sondiiriicUler gaz maskesi kullanmalidir veya 
agiz ve burna lslak bez konulmalidir. 

K U K U R T D i O K S i T (S02) 

Kukiirt dioksit (siilfiiroz anhidrit, S02) renksiz, yanmayan, bogucu 
kokuda olan bir gazdir. -10°C'de kaynar, sivi halde iken ozgiil agirhgi 
1.5, havaya gore yogunlugu ise 2.3'tiir. Suda goziinerek siilfiiroz asit 
verir. 

Kiikiirt dioksit endiistride gok kullanilan bir gazdir. Siilfiirik asit 
yapiminda, fumigasyon, agartici ve sogutucu olarak kullanihr. Y a n 
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iiriin olarak sulfur filizlerinin kavrulmasinda, siilfit prosesi ve kagit 
yapiminda ve sentetik fenol iiretiminde 50k miktarda olu§ur. 

Endiistri di§inda, yakin gevrede kiikiirt igeren kati ve sivi yakitla-
nn yanmasi ile olu§an S 0 2 havayi kirletir. Nemli havada S0 2 havada 
siilfiirik asite donii§erek kuvvetli irritan etki gosterir. 

Toksisite: Havada 0.5 ppm konsantrasyondaki S02'in kokusu his-
sedilebilir. 0.3-1 ppm'in aci lezzeti duyulur. 5 ppm S02'in inhalasyonu 
ile okside etkisinin semptomlan goriilmege ba§lar. Endiistride, hava-
daki T L V degeri 5 ppm (13 mg/m3)dir. Temiz hava standardinda ise 
24 saatlik inhalasyon siiresi igin T L V 0.04 ppm, bir saat igin ise 0.5 
ppm olarak saptanmi§tir. 

S0 2 buharlan solunum sistemini irrite eder, bron§it ve asfeksiye 
neden olabilir. 5ppm burun ve bogazda kuruluk yapar, bron§iyal hava 
akimina direnci arttinr. 6-8 ppm S0 2 inhalasyonu ise soluk hacmini 
azaltir; 10 ppm hap§irma, oksiirme ve gozlerde irritasyona neden olur. 
20 ppm bronkospazm yapar. 400 ppm S02 inhalasyonu tehlikeli olup, 
1 000 ppm ile 10 dakikada oliim olu§ur. 

Kiikiirt dioksit iist solunum yollarini etkileyerek burun, agiz a§agi 
solunum mukozalanni, konjuktiviti irrite eder. Yiiksek konsantrasyon-
da S02 'e maruz kalma sonucu, glottisin kapanma refleksini yok eder. 
Bu etki S02 'nin letal konsantrasyonda inhalasyonuna kar§i koruyucu 
bir mekanizma olu§turur. Akut zehirlenmede kusma, konviilziyon ve 
fatal asfeksi goriiliir. 

Kronik S0 2 zehirlenmesi bron§it ve larenjit yapar, Subakut zehir-
lenme genellikle pnomoniye neden olur. Devamli S02 'e maruz kalma 
ile tolerans kazanihr. 

S0 2 hem bitki ve hem de hayvanlar igin toksik bir gazdir. Mate-
lurji alanlannda ve havasi kirli §ehirlerde bitkilerin hasarina yol agar. 
800 ppm S0 2 hayvanlarin olUmiine neden olur. 

Tedavi: S0 2 ile zehirlenmede genel tedavi prensipleri uygulanir. 
Spesifik bir antidotu yoktur. 
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A M O N Y A K (NH,) 

Alkali ozellikle irritan bir gaz olan amonyak suda %33-35 oranin-
da goziiniir. Susuz (anhidr, kuru) amonyak batici kokuda renksiz bir 
gazdir, (-33.4°C'de kaynar. Havaya gore yogunlugu 0.597'dir ve ko-
layca sivila§tinlabilir. Kuru iken havada % 15-20 oraninda patlayicidir. 
Havada en az 53 ppm oldugunda kokusu ile taninabilir. 

Havada T L V degeri 50 ppm (35 mg/m3)dir. 

Bulunu§u: Amonyak hem bir bozunma iirunii olarak endustride 
atik maddeler arasinda, hem de ge§itli kimya maddelerinin iiretimifide 
kullanilan bir gazdir. Ornegin azotlu maddelerin bozulmasi, gazhane, 
deri tabakhanesi ve §eker fabrikalannda artik iiriin olarak olu§ur. A y n -
ca havadan HN0 3 yapiminda, amonyum tuzlannin hazirlanmasinda, 
ayna yapimi, Solway usulii ile soda yapimi, evlerde leke gikanci, pa-
muk biikiimiinde ve sogutma tesislerinde refrijeran olarak kullanilir. 

Toksisite: Oral yolla M L D 10 ml/70 kg'dir. Havada %0.5-l 
(10 000 ppm) oldugunda birkag dakikada oldiiriicudur. Amonyakla 
akut zehirlenmede hap§irma, tiikiiriik artmasi, bogazda agn ve siki§-
ma, glottisdeki spazm nedeni ile bogulma hissi goriiliir. Havada 
%0.25-0.45 oraninda amonyagin 1 saat kadar inhalasyonu tehlikelidir. 
Burun mukoz membranindaki spazm dolayisi ile gegici solunum dur-
masi, kan basincinda yiikselmeden sonra solunum yolundaki mukoz 
membranin §i§mesi ve hemorajik iltihap, ses kaybi, oksiiriik ve solu-
num durmasim olu§turur. Yiiksek konsantrasyonlar bazen gok veya as-
feksi nedeni ile oliime yol agar. 

Sivi amonyak ise deride ikinci derecede yamklar olu§turur (alkali 
ozelligi nedeni ile). Korrozif etki §iddetli degildir, fakat deride kizarti, 
eritem ve kabarmalar olur. Gozlerde §iddetli ya§arma olur. Konjuktivit 
goriiliir. 

A g i z yolu ile temas yerlerinde yumu§ama olur. Sistemik etki ola-
rak lipemi goriiliir. Letal olaylar yag embolizmi nedeni iledir. 

Amonyakla kronik zehirlenme gok onemli degildir. Ust solunum 
yolunda kronik irritasyon, trakeitis, bron§it goriiliir. 

Tedavi: Agizdan alindiginda limon suyu veya hafif asitlerle not-
ralize edilir, yumurta aki gibi demiilsent verilir. Mide yikanmaz. Deri 
ise seyreltik asitli su ile yikanir. Goze kagtiginda, goz %5'lik borik 
asitle yikanir. 
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D i K L O R O D E T i L S U L F U R (C1CH2-CH2-S-CH2CH2C1) 

2.2'- Diklorodietil siilfiire "hardal (mustard) gaz" adi da verilir. 
Ciinkii kokusu £in hardalini andinr. Saf madde berrak, renksiz bir si-
vidir. Organik sivilarda 50k kolay gdziiniir. Sivi veya buhan cam, me-
tal, cilali yuzeylere kolayca niifuz eder. Kaynama noktasi 217 °C ve 
donma noktasi 139°C'dir. 

Bu bile§ik ilk kez 1854'de sentez edilmi§, 1887'de Meyer (Alman-
ya) tarafindan vezikan ozellikle oldugu agiklanmi§tir. 1917'de ilk kez 
sava§ta kullanilmi§tir (ingilizlere kar§i) ve 14 000 ki§inin oltimiine yol 
agmi§tir. (Bu gaza Ingilizler "mustard gaz" Fransizlar "yperite: iperit", 
Almanlar "sarihag" veya "Lost" derler). 

Toksisite: Havada 150 mg/m3 mustard gazin 10 dakika solunumu 
insani oldiirmeye yeterlidir. £e§itli deney hayvanlannda IV olarak 1-4 
mg/kg ile akut toksisite goriiliir. 1 mg sivinin, cilde damlatilmasi ile 2-
3 cm gapinda kabarciklar olu§ur. 5 mg madde vezikan olarak etkir. 
§iddetli bir hiicre zehiridir. 

inhalasyon yolu ile akcigerlerde, intraperitonal enjeksiyon, gastro-
intestinal yol ve IM yol ise lokal nekrozlar olu§turur. Gozlere temasta 
ise konjuktivit, keratit, lakrimasyon ve fotofobiye yol agar, inhalasyon 
sonucu bron§it, bronkopnomoni ve solunum yollan mukozasinda nek-
roz goriiliir. 

Tedavi: Etkili olabilmesi igin tedaviye maruz kalmadan birkag 
dakika iginde ba§lanmahdir. Buhanna maruz kalmada, durum pek de-
gi§tirilemez. Akciger irritanlan igin yapilan genel tedavi prensipleri 
uygulanir. Gozlerin hemen %2'lik NaHC0 3 ile yikanmasi gerekir. 

2.2. KIMYASAL S A V A § MADDELERi 

"Kimyasal sava§ maddeleri" ba§ka bir deyimle "kimyasal silah-
lar", askeri operasyonlarda fizyolojik etkilerle oldiirme, ciddi §ekilde 
yaralama veya kapasiteyi dii§iirme amaci ile kullanilan kimyasal mad-
deler olarak tanimlanabilir. Birle§mi§ Milletler Konvensiyonel kurulu-
§u (1948), kimyasal ve biyolojik silahlan, "kitle tahribi igin kullanilan 
silahlar" olarak tanimlami§tir. 

Gaz ve buharlann sava§ta kullanilmalari gok eski gaglara kadar 
uzanmaktadir. Ancak gagimizda ilk onemli kimyasal silah kullanimi 
Birinci Diinya Sava§inda olmu§tur. 1914 yilinda Fransizlar Almanlara 
kar§i initan gazlan kullanmi§lardir. Buna kar§ilik Almanlar, 22 Nisan 

439 



1915'te Belgika'nin Ypern (Ypes) bolgesinde klor gazi ile Fransizlara 
ilk onemli kimyasal saldinda bulunmu§tur. Klor gazi uygun riizgar ko-
§ullarinda 6000 kadar biiyiik gelik silindirlerden serbest hale gegiril-
mi§ ve olu§an klor bulutu, siirpriz olarak kar§ilayan dii§mana agir ha-
sar verdirmi§tir. A y m anda bu kimyasal silaha kar§i koruma tedbirleri 
de ahnmi§tir. Ilk maske (respirator), sodyum hipoklorit (NaCIO), gli-
serin ve sodyum karbonat (Na2C03) kan§imi igine daldirdmi§ "pamuk 
pet" ile hazirlanmi§tir. Arkadan solunum yollarim hedef alan kimyasal 
saldinya kar§i koruyucu onlemler geli§tirilmi§tir. 1916'da Fransizlar 
once HCN'i mermi kovanlanna doldurarak, daha sonralan da siyano-
jen kloriir ve siyanojen bromuru kullanmi§lardir. 1917'de, savunma-
sinda maskenin yetersiz oldugu, kiikiirtlii hardal gazi (diklorodietil 
sulfur) Almanlar tarafindan Ingilizlere kar§i ba§ari ile kullanilmi§tir. 
Ingilizlerin "mustard gaz" Fransizlarin "yperit", Almanlarm ise "San 
Hag" veya "Lost" adim verdikleri ve £in hardali kokusunu andiran bu 
bile§ik 14000 ki§inin bliimiine neden olmu§tur. Fosgen ve arsenikli bi-
le§iklerin kullanildigi I. Diinya sava§mda kimyasal silahlar, iginde Hit-
lerin de bulundugu 1 milyon 300 ki§inin yaralanmasina ve 91000 ki§i-
nin bliimiine neden olmu§tur. 

Yirminci yiizyilda yapilan 200 den fazla sava§in en az 12'sinde, 
kimyasal silahlarin kullanildigi bilinmektedir. Ornegin 1935-1936 yil-
lannda, italyanlar Habe§istan boliik ve kabilelerine kar§i duyu irritan-
lan ile iperiti kullanmi§lar, olay 5000 oliimle sonuglanmi§tir. (^in'de 
(1937-1945), Japonya Manguryah esirlere hardal gazi, fosgen ve levi-
sit (Lewisite) ile saldinda bulunmu§tur. Almanlar (1949-1941) 
Auschwitz, Bergen gibi toplama kamplannda H C N ve C O ile binlerce 
ki§iyi bldurmii§tiir. 

II. Diinya Sava§mda ise kimyasal silahlar kullandmami§tir. Bunda 
misilleme ihtimalinin etkisi oldugu dii§iiniilmektedir. Her iki tarafin 
da kimyasal sava§a kar§i hazirlanmi§ olmasi ihtimali, Almanlann, 
miittefiklerinin sinir gazi kullanma imkanlannin olmadigini bilmeme-
lerine baglanabilir. 

Bilindigi kadarla, II. Diinya Sava§inda yaygin bir §ekilde tanimla-
nan bir kimyasal sava§ kullanimi yapdamami§tir. Ancak buna ragmen 
bazi dii§man aktivite alanlannda kimyasal ve biyolojik sava§ etkenle-
rinin kullanildigi bildirilmi§tir. Ornegin Misir Yemen'in ig sava§ina 
kan§arak (1963-1967) goz ya§artici maddeler, fosgen ve hardal gazi 
bombalan ile 1400 ki§inin bliimiine neden olmu§tur. Yakin tarihte ise, 
Iran-Irak sava§inda (1983-1988), Irak'in iranli sivil halka hardal gazi 
ve muhtemelen sinir gazlanndan tabunu kullandigi bilinmektedir. Y i -
ne Irak (1987-1988), Halepge'de kendi kiirt azinlik vatanda§lanna kar-
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Tablo 56: Onemli Kimyasal Sava§ Maddeleri 

Etki Grubu Ornek Kod 

1. Sinir Etkenleri Tabun GA 
(Letal etkililer: sinir) Sarin GB 

Soman GD 
VX 

2. Akciger Irritanlari Fosgen CG 
(Letal etkililer: Bogucu) Klor CL 

Difosgen DP 
Kloropikrin PS 

3. Vezikanlar Kiikiirtlii hardal (iperit) HD 
(Hasar yapicilar: Azotlu hardal HN3 

kabarcik yapanlar) Lewisit L 
Halojenli oksim CX 

4. Psikotomimetikler Antikolinetjikler BZ 
(Kapasite Bozucular: Lizetjik asit grubu LSD 
Mental etkililer) 

5. Siyanojen Etkililer Hidrojen siyaniir AC 
(Kan zehirleri, letal Siyanojen kloriir CK 
etkililer Kan) Hidrojen sulfur H2S 

6. Duyu Irritanlari Klorasetofenon CN 
(Toplum hareketleri Kloropikrin PS 
kontrolu) O-klorobenziliden cs 

malanonitril 
Dibenzoksapin CR 
Arsenikli kusturucular DM 

§1 17 Mart 1988'de ugakla sinir gazi atmi§, 1000'lerce sivilin yaralan-
masina, 5000 ki§inin oliimiine neden olmu§tur. 

I. Diinya Sava§inda, kimyasal sava§ maddeleri yalnizca kara silah-
larinda kullanilmi§ ve zarar gorme, yaralanma olaylan sava§ alaninda-
ki askerlerle sinirli kalmi§tir. Sava§ maddelerinin buhar etkisi ile yara-
lanma (zehirlenme) olaylan olmu§tur. 1915 §ubat-1918 Kasim 
arasinda 113500 ton kimyasal madde kullanilmi§tir. Bu ise 1.3 milyon 
ki§inin yaralanmasina en az 91.000 ki§inin oliimiine neden olmu§tur. 
Sava§in son 18 ayinda, yaralanmalann %70'i kimyasal silahlarda ol-
mu§, mustard gaz ile hiicumun %1.5 'u oliimle sonuglanmi§tir. 
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Tablo 57: Onemli Harp Gazlarinin Letal ve Toksik Konsantrasyonlan (1) 

Sava§ gazi Kimyasal Yapisi Ozellikleri Toksisite 

*Klor Cl2 Gaz-33.6°C karakte-
ristik kokulu 

2.5 mg/1 (30-50 dak) 
letal 1000 ppm letal 
(5 dak) letal 

•Fosgen COCl2 gaz, k.n.8.2°C taze 
saman kokusu 

360 mg/m3 letal (30 da-
kikada) (90 ppm) 

•Iperit (hardal 
gazi) 

/ CH2CH2C1 
s \ CH2CHC1 

Hardal kokulu, sivi 
k.n.217°C 
e.n.l3°C 

150 mg/m3 letal (10 
dak) 

Lewisit CHC1:CHASC12 k.n. 190°C 
Itir 

LD5O 33 mg/kg 
5.8 ppm oldiiriicii 

•Clark I (C6H5)2ASC12 Renksiz, kristal, 
u?ucu 
k.n.: 33°C 
e.n.: 38°C 

2.2 mg/1 (1-2 dakikada 
toksik) 

•Clark n (C6C5)2ASCN UQUCU, kristal 
k.n. 
e.n.: 31.5°C 

2.8 mg/1 (1-2 dakikada 
toksik) 

• • Tabun (GA) CH3CHOx ^ o 

(CH3)2N CN 

Sivi, U£UCU LD5o:0.6 mg/kg 
(fare, ip) 

• • Sarin (GB) (CH3)CHOx 

H 3 C - P - F 

SLVL, UFUCU 100 mg/m3/dak. oldiiriicii 
LD5o:0.42 mg/kg 
(fare, ip) 

Soman (GD) CH3 

(CH3)2C CHO 

H 3 C ^ ^ F 

Sivi uguculugu 

degi§ken 

Kloropikrin CC13 NO2 Tatli kokulu 
k.n.:112°C 

0.8 mg/1 (1 saat letal) 

Siyanhidrik 
asit 

HCN k.n.:26°C 
karekteristik koku 

0.13 mg/1 (130 ppm) 
(1 saat letal) 

• Siyanojen 
kloriir 

CNC1 k.n.:12°C 
keskin kokulu 

HCN'e yakin 

• Siyanojen 
bromiir 

CNBr k.n.: 61°C keskin 
kokulu 

* I. Diinya sava§inda kullanilan maddeler. 
** Toksik gazlara bakiniz. 
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Gelecekteki yaygm bir kimyasal savas durumunda, hasann olgii-
sii, yaralanma ve oliim insidansi I. DUnya Sava§ina gore 90k farkli so-
nuglari doguracagi hesaplanmaktadir. Bugiin super devletlerden biri-
nin elinde bulunan "sinir ajani" olarak bilinen sava§ maddesinin, 
diinya niifusunun 4000 katini yok edecek giigte oldugu belirtilmekte-
dir. 17 Ocak 1990'da Korfez krizinin "Korfez Sava§ina" donii§mesi, 
kimvasal silahlari yeniden giindeme getirmi§tir. Tiirkiye'nin 90k yaki-
ninda (Irak'ta) bu savasin olmasi bizi de yakindan ilgilendirmi§tir. Bu 
nedenle kimyasal silahlar hakkinda halk ve asker bilgilendirilmeye ga-
li§ilmi§, onlemler alinmi§tir. 

Kimyasal Sava§ Maddelerinin Siniflandirilmalan 

Bu siniflandirma, genel tibbi amagla farmakolojik ve toksikolojik 
prensiplere gore yapilir. Ancak sava§ta kullanilmalarinda goriilen tiim 
etkiye gore askeri servis amaglanna gore siniflandirma daha uygun-
dur. Tip mensuplan tibbi tedavide gerekecegi nedeni ile her iki tip si-
niflandirmayi da bilme durumundadirlar (Tablo 56). 

Kimyasal sava§ maddelerinin letal dozlari, kimyasal yapilari tablo 
57'de, ilk yardim ve tedavi ise tablo 58'de gdsterilmi§tir. Onemli bir 
kisminin toksikolojik ozellikleri daha once bahsedilmi§tir. Kimyasal 
sava§ maddeleri ile ilgili daha geni§ bilgi igin (Flury, Z., 1969, J.S.P 
(312), 1987, The United Nations V:14, 1989; Karaca, L „ 1990) baki-
niz. 

Tablo 58: Sava§ Maddelerine Maruz Kalmada ilk Yardim ve Tedavi 

Madde Kendi kendine ilk yardim Ilk yardim ve tedavi 

1. Sinir Etkenleri 

2. Akciger Hasan 
Yapanlar 
(Cl2, fosgen gibi) 

3. Siyaniirlii Bile-
jikler 

a) U?ucular (HCN) 

b) Dayanikli 
CNBr, CNC1 

4. Vezikanlar 

Combopen otoenjeksiyonu, gere-
kirse 15 dakikada tekrarlanir 
(2 kez); 5 mg diazepam-hipoklo-
rit ile dekontaminasyon 

Steroid inhalasyonu 
(Betametason valerat gibi 
100 /ig/tek inhalasyon) 

Steroid inhalasyonu 

Steroid inhalasyonu 

Fuller topragi (deri) ve 
% 2 NaHCOj ile (goz) 
dekontaminasyon; BAL mer-
hemi, steroid inhalasyonu 

Combopen derhal enjekte edi-
lir. Risk altindakilere onceden 
pridostigmin (30 mg/8 saatte 
bir oral), atropin sulfat (2-200 
mg i.v) 
Kodein sulfat 30-60 mg 
Sistemik steroid tedavisi 
(metil prednisol 2 g IV.) 

Sun'i solunum, 20 ml dikobalt 
edetat tV. 
20-50 ml %50 sodyum tiyosiil-
fatlV. 
HCN ve fosgen tedavisi ile ayni 

Gozler yikandiktan sonra 
midriyatik uygulamr, derideki 
kabarcik ve yanik tedavisi; 
steroid inhalasyonu 

Combopen: (2 mg atropin siilfat+500 mg pralidoksim mesilat kan§imi) 
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2.3. TOKSIK T O Z L A R 

Genel olarak "toz" deyimi havada suspanse olmu§ her tiirlii kati 
tanecik igin kullandir. Birgok tozlar gerek biiyiik §ehirlerde gerekse 
endiistride i§yerleri havasini kirleterek zararli etki gosterirler. Endiist-
rideki tozlarin toksik etkisi havadaki tanecik sayisina ve biiyiiklugiine 
baghdir. Ayrica bu tozlarin inhalasyonu ile ortaya gikan zarar, tozun 
fiziksel ozelligi, kimyasal yapisi, inhale olan tozun toplanma yiizdesi 
ve yeri ile yakindan ilgilidir. 

gaplan 0.5-10 ^m (mikrometre) arasinda olan taneciklerin toksi-
kolojik onemlerinden daha once bahsedilmi§ti. Bunun yaninda 200 
/im uzunlugunda asbest gibi lif yapisindaki taneciklerin insan akcige-
rinde yerle§tigi ve toksik etki gosterdigi bilinmektedir: 

Tozlar organizmadaki fizyolojik etkilerine gore a§agidaki §ekilde 
simflandinlabilir: 

1) Spesifik akciger hastahklarina (pnomokoniyozis, pnomokon-
yoz) neden olan tozlar: Silikatlar, asbest gibi. 

2) Sistemik toksik etki gosteren tozlar: Kur§un, kadmiyum, rad-
yum gibi metal tozlar akcigerlerden absorbe olarak etkilerini gosterir-
ler. 

3) Metal buhari (fume) hummasi: £inko oksit gibi gok ince tane-
ciklerin (0.2-1 m/i) inhalasyonu ile zehirlenmeye neden olan tozlar. 

4) Allerjik etki gosteren tozlar: Polenler, pulverize odun tozu gibi 
(immunotoksisiteye bakin). 

Tozlarin ozellikleri ve Saptanmasi 

Toksik tozlarin zararli etkisinde: a) Tanecik biiyukliigii ve dagilim 
sikligi, b) Miktan, c) Kimyasal yapisi onemli rol oynamaktadir. 

Tanecik biiyukliigii ve dagilim sikhginin (frekans), i§yeri atmosfe-
rinde ara§tinlmasi zararldik derecesinin belirlenmesi agisindan gerek-
lidir. Genellikle endiistri bolgelerinde olu§an tozlarin hemen hepsinin 
tanecik gaplan 1 /im'den biiyiiktiir. Bu tanecikleri dagdimlannin ince-
lenmesi, %60'inin 1-3 /im arasinda bulundugunu gostermi§tir. Diger 
yandan, normal di§ atmosferde bulunan tozlann %97'sinin tanecik 
gaplan 1 /im'den kiigiiktiir. Kirli olmayan bir havada gapi 1.5 /im'den 
daha biiyiik toz tanecikleri hemen hemen hig yoktur. 
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Toz taneciklerinin biiyiikliigii kadar, miktannin da saglik agism-
dan onemi vardir. Ornegin endiistride silikozis olu§ma hizi maruz kali-
nan silika tozlannin miktari ile artar. A y n c a tozun kimyasal yapisi 
toksik etki §eklini belirler. Ornegin havadaki kur§un tozlannin inhalas-
yonu ile goriilen kur§un zehirlenmesinin etki §ekli ve belirtileri, ginko 
tozlan ile goriilen zehirlenmeden farklidir. 

Endiistri toksikolojisi ve hijyeni agismdan, i§ yeri havasindaki toz 
taneciklerinin, aynca yakin gevremizde havayi kirleten tozlann tane-
cik biiyiikliigiinii ve dagilim sikliginin miktanni ve kimyasal yapisini 
belirlemek gok onemlidir. 

Havadaki Tanecik Miktari ve T L V Degerlerinin ifadesi 

a) Havadaki toz miktan birgok metal tozlan ve organik madde ta-
necikleri igin mg/m3 olarak verilir. T L V degerleri de ayn §ekilde ifade 
edilir. Ornegin kur§un tozlan igin T L V 0.2 mg/m3'tiir. 

b)Silisyum dioksit (Si02) igeren tozlar igin M A K degerleri, zarar-
lilik derecesini (Z) veren formiile gore hesaplanarak degerlendirilir. 
Havadaki 5/zm'den kiigiik taneciklerin konsantrasyonu C (mg/m3), ser-
best kristal (Si02) miktari % degeri (n/100) ise: 

Z (zararlilik derecesi) = C 2 olarak ifade edilir 
100 

Z: 0.2'den kiigiik ise tehlikesiz; 0.2-1 arasinda ise kritik (tehlike simn-
na yakin); l'den bUyiikse Si02 igeren tozlar igin tehlikeli olarak kabul 
edilir. 

Genel olarak mineral kaynakli tozlar igin T L V degeri birim ha-
cimde toz sayisi olarak verilir ve (mpp/m3) birimi ile ifade edilir: 1 m3 

havada 106 tanecik igeren kati halde kimyasal maddenin miktan 1 
mpp/m3'e e§ittir (mpp/m3: 1 m3 havada bulunan milyon tanecik sayisi). 

Bu boliimde pnomokoniyozise neden olan tozlara deginilecek, 
metal ve bile§ikleri ile ilgili tozlann etkilerine metalik zehirler kismin-
da yer verilecektir. 

Pnomokoniyozis Yapan Tozlar 

Akcigerlerde birikerek, pnomokoniyozis yapan 12 toz tipi ve 78 i§ 
kolu saptanmi§tir. Bunlar arasinda silika (silikozis); asbest (asbesto-
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zis)'; komiir tozlan (antrakozis); demir tozlan (siderozis); talk ( talko-
zis); alumina (Shaver hastaligi); pamuk tozlan (bissinozis); §eker tozu 
(,bagassozis); diyatome tozlan (diya tome pnomokoniyozisi) ile ilgili 
hastaliklar sayilabilir. 

Silikozis: Silikozis 8 /<m'den kiigiik silisyum dioksit (Si02) tozla-
nmn inhalasyonu sonucu olu§ur. Serbest Si0 2 kristal (kuvartz, kristo-
balit, tridimit gibi) veya amorf (opal gibi) §ekilde bulunabilir. Si02 , 
aynca dogada feldspat, kaolin, mika, serpentin gibi silikatlar olu§tur-
mu§tur. Silika tozlanna, maden ocaklannda, kil, gimento, komiir ve 
birgok endiistride maruz kahnabilir. Silikatlardan serisit (aliiminyum 
ve potasyum hidroz silikat), asbest, talk ve kalsine (susuz) diyatome 
topragi "silikatozis" denilen pnomokoniyozise neden olurlar. Diger si-
likatlar zararli degillerdir. 

Havada 75 mpp/m3 ustiinde silika olmasi (%50-100 serbest Si0 2 

igeren) tehlikeli kabul edilmektedir. £aplan 10 ^m'den kiigiik (%50 
Si02 igeren) tanecikler igin T L V degeri ise 300 mpp/m3'diir. Tablo 
22'de pnomokoniyozis yapan ge§itli tozlann T L V degerleri verilmi§tir. 
Tanecik biiyiikliigii 10 /im'den kiigiik silika igeren tozlann ( T L V ) de-
gerlerinin hesaplanmasi igin "The American Conference of Govern-
mental Hygienists" a§agidaki formiilii geli§tirilmi§lerdir: 

T L V (solunabilen toz): 
% S i 0 2 (solunabilen) + 2 

Ulkemizde i§yerleri igin de kullanilan bu formiilde, 5 ^m'den kii-
giik Si0 2 tanecikleri "solunabilen" olarak kabul edilmi§tir (Clayton, 
G.D., 1981) 

Silikozis olu§masi igin 1-1.5 gram silikanin absorbe olmasi gerek-
tigi gosterilmi§tir. 1-3 jim biiyiikliigiindeki Si02 tanecikleri en tehlike-
li olup, akcigerlerde %60'dan fazlasi tutulmaktadir. Kum, kuvartz, gra-
nit veya diger saf Si02 akcigerlerde lezyonlar olu§turmaktadirlar. 
Yalnizca silisyum dioksitin oktaedr §eklinde kristal olu§turan §ekli 
"Shtishovite" silikozis yapmamaktadir. Tetraedr §eklindeki Si02 'in fib-
rojenik aktivitesi oldugu iizerinde durulmaktadir. (Thienes, C. H., Ha-
ley T.J., 1972). 
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Silikozis genellikle maruz kalmadan 2-25 yil sonra ortaya gikar. 
Normal akcigerlerde %0.2 silika oldugu gosterilmi§tir. Silikotik akci-
gerlerde ise, akciger dokusunda en az % 1 Si02 (kuru madde iizerin-
den) saptanmi§tir. Havada yakla§ik 3 500-4 000 mpp/m3 Si02 'in i§ye-
rinde devamli inhalasyonu ile birkag yil iginde silikozis goriilebilir. 

Silikoziste olu§ma derecesi Si02 'in hidratasyonuna baghdir. Si02 , 
hiicre protoplazmasinda hidrate olarak etkir. Bu nedenle Si02 , kuru ae-
rosol §eklinde inhale oldugunda aktivite gosterdigi halde, tamamen 
hidrate olan silika hidrozol toksik degildir. Si0 2 ile doku reaksiyonu 
sonucu kiigiik, yogun ve fibroz nodiiller olu§ur. 

Silikoziste goriilen ba§lica belirtiler: Solunum giigliigii ve kuru 
bir oksiiriik, gogiiste siki§ma, solunum yetersizligi ve zorlugu, ta§ikar-
di ve siyanozisdir. Oksiiriik gogunlukla sabahlan veya dinlenme so-
nunda solunum zorlugunun §iddetine bagli olarak goriiliir. Gogiiste si-
ki§ma ve oksiiriikten sonra kanli balgam gikartihr. A y n c a Si0 2 

inhalasyonu ile bron§it, influenza ve pnomoni orani da yiikselir. Hizla 
ilerleyen silikozis olayinda, gogiis rontgenograminda goriilebilen bir 
nodiilasyon olmaksizin difiize fibrozis gozlenir. Silikozisli ki§ilerde 
tiiberkiiloza duyarhlik artar. "Tuberkiilosilikozis", silikozla birlikte tii-
berkiilozun goriilmesidir. Boyle ki§ilerde oksiiriik gok daha §iddetli ve 
sik olup, kanli balgam da artar. 

Genellikle T L V ( M A K ) degeri iizerinde silika tozlanna maruz 
kalma ile silikozis 6 ay dan once goriilmez. Maruz kalmanin devamli 
veya sik tekrarlanmasi silikozisin olu§masi igin gereklidir. Silikozisli 
ki§iler, tozlu ortamdan uzakla§tinldiklannda fibrozisin ilerlemesi du-
rur ve hayat birkag yil uzayabilir. 

Metabolizma ve atilimi: S i0 2 akcigerlerde hemen alveol hiicreleri 
tarafindan sanlarak fagositoza ugrar. Buradan lenf nodiillerine veya 
trakeabron§iyal lenf diigiimlerine geger. Lenfteki Si02 , yava§ goziin-
mesi sonucu kana gegerek idrarla atilir. Normal ki§ilerin kan kiillerin-
de % 1.5-2.1 oraninda Si02 oldugu halde, silikozisli ki§ilerin kan kU-
liinde bu deger %2.4-4.5 (ortalama %2.5) arasinda bulunmu§tur. 
A y n c a normal ki§ilerin idrannin 100 ml'sinde 1 mg Si02 bulunurken, 
silikozisli ki§ilerin idrannda bu miktar, inhale olan toz miktanna bagli 
olarak 0.6-11 mg arasinda olabilir. 
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Si02 'in onemli bir miktar ise akcigerlerde trakeabron§iyal diigiim-
lerde toplanir. Bu nedenle silikozisli ki§ilerin akcigerlerindeki silika 
miktan artar. 

Silikozisin tanisi: X-i§ini filmi ile yapilabilir. Kan ve idrarda Si0 2 

miktannin artmi§ olmasi, tanimlamaya yardimci olmakla beraber, nor-
mal degerlerin bulunmasi hastaligin olmadigi hakkinda kesin sonuca 
gotiirmez. Otopside, silikotik lezyon patolog tarafindan taninabilir. 
Ayrica tiiberkiiloz, asbestozis, antrakozis ve bissinozis ve diger sidero-
zis tiplerinden farklandirici tam da gereklidir. 

Tedavisi: Ki§inin tozlu gah§ma ortamindan uzakla§tinlmasi hasta-
ligin ilerlemesini durdurur. Solunum kapasitesindeki azalma hafif i§ 
yaptinlmasi ile diizeltilebilir. Onleyici tedbir olarak, i§ ortamindaki 
toz miktan, biiyukliigii ve serbest Si02 miktan saptanmalidir. 

Asbestozis: Asbest, ge§itli elyaf yapisindaki silikat minerallerine 
verilen genel bir isimdir. 

Diinyada iiretilen asbestin %95'i serpentinin elyaf §ekli olup 
Chrysotile (krizotil) adi ile bilinir. Krizotil hidrate magnezyum silikat-
tir: (3 M g O . 2 Si0 2 2H20). Diger asbest tipleri ise demir, kalsiyum, 
aliiminyum ve magnezyum silikat yapisindadirlar. 

Asbest (krizotil) yangina dayanikli maddelerin (ambalaj, izolator 
madde ve ate§e dayanikli elbiseler) yapiminda kullanihr. Asbestin 
(%1'den az Si02 igeren) T L V degeri 5 /im'den kiigiik lifler igin 5; her 
uzunlukta asbest kan§imi igin 150 mpp/m3'tiir. 

Asbest lifleri terminal (ug) bronkiyollerde toplanarak burada fago-
sitoza ugrarlar. Asbest inhalasyonu ile olu§an "asbestozis" belirtileri 
silikozise benzerse de daha belirgin etki goriiliir. Ayrica kalp biiyiime-
si ve buna bagli olarak da deri ve mukozalarin morarmasi (siyanozis), 
parmaklarda yumrula§ma seyrekte olsa goriiliir. 

Genel olarak 20-50 /im uzunlugundaki asbest lifleri tipik pulmo-
ner fibrozis ile birlikte §iddetli solunum giiglUgune neden olur. 20 
/im'den kiigiik asbest liflerinin fibrinojenik cevabi ba§latma ozelligin-
de olmadiklan dii§iiniilmektedir. Deneylere gore, bu fibrozis asbest 
liflerin mekanik etkisi sonucu olu§ur. Terminal bronkiyollere kadar 
ula§mi§ asbest lifleri, viicudun koruyucu mekanizmasi olarak doku ile 
kaplanir, boylece "asbestozisli akciger" olu§ur. Uzun yillar (10-20 yd) 
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yiiksek miktarda asbeste maruz kalma sonucu once a§agi akciger lob-
larinda, daha sonra yukari akciger loblarinda olmak iizere yaygin fib-
rozis goriiliir. 

Gozlerin kronik olarak asbeste maruz kalmasi sonucu, hipertrofik 
konjuktivit goriiliir. 

Asbestozis nedeni ile tiiberkiiloza duyarligin arttigi goriilmemi§-
tir. 

Uzun siire asbeste maruz kalmanin, pulmoner fibrozis di§mda ak-
ciger kanseri, bronkojenik kanser, plevrada mezotelyum (akciger zari-
nin mezotelyum hiicreleri) ve abdominal tUmorlere de neden oldugu 
gosterilmi§tir. Sigara igen asbest i§gilerinde akciger kanseri, sigara ig-
meyenlere gore 10 kere daha siklikta goriilmektedir. Neoplazmlarin 
olu§masi igin 10-20 yd gerekmektedir, fibrozis daha yava§ geli§ebilir. 

Asbestozisin tanimi igin spesifik bir klinik tablo yoktur. Rontgen 
ile en dogru sonucu verir. 

Asbestozisten korunma veya tedavi igin spesifik bir kimyasal . 
madde yoktur. l§yerindeki asbest kontrolii ve asbest miktannin azaltil-
masi, M A K degerinin altinda tutulmasi asbestozisin onlenmesinde en 
etkin yoldur. 

Diyatome pnomokoniyozisi: Diyatome topragi ham, kalsine ve-
ya aki§kan kalsine §ekilde bulunabilir. Ham (kaba) diyatome topragi 
kristalize serbest Si0 2 igermez. Flux-kalsine §ekli ise %30 kristobalit 
(bir ge§it Si02 kristali) igerebilir. I§lenmi§ diyatome tozunun tanecik 
biiyiikliigii 10 pim altindadir. Diyatome ile pnomokoniyozis oldukga 
kisa siirede (1-3 yil iginde) gikabilir. Pnomokoniyozisin §iddeti ise 
kristobalit miktan ile artar. Ham diyatome igin T L V degeri 600 mpp/ 
m\ kalsine §ekli (%5 kristobalit ve %75 Si02 igeren §ekli) igin ise 75 
mpp/m3'tiir. 

Shaver Hastaligi (Korundum fume fibrozisi, boksit fume fib-
rozisi): Korundum (aluminyum oksit) iiretimi sirasinda elektrik fin-
nindan yayilan alumina ve silika kollaidal taneciklerine maruz kalma 
sonucu olu§ur. Bu buhardaki aliimina ve silika amorf olup tanecik bii-
yiikliigii 0.02-0.5 ^ m arasinda degi§ir. Shaver hastaliginda her iki 
madde tanecikleri de etkin olmaktadir. Silikozise gore gok daha kisa 
siirede (2 yil kadar) ortaya gikar. Ba§lica belirtileri solunum zorlugu, 
nefes kesilmesi, pnomotoraks (plevra bo§lugunda hava veya gaz top-
lanmasi), gogiiste siki§ma ve agn, beyaz renkli balgam §eklindedir. 
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Talkozis: Talk tozlarina maruz kalma ile olu§ur. Saf talkin kim-
yasal yapisi asbest gibi hidrate magnezyum silikatdir. Toz halindeki ti-
cari talk, dolomit [CaMg(C03)2], tremolit (3 MgO. Si02CaSi03), mag-
netit (FeO, Fe203), serpentin (Mg3Si207.2FL,0), mika (lamine silikat 
mineralleri grubu), antofilit (MgFeSi03) gibi minerallerle kan§ik ola-
bilir. Degi§en miktarda Si02 'de igerebilir. 

Silika igermeyen talk kan§imimn da uzun siire inhalasyonu belir-
gin §ekilde akciger hasari yapar. Ba§langigta perivaskiiler ve peribron-
§iyal fibrozis ilerlemi§ durumda yaygin fibrozise donii§ur. Rontgen ile 
incelemede anfizamatoz kabarciklar ve fibrozise rastlanir. 

Talkozise, kozmetik i§gileri; boya iiretiminde gali§anlarda; kagit, 
gomlek, kauguk kablo, lastik teker yapiminda, talk mineralinde ve 
bgiitiilmesinde gah§anlarda; talk tozu yapan i§gilerde rastlanir. 

Pulmoner siderozis: Inert demir tozunun akcigerlerde toplanmasi 
ile olu§an benign bir pnomokoniyozistir. Fibrozis veya amfizem olu§-
madigi gibi, tiiberkiiloz ve akciger kanserine duyarligi arttirmaz. An-
cak demir tozlari ile birlikte Si0 2 tozuna beraber maruz kahndigi igin 
silikozis olu§masi onemlidir. 

Organik Tozlar 

Organik tozlann kaynagi bitkisel, hayvansal veya sentetik olabilir. 
Bu tozlar dermatit, mukoz membranlarda irritasyon, konjuktivit, sa-
man nezlesi ve astima neden olabilir. £ o g u n l u k l a belirtiler alleijik ola-
rak kabul edilir. Bugiin yiizden fazla i§yerinde organik yapili tozlara 
maruz kalinmaktadir. 

Bunlar arasinda: a) Bagas tozlanna, yani §eker kami§i pargalana-
rak §eker ekstraksiyonundan sonraki olu§an tozlara maruz kalindigin-
da "bagassozis" denilen bir akciger hastaligi goriiliir. Bagas binalar 
igin izolator maddelerin ve dayanikli tuglalann yapiminda kullanilir. 

b) Pamuklu bez dokuma fabrikalannda gali§anlarda "bissinozis" 
denilen bir hastalik goriiliir. "Pamuk nezlesi" veya "pazartesi nezlesi" 
denilen bu hastalik ani solunum darligi ve oksiiriiklii karakterize no-
betler halinde, pamuk lifine maruz kalan kimselerde pazartesi sabahla-
n veya i§ten birkag giin sonra da goriilebilir. Bazi kimselerde bu du-
rum ilerler ve i§ten aynlmasini gerektirir. Bu hastaligin pamugun 
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protein fraksiyonu nedeni ile olu§an, allerjik bir reaksiyon oldugu an-
la§ilmi§tir. Bissinozise neden olan maddenin, pamugun lif ve tohumla-
nndan 90k pamuk bitkisinin perikarp ve braktesinin (koruyucu yapra-
ginin) iginde oldugu gosterilmi§tir. Bu nedenle pamuk liflerinin 
bitkiden iyi aynlmasi gerekmektedir. Pamuk tozu igin T L V degeri 0.2 
mg/m3 verilmi§tir. 

Akciger irritasyonu Yapan Tozlar 

Birgok anorganik tozlar pulmoner irritandirlar. inhalasyonlari ile 
solunum yolunda iltihaba neden olurlar. Alkali maddeler (hidroksit-
ler), gimento, sabun, organik ve mineral asitler, floriirler, kromatlar ir-
ritan tozlara ornektirler. Kadmiyum metali veya kadmiyum oksit bu-
harlannin (fume) inhalasyonu pulmoner odem ve fatal pnomoniye 
neden olabilir. Bu metalle olu§an pnomoni anidir. £unkii inhalasyon 
sirasinda irritan etkisi farkedilemez, boylece letal konsantrasyonda 
alinmi§ olur. 

Karsinojenik Tozlar 

Son yanm yiizyil iginde erkekler arasinda akciger kanserinden 
oliimlerin artmasinda, mesleksel kanserlerin de etken oldugu gosteril-
mistir. Birgok organik endiistri maddelerinin akciger kanserine neden 
olabilecegi ileri siiriilmekle beraber, anorganik bile§iklerden kromatla-
rin, nikel ve asbest tozuna maruz kalma ile akciger kanseri arasinda 
bir ili§ki saptanmi§tir. 

Kromat filizinin gikanlmasi, dgiitiilmesi, (CrO,)iin kromata oksit-
lenmesinde, monokromatin (Cr04 2) bikromata (Cr207 2) d6nii§tiiriilme-
si i§lemiride gah§anlar kromat tozlarina maruz kalmaktadirlar. Ortala-
ma 15 (5-47) yillik bir latent devreden sonra, ya§lan 29-69 arasindaki 
i§gilerde akciger kanserlerine rastlanmaktadir. Deneysel olarak tav§an-
larin kalgalanna metalik krom implante edildiginde uygulama yerine 
sarkomlar olu§mu§tur. 

Nikel-bakir rafinerilerinde gali§anlar arasinda nazal siniis ve akci-
ger kanserleri goriilmektedir. Burada aktif maddenin nikel veya nikel 
karbonil oldugu dii§iiniilmektedir. Nikelle olu§an akciger kanserinin 
latent devresinin 22 yil (6-30) kadar oldugu saptanmi§tir. 

Asbest: Son yillarda asbestin de akciger kanserine neden olabile-
cegi saptanmi§tir. Asbest tozuna maruz kalan 35-37 ya§lan arasindaki 
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i§giler arasinda ortalama 18 (15-21) yilhk bir latent devreden sonra ak-
ciger kanserine rastlanmaktadir. 

Kanserojen oldugu dii§iimilen diger tozlar: Yukaridaki adi ge-
gen maddeler di§inda, radyoaktif tozlar, berilyum tozlarinin da kanse-
rojen oldugu ustiinde durulmaktadir. Ayrica katran buharina maruz ka-
linan i§yerlerinde (finnlarda, yol yapiminda oldugu gibi) gali§anlar 
arasinda yiiksek insidansli akciger kanserleri saptanmi§tir. Ara§tirma-
lara gore katran buharlan iginde 3,4-benzopiren, benzantrasen gibi ge-
§itli polisiklik aromatik hidrokarbonlarin sorumlu oldugu dii§Uniilmek-
tedir. Tablo 59'da onemli toksik tozlarin T L V degerleri verilmi§tir. 

Tablo 59: Onemli Toksik Tozlarin TLV Degerleri 

TLV TLV (mg/m3) 
Madde. mpp*/m3 Madde TWA STEL 

Aluminyum oksit 900 ANTU 0.3 0.9 
Asbest (%1 den az 150 Arsenik ve bilejikler 0.2 -

Si02) igeren) Arsenik trioksit 0.05 -

Cam 1110 Baygon 0.5 2.0 
Diatome topragi - Berilyum 0.002 
Grafit 430 Detnir oksit 
Granit (inert 50ziinen) 400 DDT 1.0 3.0 
Granit (inert) foziinme- 1295 Floriir tozu 
yen) Kalay (anorganik bile- 2.0 4.0 
Kire<j ta§i 1295 le§ikler) 
Mika 150 Kalay (organik) 0.1 0.2 
Perlit 860 Kromatlar 0.05 
Portland fimentosu 860 Nikel sulfur 1.0 -

Silika (Si02) Odun dozu (nonallerjik) 5.0 10.0 
Amorf 710 Pamuk tozu 0.2 0.6' 
Kristobalit 43 PAH'ler 0.2 
Kuartz 86 TEPP (deri) 0.05 0.2 

Silisyum karbiir 900 Tetraetil kur§un 0.100 0.3 
Talk 710 Vanadyum oksit 0.5 1.5 

(V205-V olarak) 

Tremolit 150 Warfarin 0.1 0.3 

TLV degerleri, endiistride zamanla elde edilen verilere gore zamanla degigtirilebilir. Ayrica 
Ulkelere gore de farklilik olabilir (Degerler; Thienes, C.H., Haley, T„ 1972; Arena, J.N., 1979 
ve Olishifaki, P.E., 1981 den alinmi§tir). 
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3. ORGANIK COZUCULER 

Organik gdziiciiler gerek giinliik ya§antimizda evlerde, gerekse 
endiistride, birgok i§yerinde yaygin olarak kullandan sivi maddeleri-
dir. Kimya endiistrisinin diger dallannda oldugu gibi, organik goziicii-
lerin sayisi da her gegen giin daha gok artmaktadir. 1880 yillarinda an-
cak 20 kadar goziicii onemli iken, bugiin sayilari binleri gegmektedir. 
Bunlardan en az 300 tanesi ise yaygin olarak kullanilmaktadir. 

Organik goziiciilerden benzin (alifatik hidrokarbon kari§imi), ben-
zen (aromatik hidrokarbon) ve tiirevleri, alkoller, esterler ve ketonlar 
gok eskidenberi bilinen goziiciilerdir. I. Diinya Sava§inin gereksinimi; 
nitroselliiloz, selliiloz asetat, sentetik regine ve plastiklerin iiretimi ile 
birlikte organik goziiciilerin geli§tirilmesi ve miktarlarinin arttinlmasi 
zorunlulugunu ortaya gikarmi§tir. 

£oziiciiler basit alifatik ve aromatik hidrokarbonlardan organosili-
kon bile§iklerine kadar uzanan gok ge§itli fonksiyonel gruplan igerir-
ler. 

Kullanma Yerleri 

goziiciilerin endiistride ba§lica: 1) goziicii (kauguk, plastik mad-
deler, lak, vernik, boya gibi maddelerin eritilmesinde), 2) Ekstraksi-
yon maddesi (kemik, deri, yiin ve balik gibi lipid igeren maddelerden 
kati ve sivi yaglann ekstrakte edilmelerinde), 3) Yapi§tinci olarak 
(ayakkabi ve gizme endiistrisi), 4) Antifiriz maddesi (otomobillerde), 
5) Temizleyici olarak (tekstil, hah, metal boya ve ge§itli endiistri dal-
lannda), 6) Kimyasal yapdanna bagli olarak ozel kullanma yerleri ol-
mak iizere ge§itli uygulama alanlan vardir. 

Organik goziiciilerin e§ik limit degerleri (TLV'ler) 

Birkagi di§inda, biitiin ugucu gdziiciiler belirli siire iginde, belirli 
miktarda solunum yolu ile organizmaya girdiklerinde sagliga zararli-
dirlar. Bu zararlilik derecesi, goziiciiniin uguculuk, buhar basinci ve 
kimyasal yapisina baghdir. I§ yerlerinde, uguculuklan nedeni ile solu-
num havasina kan§arak toksisitesini gosteren goziicii buharlan igin 
miisaade edilen maksimum bir deger ( M A K ) veya tolere edilen deger 
(TLV) saptanmi§tir. Bu deger, goziiciiniin bulundugu ortamda gali§an 
ki§inin giinliik 8 saat ve haftahk 40 saat devamli maruz kalmasi goz 
oniine alinarak tayin edilir. ppm (hacim/hacim) olarak verilen T L V 
degerleri sistemik toksisite ile tam bir ili§ki gostermeyebilir. £iinkii 
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T L V , goziiciiniin goz veya deri irritasyonu, narkotik etki gibi, gah§ma 
ortaminda istenmeyen etkileri de goz oniine alinarak belirlenmektedir. 
Bu nedenle kimyasal maddeleri diger toksik ozelliklerine bakmaksi-
zin, yalnizca T L V degerlerine gore kar§ila§tirmak hatali bir yontem 
olur. goziiciiler igin de, daha once bahsedildigi bu T L V ler 8 saat giin-
liik maruziyet (TIVA), kisa donem maruziyet (15 dakika; STEL) ve 
kesinlikle a§ilmamasi gereken tavan sinir (TLC-C) §eklinde ifade edi-
lebilir. (Endiistri zehirlerine bakiniz). 

I§ ortaminda ki§iler birden fazla kimyasal madde buharina maruz 
kalabilirler. Bu buharlann toplu etkileri ise sinerjik (additif ve potansi-
yalize §ekilde) veya antagonist tipte olabilir. Ornegin etil alkoliin etki-
si kloroform inhalasyonu ile potansiyalize olur. "Airborn" zehirler igin 
bu etkile§meler onem ta§ir. Organik goziiciilerin T L V yerleri goziicii-
lerle ilgili yerlerde verilmi§tir. 

Endiistri (^oziictilerinin Fizyolojik Etkileri 

Organik gozuciilere en gok inhalasyon yolu ile maruz kalinmakta-
dir. Ugucu bile§ikler oldugu igin gogunun normal oda sicakligmda bu-
har basinci yiiksektir. Ozellikle i§yerlerinde, goziiciilerin havadaki bu-
harlanna devamlr olarak maruz kalmayla inhalasyonlan sistemik 
toksisiteye neden olabilir. Genel olarak yaglan gozen, yagda goziinen 
her madde fizyolojik bakimdan aktiftir ve bu nedenle iyi bir goziicii, 
belirli ko§ullarda toksik ozellige sahiptir. 

Ugucu goziiciiler organizmaya, ba§lica solunum yolu ile girdikleri 
gibi deri ve oral yol ile de onemli derecede absorbe olabilirler. 

Inhalasyonla alinan goziiciilere en duyarli sistem MSS'dir. 
MSS'nin lipid bakimindan zengin olmasi nedeni ile, kan dola§imina 
absorbe olan goziiciiler gok kisa siirede kalp ve MSS'de toplanirlar. 
Buna bagli olarak da solunum, kan ve sinir sisteminde bozukluklar 
meydana gelir. 

Birgok organik goziiciiler (hidrokarbonlar, klorlu hidrokarbonlar, 
alkoller, eterler, esterler ve ketonlar gibi) akut toksisiteye neden olabi-
lecek dozda buharlarina maruz kalinabilir. Bu maruz kalma narkoz ve 
oliimle sonuglanabilir. Organik goziiciilerin ba§lica toksik etkileri 
M S S bozukluklan §eklinde ortaya gikar. Bu belirti ve semptomlar, or-
ganik gbziiciiniin kimyasal yapisina ve uguculuguna gore farklilik gos-
terir. Ba§lica gozlenen belirtiler: oryantasyon bozuklugu, ofori, kon-
fiizyon, biling kaybi, paraliz, konviilziyon §eklindedir. Solunum veya 
kalp durmasi sonucu oliim goriiliir. 
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Organik goziiciilerin Davrani§ Toksisiteleri 

Organik goziiciilerin MSS'deki nonspesifxk etkileri davrani§ toksi-
sitesi (behavioural toxicity) testleri ile ortaya gikanlabilir. Bu etkiler 
duyu organlan (parestezi, gorme veya i§itme ile ilgili bozukluklar), 
akil ile (hafiza, konfiizyon, oryantasyon bozukluklan) ilgili; duygusal 
(sinirlilik, huzursuzluk, depresyon, apati, kompulsif davrani§) ve mo-
tor (ellerde zayiflik, inkoordinasyon, yorgunluk, tremor) hareketler 
iizerindeki semptomlan belirleyen testlerdir. Davrani§ toksisitesi ile il-
gili ara§tirmalar en gok karbon sulfur (CS2) iizerine yapilmi§tir. 

Organik goziiciilerin Dermatit Etkileri 

goziiciilerin deriden absorbsiyonlan kil kokleri, ter veya yag bez-
lerinin kanal agizlan yolu ile olur. Bu absorbsiyon derecesi goziiciiniin 
(lipid/su) dagilma katsayisina baghdir. Buna bagli olarak organik go-
ziiciiler dermatite ve allerjik reaksiyonlara yol agarlar. Dermatite ne-
den olan ba§hca goziicii gruplan: 

1- Petrol tiirevleri (benzin, kerozen, nafta, ligroin, gazolin gibi); 

2- Komiir katrani tiirevleri (goziicii nafta, benzen, toluen, ksilen, 
tetralin, dekalin gibi); 

3- Terpenoid grubu (terpinen, odun ruhu; metil alkol, gam esansi, 
terpinol gibi); 

4- Klorlu hidrokarbonlar (metilen kloriir, kloroform, karbon tet-
rakloriir, monoklorobenzen gibi); 

5- Esterler (etil asetat, metil format, amil format gibi);. 

6- Ketonlar (aseton, metil aseton, etil metil keton gibi); 

7- Glikoller; 

8- Nitroparafinler (nitrometan, nitroetan, 1-nitropropan, 2-
nitropropan gibi); 

9- Karbon sulfur. 
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Fonksiyonel Gruplarina Gore Organik ^oziiciilerin Toksik 
Etkileri 

Fonksiyonel gpuplanna gore organik goziicii ve buharlarinin ba§li-
ca toksik etkileri a§agidaki gibi ozetlenebilir: 

Doymup hidrokarbonlar: Alifatik doymu§ hidrokarbonlar, diger 
gruplara gore oldukga zararsizdirlar. Toksikolojik agidan dii§iik homo-
log seriler, yiiksek siniflara gore daha az zararhdirlar. Metan ve etan 
asfeksiyan olduklan halde; propan ve biitan ilaveten anestezik etkili-
dirler. Pentandan itibaren narkotik, konvulzan ve initan etki ba§lar. En 
zararhlan hekzan ve heptandir. 

Doymami§ hidrokarbonlar: Etilenden itibaren heptilen dahil as-
feksiyan ve anestezik ozellikleri vardir. Asetilen de bu gruba girebilir. 

Siklik (halkali) hidrokarbonlar: Halkah alifatik hidrokarbonlar, 
asiklik yapidakilere gore daha potent maddelerdir fakat aromatik hid-
rokarbonlara gore daha az toksiktirler. Siklohekzanla benzinin toksisi-
teleri hemen hemen ayni olmakla beraber siklohekzanin daha kuvvetli 
narkotik etkisi vardir. Bu grup ba§hca etkilerini M S S iizerinde goste-
rir. 

Aromatik hidrokarbonlar: Alifatik hidrokarbonlara gore gok da-
ha toksiktirler. Genel olarak kan zehirleri grubuna girerler. Benzen en 
toksik olanidir, toluen ve ksilen daha az zararhdirlar. 

Klorlu hidrokarbonlar: (goziiciiler iginde en zehirlileridir. Karaci-
ger ve metabolik zehir olarak etki gosterirler. Lipitte goziindiikleri igin 
MSS'yi etkilerler, ayrica kalp depresamdirlar. 

Alkoller: Fiziksel ozelliklerine bagli olarak narkotik etkilidirler, 
anestezik etki §iddeti molekiil agirhklan ile birlikte artar. Biitil ve amil 
alkoliin aynca hafif initan etkileri vardir ve kismen protoplazma zehi-
ri olarak da etkirler. Sekonder alkoller primer alkollere gore daha gok 
narkotik etki gosterirler. Selektif toksik etki gosteren metil alkol di§in-
daki diger alkoller genel olarak nisbeten dii§uk toksik goziiciiler gru-
buna girerler. 

Glikoller ve alkol-eterler: Ba§lica karaciger ve bobrek zehiri ola-
rak onem ta§irlar. 

Aldehit ve ketonlar: Aldehitler, ba§hca initan etkili olmalan ile 
onem ta§irlar, ayrica narkotik etkileri de vardir. Formaldehit toksik bir 
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gazdir ve havadaki T L V degeri 20 ppm'dir. Akrolein ise 90k daha tok-
siktir. (TLV: 0.1 ppm). Ketonlar ise narkotik etkilidirler ve solunum 
stimulamdirlar. 

Eterler: Eterler M S S iizerine 9abuk etkiyen kuvvetli narkotik 
maddelerdir. Hafif irritandirlar. Yiiksek konsantrasyonda tehlikeli 
olurlar. 

Asitler: Ozellikle ciltle temasta yanik ve dermatitlere yol a9arlar. 
Asit buharlannin inhalasyonu mukoz membranlarda irritasyonlara ne-
den olabilirler. 

Esterler: Esterlerin fizyolojik etkileri hafif anestezik ve irritan et-
kili etil asetat ile, 90k toksik irritan ve vezikan etkili metil siilfat ve 
formik asit esterleri arasinda degi§ir. Formik asit esterleri, ozellikle 
klorlu olanlar 90k kuvvetli irritandirlar. 

Molekiil agirliklan ile birlikte esterlerin toksisiteleri artar. Ancak 
u9uculuklannm azalmasi nedeni ile tehlikeleri azaiir. 

Anilin ve komiir katram tiirevleri: Genellikle kan zehiridirler ve 
diger organik 96ziiciilerden daha 90k toksiktirler. 

Burada 90k kullanilmalan nedeni ile yakin 9evremizde ve endiist-
ride toksisite a9isindan onemli olan organik 9oziiciilerden bahsedile-
cektir. Tablo 62'de onemli 96ziiciilerin ozellikleri, T L V ve LD5 0 , de-
gerleri gosterilmi§tir. 

3.1. A L i F A T I K H I D R O K A R B O N L A R V E T U R E V L E R I 

Petrol distilati (Benzin ve Kerozen) 

Benzin ve kerozen, doymu§ ve doymami§ alifatik hidrokarbonla-
nn kompleks kan§imlandir. Boylece diiz ve dallanmi§ zincirli pentan-
lan, hekzanlan, heptanlan, oktanlan ve daha yiiksek homolog serileri 
i9erirler. Bazilan aromatik bile§ikleri de i9erebilirler. £ogunlukla ali-
fatik hidrokarbon kan§imlanni i9erirler. 

Toksik doz: Benzin veya kerozenin (akut) fatal oral dozu 20-30 
mililitredir. Yasal bir T L V degeri yoktur. £iinkii kan§im oldugu i§in, 
toksisite ve T L V , i9erdikleri kimyasal bile§iklerin miktanna ve cinsi-
ne gore degi§ir. Genel olarak inhalasyon yolu ile fatal konsantrasyon 
10 000 ppm'dir. 1 000 ppm benzin inhalasyonu 15 dakikada yan uyku 
hali ve uyu§ukluk, 1 saat inhalasyonu ise bulanti, ba§ donmesi ve hare-
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ketlerde diizensizlige (ataksi) neden olur. 300 ppm kerozenin inhalas-
yonu ile toksik etki goriiliir. 

Toksik etki §ekli ve semptomlan: Oral yolla alinan hidrokarbon-
lar ba§lica M S S ve akcigerleri etkiler. Ayrica direkt irritan etki ile fa-
renks, ozofagus, mide ve ince barsakta odem ve mukozada iilsere yol 
agarlar. £ogu kez miyokard hasari ile aritmi ve elektrokardiyografik 
degi§meler yaparlar. M S S depresyonu absorbsiyondan hemen sonra 
ortaya gikar, birkag dakika ile birkag saat arasinda pnomoni goriiliir. 
Oliim nedeni pulmoner yetersizlikle ilgilidir. M S S depresyonu ile ilgi-
li semptomlar yan uyku hali (sersemlik), tremor, konviilziyon §eklin-
de ortaya gikar, ancak nadiren oliime neden olur. Kerozen ile zehirlen-
mede en ciddi semptom pulmoner hasar §eklindedir. Pnomoninin 
nedeni tam agiklanamami§tir. Kerozen veya benzinin igilmesi veya 
kusma sirasinda solunum yoluna kagmasi; veya sindirim yolundan ab-
sorbe olduktan sonra akcigerle atilimi nedeni ile olabilir. Boyalann in-
celtilmesi igin veya goziicii olarak kerozen veya benzinin kullanilmasi 
sirasinda maruz kalinabilir. inhalasyon ile de kisa zamanda olu§an ak-
ciger odemi sonunda oliim goriiliir. 

Tedavi: Semptomatik tedavi yapilir. Zeytinyagi veya bitkisel yag 
vermekle (30-60 ml: 1-2 gorba ka§igi) kerozenin absorbsiyonu engel-
lenebilir ve barsaklara hareketi kolayla§ir. Gerektiginde (anoksi ve so-
lunum zorluguna kar§i) oksijen tedavisi etkindir. Deri yolu ile konta-
minasyonda cildin su ile yikanmasi gereklidir. 

Petrol (Mineral) Yagi 

Petrol yagi, ham petroliin 260-360 °C'de distilasyonu ile elde edi-
lir. Ham petroliin kaynagina bagli olarak bile§imi degi§mekle beraber, 
ba§hca doymu§ ve doymami§ alifatik hidrokarbonlari ve aromatik hid-
rokarbonlari igerir. Doymami§ hidrokarbonlar asitle yikanarak uzak-
la§tirilir. Boylece benzin ve kerozene gore daha yiiksek molekiil agir-
likli alifatik hidrokarbonlarla, bazi siklik ve dallanmi§ zincirli 
bilegikleri igeren kari§im kalir. Bu kari§im mobilya cilalarinin inceltil-
mesinde kullanilir. Kirmizi mobilya cilasi %20-99 mineral yagi igere-
bilir. Ayrica bu kari§ima %1'den az olmak iizere sedir yagi, terementi, 
kafur, metil salisilat ve gok az da anilin ilave edilir. 

Bu goziicii ile goriilen oliim olaylan ve zehirlenmeler kerozene 
gore daha yiiksek ve §iddetlidir. Sistemik zehirlenme semptomlan gok 
daha §iddetli olmak iizere sersemlik, uyku hastaligi (letarji), 2-3 hafta 
siiren yiiksek ate§ ve pnomoni (akciger iltihabi) §eklindedir. 

Tedavi kerozende oldugu gibi yapilir. 
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3.2. HALOJENLI H I D R O K A R B O N L A R 

Toksikolojik onemi olan halojenli doymu§ hidrokarbonlara (halo-
alkanlar) metil kloriir, metil bromiir, kloroform, 1,1-dikloroetan, metil 
kloroform, freonlar; doymami§ olanlara (olefin yapisinda: haloalken-
ler) 1,2- dikloroetilen, trikloroetilen, perkloroetilen; halkali (siklik) 
hidrokarbonlara ise hekzaklorosiklohekzan (C6H„C16) ornek verilebilir. 
Halojenli hidrokarbonlann genel toksik ozellikleri, semptomlari ve te-
davileri karbon tetrakloriire 50k benzer. Ancak toksisiteleri gogunun 
daha dii§iiktiir. Tablo 61'de halojenli hidrokarbonlann toksik dozlan 
ve T L V degerleri verilmi§tir. Hepsi de havadan agir olduklan igin, da-
ha gok zeminde toplanirlar. 

Freonlar (florohidrokarbonlar); Diklorodiflorometan (C12F2C) 
ve 1,1 -2,2-tetrakloro-1,2-difloroetan (C12FCCFC12) ve 1,1,2-trikloro 
1,2,2-trifloroetan (C12FCCF2C1) aerosol propellanti olarak kullani-
lirlar. 3 000 ppm altmda, f izyoloj ik olarak inerttirler. 3 000 
ppm'den yiiksek konsantrasyonlarda deney hayvanlannda hafif ke-
mik iligi ve karaciger harabiyeti, kardiyotoksik etkileri gozlenmi§-
tir. 

Diklorodiflorometan (CC12F2) ve l,l,2-trikloro-l,2,2-trifloroetanin 
T L V degerleri sirasi ile 1000 ppm ve 250 ppm'dir. 550°C'ye kadar da-
yaniklidirlar. Ancak bu sicaklik iistiinde diger halojenli hidrokarbonlar 
gibi piroliz ile fosgen, hidroklorik asit, gok az miktarda klor ve hidrof-
lorik asit gibi gok daha toksik iiriinlere pargalamrlar. 

Burada toksikolojik onemi olan bazi onemli haloalkan ve halo-
alkenlere deginilecektir. 

Metil kloriir (klorometan): 

Renksiz bir gaz olup, silindirlerde kompresse edilmi§ (bastinlmi§) 
sivilar §eklinde bulundurulur. Tatlimsi lezzete ve inite etmeyen bir 
kokusu vardir. Ozgiil agirhgi havaya gore 1.785 dir. Kaynama noktasi 
(k.n)-23.7°C dir. Havadan agir oldugu igin a§agida birikebilir. "Yanici 
gazlar" sinifina girer. 

Metil kloriir organik kimyada metilasyon maddesi, sentetik kau-
guk endustrisinde katalizor goziicii, petrol rafinerilerinde yag uzakla§-
tinci, sogutucu ve insektisit fumigani olarak kullanilir. Havada T L V 
(TWA): 100 ppm (21 mg/m3) dir (Oettingen, W.F., 1964, Arena, J.M., 
1979). 
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Metil kloriir normal ko§ullarda gaz halinde bulundugu igin kolay-
ca inhalasyon (akcigerler) yolu ile absorbe olur. Deri yolu ile absorbsi-
yonu hakkinda bilgi yeterli degildir. Absorbe olan metil kloriir ba§lica 
beyin, kalp, karaciger, mide, dalak ve bobreklerde toplanir. Absorbe 
olan metil kloriiriin yakla§ik %30'u ilk birinci saatte solunum yolu ile 
atilir. Geri kalam ba§lica glutatiyon ile konjuge olarak S-metilsistein 
konjugati olarak atilir (Lauwerys, R.R., 1983). 

Metil bromiir (bromometan, CH3Br): 

Renksiz ve kokusuz bir gazdir. Ancak yiiksek konsantrasyonlarda 
tatlimsi, kloroforma benzer bir kokusu vardir. Ozgiil agirhgi (sivi §ek-
linde) 1.732 (D-r), buharminki ise havaya gore 3.974'diir. 

Metil bromiir organik kimyada metilasyon etkeni, insektisit, pesti-
sit ve yangm sondiiriicii olarak kullanilir. Havada T L V degeri 20 
ppm'dir. Besinlerde boceklere kar§i fumigant olarak kullanildigi igin 
besinlerde kalinti olarak bulunabilir. Besinlerde, sebze ve meyveler 
igin miisaade edilen limit deger 30-100 ppm arasinda, taneli besinler 
(findik, ceviz, fistik gibi) igin 200 ppm olarak saptanmi§tir (FDA stan-
dardlanna gore). 

Metil bromiir deriden onemli derecede absorbe olabilir. Sivi metil 
bromiir deri ile temasta ka§inti, kizanklik ve kabarciklar yapar. Yiik-
sek konsantrasyonda ciltde temasla dokiilmesi, giysi ve eldivenden de 
gegerek, tahri§e neden olur. 

Her iki bile§ik de kloroform tipi depresan etki gosterirler ve bu 
nedenle yalnizca M S S deprese olmaz, ayrica miyokardiyal depresyon 
ve bobrek dejenerasyonuna yol agarak tehlikeli olurlar. Metil bromiir-
le devamli norolojik degi§iklikler, kas agnlari, ba§ donmesi, diplopi 
(§a§ilik) ve mental (akli) bozukluk goriilebilir. Metil kloriir ve metil 
bromiirle akut zehirlenmelerde ba§ donmesi, halsizlik, gorme bulanik-
ligi, muskuler inkoordinasyon, kalpte diizensizlik ve oliim goriiliir. 
Oliimle sonuglanmayan akut zehirlenmelerde uzun siireli bulanti, kus-
ma ve devamli norolojik bozukluklar goriiliir. 

Metil kloriirle kronik zehirlenme ise, sindirim bozuklugu, uyku 
bozuklugu, mental konftizyon, ta§ikardi, parestezi (a§in duyarlik), hig-
kirik, ate§ ve muskuler inkoordinasyona neden olur. 
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Metil bromiirle akut zehirlenmede, oliim olmayan olaylarda, kan-
daki konsantrasyonu %7 mg ve oliim olaylannda ise %9 mg kadar 
yiiksek olabilir. 

Metilen kloriir (Diklorometan: CH2C12): 

Metilen kloriir, renksiz, ho§ kokulu ugucu bir goziiciidiir. Ozgiil 
agirhgi 1.3255 (d 20/4), kaynama noktasi 40.2°C dir. 

Metilen kloriir boya ve yaglan uzakla§tirmak igin, besinlerin eks-
traksiyonunda (kahveden kafeini ayirmak igin), goziicii olarak ve plas-
tik iiretiminde kullanihr. 

Havada 214 ppm oldugunda kokusu hissedilir. 90-120 ppm meti-
len kloriiriin yanm saat inhalasyonu ile ba§ donmesi, 230 ppm ile bu-
lanti ve 720 ppm'in 8 dakika inhalasyonu paresteziye neden olur. Daha 
yiiksek konsantrasyonda (7 200 ppm) ise Uaveten ba§ta siki§ma hissi, 
gozde irritasyon goriiliir. 20 000 ppm metilen kloriiriin inhalasyonu 
ise, 30 dakika iginde derin narkoza neden olur. Akcigerlerde irritasyon 
goriiliir ve pulmoner odem olu§ur. Kronik maruz kalmanin ise kopek-
lerde karaciger harabiyeti yaptigi gosterilmi§tir. Havada e§ik limit de-
geri (TLV): 250 ppm'dir. (Arena, J.M., 1979) 

Metilen kloriiriin karsinojenesitesi ilgi gekmektedir. Genotoksik 
bir madde olarak bir tehlikesi goriilmemektedir. Kronik olarak oral 
yolla deney hayvanlanna verilmesi ile daha gok hepatotoksik etkisi 
gozlenmi§tir. Yiiksek dozlarda buharlan (200 ve 500 ppm) di§i fare-
lerde benign meme tiimbriine neden olmu§ ve NOEL: 200 ppm olarak 
saptanmi§tir. Ancak 1986'da farelerde ve siganlarda inhalasyonla di§i 
ve erkek farelerde karaciger ve akciger tumbrleri, di§i siganlarda ise 
meme tiimorlerine neden oldugu gbsterilmi§tir (Amerika Birle§ik Dev-
letleri National Toxicology Programi tarafindan gergekle§tirilen ara§-
tirma). Bu nedenle metilen kloriiriin aerozol kozmetiklerde kullanimi 
yasaklanmi§tir (Andrews, L.S., Synder R., 1991). 

Metilen kloriir ugucu bir goziicii oldugu igin akcigerlerden absor-
be olur. Kismen, in vivo olarak, C O ve C 0 2 ' e metabolize oldugu gos-
terilmi§tir. Bu nedenle metilen kloriire maruziyetin olgiisii olarak kan-
da ve ekspirasyon havasmda metilen kloriir; kanda C O H b ve solunum 
havasinda C O tayini yapilabilir. Bu konuda aynntih gah§malar bulun-
maktadir. Ornegin 7.5 saat 200 ppm metilen kloriire maruz kalanlarin 
kaninda, metilen kloriir 0.18 mg/100 ml, COHb %6.8; 100 ppm meti-
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len kloriire maruziyetin ise C O H b diizeyini %10-15'e yiikseltebilecegi 
gosterilmi§tir. (Lauwerys, R.R., 1983). 

Kloroform (CHCI3) 

Kloroform (triklorometan, metanil kloriir) renksiz, kendine ozgii 
kokuda bir sividir. Ozgiil agirligi 1.489 (20 C de) ve kaynama noktasi 
61.2°Cdir. Endiistride yaygin olarak goziicii, penisilin ve antibiyotikle-
rin ekstraksiyonunda ve purifikasyonunda kullanilir. 

Kloroform ba§lica, M S S depresyonu ile birlikte sarho§luk, aneste-
zik ve narkotik etkiye neden olmaktadir. Ancak bugiin kloroform 
anestezide gok ender kullanilmaktadir. Daha gok endiistriyel amagla 
iiretilmektedir. 

Havadaki e§ik limit degeri (TLV) 50 ppm'dir. Oral yolla fatal doz 
insanda 15 ml'dir. 

inhalasyonla akcigerlerden, gastrointestinal yoldan ve bir derece-
ye kadar da deri yolu ile absorbe olabilir. insanlar igin ozellikle en-
diistride ve kimya laboratuvarlannda inhalasyon yolu ile toksisitesi 
onem ta§imaktadir. 8 000 ppm kloroforma iig saat maruz kalan fareler, 
12500 ppm'e iki saat maruz kalan tav§anlar solunum durmasi sonucu 
olmektedirler. Daha dii§Uk konsantrasyonda ise (ornegin 200 ppm klo-
roforma dort saat maruz kalan fareler) hepatotoksik etki, karaciger 
yaglanmasi ve nekrozu §eklinde ortaya gikar. 

Akut zehirlenme sonucu bobreklerde hasar goriilebilir. Hayvan-
larda, kloroformun p-aminohippurik asitin aktif transportunun (ta§in-
masini) etkileyerek bobreklerde birikimini inhibe ettigi gozlenmi§tir. 
Uzun siireli maruz kalma sonucu, kloroform yagli dokularda ve kara-
cigerde toplanir. ince tabaka kromatografisi ile yapilan inceleme sonu-
cunda, kloroformun karacigerde ugucu olmayan iki metaboliti saptan-
mi§tir. Kloroformun bobrek ve karaciger iizerindeki toksik etkisi 
alkollii igkilerle birlikte artar. 

Kloroform ile goriilen anestezik etki, eter anestezisine benzer. An-
cak ilaveten kardiyak depresyon, beynin vazomotor merkezlerinde da-
ha fazla depresyon, uzun siireli anestezide ise karaciger nekrozu ve 
bobrekte tubuler dejenerasyon da ilave olur. Uzun siireli anestezide 
kloroform, kan basincinin dii§mesine, kalp ati§imn yava§lamasma, asi-
dozise, karaciger ve bobrek fonksiyonlannin yava§lamasina yol agar. 
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Hafif kloroform anestezisinde ise (kanda % 7 mg konsantrasyon-
da) kalp epinefrine duyarlidir. Epinefrin uygulanmasi veya adrenal 
medulladan epinefrin salgilanmasi ile ventrikiiler fibrilasyon goriiliir. 

Metabolizma ve atilimi: Kloroform kismen organizmada metilen 
kloriir ve C 0 2 ' e donii§iir. Biiyiik bir kisim ise degi§meden akcigerler-
den atilir. Alinan kloroform miktannin %4-5'inin akcigerlerden C 0 2 

§eklinde, %2'sinin ise diger kloroform metabolitleri halinde idrarla 
atildigi gozlenmi§tir. C 1 4 ve CI3 6 ile i§aretlenmi§ kloroformla deney 
hayvanlannda yapilan ara§tirmalarda aynca, kloroformun anorganik 
iiriinleri de idrarda gozlenmi§tir. Bu gah§malara gore kloroformun an-
cak az miktarda metabolize oldugu ve biyolojik olarak dayanikli oldu-
gu sonucu gikanlmi§tir. 

Karbon tetrakloriire benzer §ekilde, kloroformun karaciger mikro-
zomal enzim aktivitesini %40 kadar inhibe ettigi gosterilmi§tir. Feno-
barbital ile on uygulama yapilmi§ deney hayvanlannda kloroformun 
hepatotoksik etkisinin arttigi da gozlenmi§tir. CC14 ve CHC13 arasin-
daki striiktiir benzerliginin metabolizma ve toksisiteleri igin de gegerli 
olmasi gorii§ii deneylerle desteklenmektedir. 

A y n c a kloroformun, di§i ve erkek farelerde hepatoselliiler karsi-
nomalar, siganlarda ise bobrek tiimorleri olu§turdugu gosterilmi§tir. 

Tedavi: Diger halojenli hidrokarbonlarla zehirlenmede oldugu gi-
bidir. A y n c a kalp yetmezligi hallerinde, 0.5 mg strofantin intravenoz 
olarak uygulanmahdir. Bazi ara§tincilar ise kafein ve sodyum benzoat 
(0.5 gram) veya 0.1 gram pentilentetrazol veya 1-3 ml niketamid veril-
mesini tavsiye etmektedirler. Epinefrinden kaginilmalidir. Karaciger 
hasanni onlemek igin (gecikmi§ kloroform zehirlenmesi), protein, kar-
bonhidrat ve B kompleks vitaminlerince zengin diyet verilmelidir. Ka-
raciger nekrozu durumunda ise kalsiyum tuzlan, glukoz ye alkol veril-
mesi onerilmektedir. A y n c a giinde 3-6 gram kolin tuzlan ve 
metiyonin verilmesinin karacigerin korunmasinda yararli olacagi bil-
dirilmektedir. 

Karbon Tetrakloriir (CC14) 

Karbon tetrakloriir (tetraklorometan) ve diger sivi halojenli hidro-
karbonlar gok eskiden beri temizleyici ve yag uzakla§tinci maddeler, 
goziiciiler ve endustride temel maddeler olarak kullanilmaktadirlar. Bu 
maddeler, gok sayida zehirlenmelere ve oliimlere neden olmaktadirlar. 
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Karbon tetrakloriir gok kullanilan ve bu grubun en toksik bile§ikleri 
arasmdadir. Karbon tetrakloriir alev almayan bir goziicUdiir ve hava-
dan agirdir. Ozgul agirhgi 1.589 (25°Cde); ve kaynama noktasi 
76.7°C dir. Yangin sondiiriicii ve insektisit spreylerinin onemli bir bi-
le§enidir. Antihelmintik olarak kullanimi ise hemen hemen tamamen 
birakilmi§tir. Uretilen karbon tetrakloriiriin onemli miktari "freon pro-
pellant"larda ve sogutucularda kullanilir. 

Toksisite ve semptomlarr. CCl4 'iin insanlara akut toksik dozu in-
halasyon yolu ile 65 ppm, oral yolla 4 ml olarak verilmi§tir. Solunum 
yolu, gastrointestinal sistem ve deri yolu ile absorbe olabilir. Etil alkol 
ve dimetil siilfoksit, CCl4 ' iin toksisitesini iki misli arttirabilir. Akut 
toksik dozdan biraz fazlasi ile oliimler olu§abilir. TLV 25 ppm ( 1 1 1 
mg/m3) dir. Karbon tetrakloriiriin kendine ozgii kokusu vardir, bu ko-
kusu havada 10-50 ppm CC1 4 bulundugunda (en dii§iik konsantrasyon 
olarak) hissedilebilir. 

Karbon tetrakloriir deri ile birkag dakika siireli temasta, ozellikle 
ellerde agn hissine neden olur. Deri, inhalasyon veya oral yolla ab-
sorbsiyon sonucu zehirlenme belirtileri hemen goriiliir. Y a g , barsaktan 
absorbsiyonu arttinr. Ba§lica belirtileri olan, ba§ agnsi, ba§ donmesi, 
halsizlik, ataksi, gorme bulanikligi, uyuma hali, biling kaybi gibi etki-
leri M S S depresyonu ile ilgilidir. Bulanti ve kusma ile birlikte abdo-
minal kramplar ilk giinden itibaren goriiliir. Karaciger yaglanmasi ve 
tahribi ile ilgili belirtiler (sanlik gibi), absorbsiyondan birkag gun son-
ra ortaya gikar. "Serum glutamik-okzalasetik asit transaminaz" ve "al-
dolaz" enzim diizeyleri, karaciger hiicrelerinin nekrozu ve §i§mesi so-
nucu yiikselir. Karacigerin mikrozomal enzimlerindeki degi§meler 
nedeni ile aminoasit ahminin (uptake) bozulmasi ve boylece protein 
sentezi azalir. Karbohidrat depolannin yetersizligi, alkol ali§kanligi gi-
bi durumlarda CCl4 ' i in karaciger iizerindeki toksik etkisi artar. Ayrica 
renal tubuler nekroza neden olabilir. Bu durumda idrarla albumin atili-
mi, azot retansiyonu sonucu goz kapaklannda ve topuklarda odem go-
riiliir. CC14 , alkolle beraber alindigmda biling kaybi hemen ortaya gi-
kar. Belirgin solunum yetersizligi ve kardiyak aritmi olu§abilir. 
Kronik toksisite, yani uzun siireli dii§iik miktarda (45-100 ppm) CC14 

inhalasyonu ise huzursuzluk, a§m hareketlilik, sindirim yolunda dii-
zensiz kasilmalara neden olur. Bulanti, i§tahsizhk goriiliir. Bulanti ilk 
giinden beri dikkati geker ve gittikge §iddetlenir. Yemek sirasinda i§-
tahsizhk gittikge belirgin olarak artar. GUnde birkag kez (4 defa) kus-
ma olur. Epigastriyumda (iist karin) rahatsizlik, §i§lik hissi, gaz, ba§ 
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agirisi, ba§donmesi, heyecanlanma ba§lica belirtilerdir. Maruz kalma 
birkaz haftayi gegtiginde ciltte kuruma, kabarcikh kirmizi lekeler, tir-
naklarda kirdma ve kuruma ortaya gikar. inhaiasyon olmadigi siire 
iginde semptomlar azalir, ancak tekrarlandiginda yeniden ortaya gikar. 

Semptomlarin siiresi: Akut zehirlenme belirtileri, CCl 4 ' e maruz 
kalmanin kesilmesinden sonra ilk hafta iginde azalmaya ba§lar, ikinci 
haftada ise kaybolur. Ancak tek dozla akut toksik etki sonucu iyile§-
me, gastrointestinal sistem, karaciger, bobrek ve kalp iizerindeki hasa-
rin derecesine baghdir. Defalarca maruz kalmayla olu§an akut zehir-
lenmede, MSS'de dejeneratif degi§meler olmadiginda, semptomlarin 
hepsi kaybolabilir. K o m a ve solunum yetersizligi uzun siirdiigiinde ise 
beyin hiicrelerinde olu§abilecek devamli hasar, zehirlenen ki§inin dav-
rani§inm degi§mesine yol agar, Akut zehirlenmeden kurtulma §ansi 
% 1 0 olmakla beraber, zehirlenmenin erken tammlanmasinda ve dik-
katli bir tedavi ile bu oran arttirdabilir. 

Metabolizma, etki mekanizmasi: Absorbsiyondan hemen sonra 
CC1 4 biitiin organ ve dokularda dagilir. En gok yagli dokularda birikir. 
Maruz kalmadan sonra, yava§ olarak dokulardan aynlarak (2-6 giin 
siire iginde), ba§lica akcigerlerle ve az miktarda da bobreklerle atihr. 

CCl4 ' i in karacigere toksik etkisi biyoaktivasyonu ile agiklanabilir: 

(1) CC I4 c c r 3 + c r 

(2) CCl- 3 + 0 2 - > C l 3 C O O -

(3) CCI4 CI3C: (karben) 

CCl4 ' i in, C - C l bagi, sitokrom P-450 ile triklorometil ve serbest 
klor radikallerini verir (1). Bu serbest radikal, enoik (gift bagli) yag 
asitleri ile reaksiyona girerek, endoplazmik retikulumda yag asitlerinin 
sekonder serbest radikallerini olu§turur. Bu yag asitleri ise (radikal 
haldeki) lipid peroksidasyonla membran ve enzimlerin hasanna yol 
agar. Diger bir gorii§e gore de yukardaki (2) no:lu reaksiyonda goriil-
diigii gibi, triklorometil radikalinin aktivitesi dii§iiktiir ve once oksi-
jenle birle§erek triklorometilperoksi radikalini olu§turur ve lipid 
peroksidasyon bundan sonra gergekle§ir. Diger taraftan (3) no:lu reak-
siyonda goriildiigii gibi, oksijen azhginda triklorokarben radikali olu-
§arak, makromolekiillerle kovalan bagla birle§erek doku harabiyeti 
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yaptigi ileri siiriilmektedir (Asetaminofen ve bromobenzende oldugu 
gibi, biyoaktivasyona bakiniz). 

Sonug olarak CCl4 'iin, aerobik kovalan baglanmasi ve hepatotok-
sisitesi triklorometil serbest radikali veya triklorometil peroksi serbest 
radikali metabolitleri ile agiklanirken, karben aktif metabolitinin ise, 
daha gok oksijen basmci dii§iik iken daha onemli rol oynadigim gos-
termektedir. 

Karbon tetrakloriir, karaciger mikrozomal enzim aktivitesini de 
dii§Urmektedir. Bu etkinin ise, dogrudan sitokrom P-450'nin miktanni 
dii§iirmesi ile ilgili oldugu gosterilmi§tir. Fenobarbital ile on uygula-
ma yapilmi§ deney hayvanlannda, CCl4'iin sitokrom P-450 iizerindeki 
inhibitor etkisinin arttigi gozlenmi§tir. 

Karsinojenik etkisi: Karbon tetrakloriiriin hayvan tUrlerinde §id-
detli hepatotoksik oldugu ve karaciger tiimoriinii indiikledigi gosteril-
mistir. IARC'm siniflandirmasinda CC14, kloroform gibi "deney hay-
vanlannda kesin karsinojen ve insanlarda da karsinojen olmasi 
miimkiin olabilen bir madde" olarak tanimlanmi§tir. 

Zehirlenmenin tedavisi: Genel olarak uygulanan tedavi, ugucu 
halojenli hidrokarbonlar igin hepsinde gegerlidir. Bobreklerde goriilen 
oligiiri veya aniiri mannitol infUzyonu ile tedavi edilir (mannitoliin su-
daki %20'lik gozeltisi, IV olarak once 50 gram; 6 saat sonra 25 gram 
ve ayni doz her alti saatte bir 5 giin siire ile uygulanir). 

Elektrolit ve sivi dengesi kontrol altina alinir. Kalpte goriilen bo-
zukluklar (ozellikle alkol ile birlikte alindiginda goriiliir) semptomatik 
olarak tedavi edilir. Epinefrin veya efedrinden, ventrikiiler fibrilasyo-
na neden olduklan igin kaginilmahdir. Siilfidril bile§iklerinin yararli 
oldugu bildirilmektedir. Bu amagla metiyonin ve sistein giinde 10-15 
gram verilebilir. Karaciger harabiyeti tedavi edilir. 

Zehirlenmenin tanisi: CC14 ile zehirlenmenin erken tanimlanma-
si, kurtulma §ansinin artmasi agisindan gok onemlidir. Semptomlann 
degerlendirilmesi ile birlikte, CCl 4 'e maruz kahnan yerlerde, durumun 
saptanmasi gerekir. Bu nedenle inhalasyon havasi (i§yeri atmosferi), 
kan ve idrarda CC14 aranarak miktar tayini yapilmahdir. Bu amagla 
klorlu hidrokarbonlar igin uygulanan genel kimyasal reaksiyonlar (izo-
nitril deneyi, Fujiwara deneyi) uygulanabilir. A y n c a infrared, gaz kro-
matografik yontemlerden de yararlamlabilir. 
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Metil Kloroform (1,1,1-trikloroetan C13CCH3) 

Metil kloroform ba§lica aerosol propellanti olarak kullanilir. A y n -
ca toksisitesi daha dii§Uk oldugu igin karbon tetrakloriir yerine yag 
uzakla§tinci ve goziicii olarak kullamlmaktadir. Yanici degildir ve 
kendisine ozgii ho§ kokusu vardir. Insan igin letal doz 500-5 000 mg/ 
kg saptanmi§tir. Havada miisaade edilen maksimum konsantrasyon 
( M A K veya T L V ) 350 ppm'dir. 900 ppm ile anestezik etkisi ba§lar. 
Akciger ve gastrointestinal sistemden gok gabuk absorbe olur. 

Ba§lica toksik etkisi gozlerde, mukoz membranlarda ve akcigerde 
irritasyona neden olmasidir. inhalasyon veya gastrointestinal absorbsi-
yon sonucu M S S depresyonu, ba§ agnsi, inkoordinasyon, ba§ donme-
si, hipotansiyon, anestezi ve koma goriiliir. Kalp kasinin hassasiyeti 
sonucu kardiyak aritmi olu§abilir. Yiiksek dozda inhalasyon ile hepa-
tik ve renal hasar olu§abilir. Oliim gogu kez solunum durmasi veya pe-
riferal vaskiiler kollaps sonucudur. Kandaki konstrasyonu %10-100 
mikrograma ula§tiginda oliimiine neden olur (letal kan konsantrasyo-
nu). 

insanlarda 500 ppm metil kloroform inhalasyonunun uzun siireli 
olarak, bir etkisi olmadigi; 1 000 ppm'in bir saat siireli inhalasyonla et-
kili olmadigi gozlenmi§tir. 2 000 ppm'in ise sarho§luk ve inkoordinas-
yona neden oldugu bildirilmektedir. 

Metil kloroformun izomeri 1,1,2-trikloroetanm (C12HCH2C1, (3-
trikloroetan) daha toksik oldugu gdsterilmi§tir. Metabolizmalan da bir 
dereceye kadar farklidir. Metil kloroformun trikloroetilene gore daha 
az oranda olmak iizere, ktsmen trikloroetanol ve daha az miktarda da 

trikloroasetik asite metabolize oldugu gosterilmi§tir. |3-trikloroetanin 
da kismen metabolize oldugu belirgin olmakla beraber, gok dii§uk 
miktarda olmasi nedeni ile metabolitlerin kesin tanimi yapilamami§tir. 

Metil kloroformla zehirlenmenin tanimi, buharlanna maruz kal-
madan giinlerce sonra, ekspirasyon havasinda gaz kromatografisi yon-
temi ile tayin edilerek yapilabilir. 

Tedavi: Trikloroetan ile zehirlenmede, kusma veya gastrik lavaj 
ile hemen absorbsiyon engellenmelidir. Oksijen tedavisi ile solunum 
devam ettirilir. Alkol, epinefrin ve benzeri sempatomimetik stimiilan-
lann alinmasindan kaginilmalidir. 
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Tetrakloroetan (CI2HCCHC12) 

Klorlu hidrokarbonlann en toksik olanidir. Havada M A K degeri 5 
ppm'dir. Endiistriyel goziicii olarak kullanilir ve diger halojenli hidro-
karbonlann iginde kontaminant (gayn safiyat) olarak bulunur. Tetrak-
loroetan uzun siiren narkoz, nefrit ve karacigerde akut sari atrofisi ile 
birlikte goriilen toksik hepatite neden olur. Semptom ve tedavi karbon 
tetrakloriirde oldugu gibidir. 

Trikloroetilen (C12C=CHC1) 

Doymami§ halojenli hidrokarbondur. Trikloroetilen ticarette Tri, 
Trilen, Vestrosol, Dukeron, Petzinol, Triklon gibi isimler altinda sati-
lir. Endiistride ba§lica ekstraksiyon, yag uzakla§tirma, ilag ve parfiim 
yapiminda, boya endiistrisinde ve kuru temizlemede kullanilir. Ayrica 
insektisit olarak da kullanilir. Tipta uzun yillar anestezik olarak kulla-
nilmi§tir ve halen obstetrikte (dogumda) %0.5 oraninda hava ile kan§-
tinlarak anestezik olarak kullanilmaktadir. 

Trikloroetilen, kendine ozgii tathmsi, ho§ kokusu olan bir sividir. 
Havada 3 ppm oldugunda kokusu hissedilebilir. Havadan agirdir. Kay-
nama noktasi 87°C'dir. Alev almaz, 120°C'de bozulur. 410°C'de patla-
yicidir. Kizgin yiizeylerle (ornegin iitiileme sirasinda) temasta, bogucu 
biraz gaz olan fosgen ve HC1 verir. Havada 8 saatlik i§ giinii igin T L V 
( T W A ) degeri 50 ppm'dir. Almanya'da ise onemli toksik etkileri goz 
oniinde bulundurularak 1970'de M A K degeri 200 ppm'den 50 ppm'e 
indirilmi§tir. 

Metabolizma ve toksik etkileri: Absorbsiyon genellikle solunum 
yolu ile olur. Sistemik dola§imla ge§itli organ ve dokulara ta§inir. 
Ozellikle yag dokusu bakimindan zengin yerlerde toplanir. Deri yolu 
ile absorbsiyon onemli degildir. Oral yol ile zehirlenme kazaen olabi-
lir. 

Absorbe olan trikloroetilenin %19'u solunum yolu ile atilir. Meta-
bolizma ara§tirmalanna gore, ba§lica metabolitlerin trikloroasetik asit 
( T C A A ) , trikloroetanol (TCE) oldugu, ayrica az miktarlarda kloro-
form ve monokloroasetik asite ( M C A A ) ddnii§tiigii gdsterilmi§tir (§e-
kil 62). idrarla atilan trikloroetanol miktan trikloroasetik asite gore da-
ha fazladir. Trikloroetilenin biyolojik yarilanma siiresi oldukga 
uzundur. Bu nedenle kiimiilatif etkisi vardir. Bir giinliik i§ siiresince 
100 ppm trikloroetilen inhalasyonu ile absorbe olan gozuciiniin ancak 
ayni giinde iigte birinin idrarla atildigi gosterilmi§tir. Trikloroetilenin 
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M S S iizerindeki depresan etkisinin T C E metaboliti ile ilgili oldugu 
gbsterilmi§tir. B u metabolit uzun siire kanda bulunur ve T C A A ise en 
geg goriilen metabolittir ve viicuttan yava§ atdir. Yanlanma omrii 15 
giindiir. 

Trikloroetilenin ba§hca toksik etkisi M S S depresyonu §eklindedir. 
Kalp, karaciger ve bobrekler iizerine de etkir. Ticari trikloroetilen igin-
de gayri safiyet (kontaminant) olarak bulunan "tetrakloroetan" seliiller 
harabiyeti arttmr. Zehirlenme semptomlan maruz kalma siiresi kon-
santrasyonla ilgilidir. Solunum yolu ile absorbsiyonda havada 200 
ppm oldugunda semptomlar ba§lar. 300-400 ppm ile narkotik etki ba§-
lar. 1 000-2 000 ppm'in inhalasyonu ile solunum paralizi sonucu oliim 
goriiliir. 

C I 2 C = C H C l * H C C L 

1 
C l H j C C O O H * — Cl3CCH2OH •Konjugasyon 

( M C A A ) ( T C E ) 

I 

CljCCOOH •Konjugasyon 

( TCCA ) 

§ekil 62: Trikloroetilenin biyotransformasyon §emasi. 

Trikloretilenle akut zehirlenmede ba§lica, M S S depresyonuna 
bagli olarak, mental konfiizyon, inkoordinasyon ve uykusuzluk gorii-
liir. A y n c a ba§ agnsi , ba§ donmesi, §uur kaybi ve koma olu§ur. Yi ik-
sek konsantrasyonda, serebrum ve serebellum iizerindeki etkileriyle 
narkoz goriiliir, komayi oliim takip eder. Yiiksek dozda hepatik nek-
roz ile birlikte akciger odemi de olur. Akciger odemi, trikloroetilenin 
havada termal bozunma uriinleri olan fosgen ve hidroklorik aside ilgili 
gbriilmektedir. Buharlanna maruz kalma sonucu mukoz membranlar-
da initasyon, konjuktivit ve rinit (burun iltihabi) goriiliir. Deri ile te-
masta, §iddetli eritem, vezikiilasyon (kabarciklanma) ve derinin pul 
pul dokiilmesine neden olur. Oral yol ile ahnma ise agizda yanma his-
si, bulanti, kusma ve kann agnsina yol agar. 

Kronik zehirlenme: Trikloroetilen ali§kanhk yapar. Endiistride 
uzun siire trikloroetilen buharlanna maruz kalanlar zamanla zevk veri-
ci kokusuna ali§irlar. Kronik zehirlenmede ba§ agnsi, yorgunluk, peri-
feral nevrit, gorme bozukluklan, alkole dayaniksizlik ba§hca belirtiler 
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arasindadir. Alkole benzer §ekilde MSS'yi etkiler. Bu nedenle alkoliz-
mi andiran belirtiler mevcuttur. Ancak karaciger iizerine etkisi ender-
dir. 

Trikloroetilenin kanserojenik etkisi deney hayvanlannda ara§tinl-
mi§tir. Erkek ve di§i siganlara sirasi ile 1 097 ve 549 mg/kg dozda; fa-
relere ise 2 339 ve 1 169 mg/kg (erkek farelere); 1 739 ve 869 mg/kg 
(di§i farelere) dozlarda trikloroetilen misir yagi iginde haftada 5 giin 
olmak iizere 78 hafta uygulanmi§tir. Siganlarda kanserojenik etki goz-
lenmemi§tir. Ancak farelerde her iki cinsiyette de, gerek dii§iik ve ge-
rekse yiiksek dozlarda yiiksek oranda hepataselluler karsinomalar sap-
tanmi§tir. 

Zehirlenmenin gevresel ve biyolojik izlenmesi 1) idrarda T C A A 
aranir ve miktan saptanir. idrarda 40-75 mg/1 T C A A oldugunda, gali-
§anlann %50'sinde zehirlenme belirtileri saptanmi§tir. i§yeri havasin-
daki trikloroetilen ile idrardaki T C A A arasinda kuvvetli ili§ki (kone-
lasyon) oldugu saptanmi§tir. idrarda T C A A diizeyinin 150-250 mg/g 
kreatinin olmasi havada T L V degeri ustiinde trikloroetilen oldugunu 
gosterir. 2) Ekspirasyon havasinda ve kandaki trikloroetilen infrared 
spektrofotometrik yontemle tayin edilebilir. 3) Trikloroetilen (TCE) 
ekspirasyon havasinda ve kanda tayin edilir. Kandaki T C E tayini ya-
kin zamandaki maruziyeti gosterir. Ornegin 100 ppm TCE'ye maruzi-
yet sirasinda kandaki miktari 0.12 mg/100 ml olabilir (Lauwerys, 
R.R., 1983). Biyolojik materyalde (kan ve idrarda) T C A A , Fujiwara 
reaksiyonu ile (piridin ve NaOH ile) olu§an pembe rengin §iddetine 
gore 530 nm'de spektrofotometrik olarak tayin edilebilir. Bu gok kul-
lanilan bir yontemdir. Trikloroetilen biyolojik materyalden su buhari 
distilasyonu ile izole edilir. 

Havadaki trikloroetilen miktan, uygun bir goziiciiye (toluen gibi) 
absorbe edildikten sonra Fujiwara reaksiyonu ile taninabilir. A y n c a 
yanma veya termal bozunma sonucu olu§an kloriiriin tayinine dayanan 
yontemler de vardir. 

Tedavi: Akut zehirlenmede ki§i zehirlenme ortamindan uzakla§ti-
nlir. Kontamine olmu§ elbiseler gikanlir. Solunum yetersizligine kar§i 
oksijen tedavisi uygulanir. Agiz yolu ile ahndiginda, mide yikanir, 
tuzlu katartik verilir. Epinefrin ve diger stimiilanlar verilmez. 

Kronik zehirlenmede, diger klorluhidrokarbonlarla zehirlenmede 
oldugu gibi, proteince zengin, yagsiz ve yiiksek kalorili diyet uygula-
nir. B kompleks ve C vitaminleri verilir. Semptomatik tedavi yapilir. 
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Tetrakloroetilen (Perkloroetilen CC12=CC12) 

Tetrakloroetilen (perkloroetilen veya karbonbikloriir) renksiz, ete-
rimsi kokulu, havadan agir (ozgiil agirligi: 1.631, 1574°C'de), kayna-
ma noktasi 121.2°C olan bir sividir. Alev almaz ve patlayici degildir. 
Ancak giplak alevle veya sicak metal yiizeylerle temas ettiginde 
140°C iistiinde, fosgen, hidroklorik asit gibi toksik ve korrozif madde-
lere pargalanir. 

Tetrakloroetilen kuru temizlemede, metallerden yagin alinmasin-
da, bitkisel ve mineral yaglarin ekstraksiyonunda, gbziicii ve tipta anti-
helmintik olarak kullanilir. 

Toksisite ve metabolizma: Tetrakloroetilen akcigerlerden ve bir 
dereceye kadar da gastrointestinal yoldan ve deriden absorbe olur. Ha-
vada miisaade edilen limit deger ( M A K ) olan 100 ppm ile insanlarda 
birkag dakika iginde narkotik etkisi goriiliir. Ba§lica toksik etkisi, bu-
harlannin goz, deri ve mukoz membranlarda irritasyonu §eklindedir. 
inhalasyonla oksiiriik, pulmoner odem, tiikiiriik ifrazi, terleme, kon-
fiizyon, ba§ donmesi ve alkol intoksikasyonuna benzer semptomlar 
gozlenir. Yiiksek dozlar ise aynca ba§ agnsi, heyecan, halsizlik, bu-
lanti, kusma, zayif nabiz ve anesteziye neden olur. 

Endustride kronik maruz kalmayla oldukga az sayida toksik olay-
lara rastlanmaktadir. Ancak hepatotoksik etkisi ve M S S ile ilgili 
semptomlann gbriildiigii bildirilmi§tir. 

Tetrakloroetilen ba§lica akcigerlerde atilir. Metabolizmasi olduk-
ga yava§tir ve ancak gok az miktarda metabolit §eklinde atilir. Ba§lica 
metaboliti trikloroasetik asittir. 

Tetrakloroetilenin deney hayvanlannda kronik toksik etkisi (giin-
de 1 600 ppm inhalasyonla) karaciger ve bobrek biiyiimesi §eklinde 
goriilmektedir. Trikloroetilen gibi tetrakloroetilenin de farelerde hepa-
toselliiler karsinomalara neden oldugu bildirilmi§tir. 

Tetrakloroetilenle zehirlenmenin tedavisi ve analitik toksikolojik 
olarak tanimlanmasi trikloroetilende oldugu gibidir. 

Diger Halojenli Hidrokarbonlar 

Bir halojenli doymu§ ve doymami§ hidrokarbonlar (haloalkan ve 
haloalkenler) goziicii olarak kullanilirlar ve toksik etki mekanizmalan 
birbirine benzer. Karbon tetrakloriir, karacigerde yagli infiltrasyon ve 
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hepatik nekroza neden olmasi ile bu siniftaki diger maddelerle kar§i-
la§tirmada model olu§turur. Diger taraftan CC14 , CHC1 3 ve 1,1,2-
trikloroetanm renal toksisiteleri; diger halohidrokarbonlarla bir ortak-
lik gostermez. 

Haloalkan ve haloalkenler hepatotoksik ozelliklerine gore 3 grup-
ta toplanabilir: 1) Karacigerde sadece hafif yaglanma yapanlar; 2) Ka-
raciger nekrozu yapmaksizm yaglanmaya neden olanlar; 3) Hem kara-
ciger nekrozu ve hem de yaglanma yapanlar. Tablo 60'da bu 
siniflandirma goriilmektedir (Andrews, L.S., Snyder, R., 1991). 

Karbon tetrakloriir'de agiklandigi gibi, haloalkanlann hepatotoksi-
siteleri, molekiilden bir halojenin uzakla§masi ile olu§an aktif ara me-
tabolitlerin (serbest radikaller) hiicre membranlarinda etkile§meleri ile 
ilgilidir. 

Haloalkenlerin (vinil halojeniirler: H 2 C = C H X , trikloroetilen) etki 
mekanizmalan ve aktif metabolitleri daha farklilik gosterir. Bu bile-
§ikler mikrozomal oksidasyonla epoksit ara metabolitlerini olu§turur-
lar. Bu aktif metabolitlerin niikleik asitlerle kovalan bag ile baglanarak 
toksik etkilerini (mutajenik ve karsinojenik) gosterdikleri dii§iinul-
mektedir. Haloetilenlerin karsinojenik etkileri kar§ila§tinldiginda 1 , 1 -
dihaloetilenlerin (viniliden kloriir gibi), monohaloetilenlere gore (vinil 
halojeniirler) daha potent karsinojen olduklari gosterilmi§tir. Trikloro-
etilen ise, kismen pozitif bulgular olmasina ragmen, karsinojenik de-
gildir. 

Haloalkenlerin bir kismi nefrotoksik etki de gosterirler (Tablo 
60). Haloalkenlerin bu etki mekanizmalan, once karacigerde glutati-
yon konjugasyonunu ugradiklan bu konjugatlann bobrege ta§inarak 
burada sistein konjugatlanna donii§meleri ile agiklanmaktadir. Bu 
konjugat bobreklerde "beta liaz" enziminin etkisi ile 50k aktif episul-
fonyum iyonlanna donii§erek, protein ve D N A ya kovalan bag ile bag-
lanirlar. Bunun sonucu, ba§hca etki nefrotoksisite §eklinde ortaya 51-
kar. Bazi hallerde de renal karsinojenezise yol agabilir. 

Bazi basit trihalometanlar (CHCl 2 Br; CHCl 2 Br; CHC13 gibi) iq-
me sulannda, sulann klorlanmasi sonucu olu§abilir. Bu haloalkanlann 
bir kismi, deney hayvanlannda uzun siireli "biyoassay"lerle karsinoje-
nik etki gostermi§lerdir. Bu nedenle karsinojenik riskin belirlenmesin-
de, adi gegen trihalometanlann gevrede hangi diizeylerde bulundugu-
nu ara§tirmak gerekir (Grandet V.M. , ve ark. 1986; Menzer, R.E., 
1991). 
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Tablo 60- Haloalkan ve Haloalkenlerin Hepatotoksik ve Netrotoksik OzeUikleri 

I- Karacigerde sadece hafif yaglanmaya neden olanlar 
Metil klorun CH3C1 
Metil bromur: CH3Br 
Metil iyodiir: CH3I 
Diklorodiflorometan: CC12F2 

Trans-1, 2-dikloroetilen: C1HC=CHC1 
Etilhalojenurler: CH3CH2X(X:C1, Br veya I) 

n-Butil klorun CH3CH2CH2CH2C1 

II- Karaciger yaglanmasina nekroz yapmaksizin neden olanlar 
Klorobromometan: CH2ClBr 
Diklorometan: CH2C12 

Cis-1,2-dikloroetilen: C1HC=CHC1 
Tetrakloroetilen: C12C=CC12 

2-Kloro-n-butan: CH,CH2CHC1CH3 

III- Karaciger yaglanmasi ve nekrozu yapanlar 
Karbon tetrahalojenurler: CX4(X:C1, Br veya I) 
Bromotriklorometan: CBrCl, 
Trihalometanlar: CHX3 (X:C1, Br veya I) 
1,12, 2-Tetrakloroetan: CHC12. CHC12 

12- Dihaloetan: CH2X.CH2X (X: CI veya Br) 
1,1, 1 -Trikloroetan: CC13CH3 

1,1,2- Trikloroetilen: C12HC=CH2 CI 
2- Kloro-n-propan: CH3.CHC1. CH3 

1, 2-Dikloro-n-propan: CH3.CHC1.CH2C1 

IV- Nefrotoksik olanlar 

Karbon tetraklorur 

Kloroform 

Diklorometan 

Haloalkenler: (tetrafloroetilen; klorofloroetilen; 

1, l-dikloro-22-difloroetilen; 

hekzafloropropen; trikloroetilen; 

tetrakloroetilen; hekzakloro 1, 3-butadien) 

473 



3. 3. AROMATIK HIDROKARBONLAR 

Benzen (Benzol C6H6) 

Benzen (benzol) aromatik bir hidrokarbon olup, fenilhidrid, ko-
miir naftasi, fenobenzol, siklohekzatrin gibi ticari isimleri vardir. Ben-
zen renksiz, kendine ozgii kokuda bir sividir. Kaynama noktasi 
80 Cdir. Havadan hafiftir (15 / C'de de d:0.8787) ve havada % 1.4-8 
oraninda bulundugunda patlar. Alev alma (parlama) noktasi 10-
12 C'dir. 56 C'de yanar. Buhar yogunlugu havadan 2.77 kere daha 
agirdir. 

Benzen endiistride goziicii ve yapi§tinci olarak, sivi ve kati yagla-
rin ekstraksiyonunda, metal aletlerin yaglanmasi ve temizlenmesinde, 
ge§itli kimya ve ilag endiistrisinde, matbaacihk ve fotograviir i§lerinde 
kullanilir. A y n c a gegmi§te ucuz oldugu igin kuru temizlemede (kagak 
olarak) kullanilmakta idi. Benzen, petrol ve komiir katraninin yan tirii-
niidiir. Akaryakita oktan sayisini arttirmak igin (%20 oraninda benzen) 
katilabilir. Birgok aromatik bile§iklerin (anilin, boyalar, ilaglar) giki§ 
maddesi olarak endiistride onemli bir yeri vardir. 

Benzen ticari ksilen, toluen, siklohekzen, hafif ve agir nafta (ba§-
lica ksilen, toluen ve kiimen kan§imi) iginde kontaminant olarak 
(%0.5-7 oraninda) bulunabilir. Bu nedenle, bu goziiciilerle olan zehir-
lenmelerde benzenin de etkisi olmaktadir. 

Toksisite ve metabolizma: Endustride iyi havalandinlmayan i§-
yerlerinde organizmaya ba§lica inhalasyon yolu ile girer. Buhann ha-
vadan agir olmasi absorbsiyon miktanni artinr. Deri yolu ile absorbsi-
yonu sistemik zehirlenmeye sebep olacak kadar onemli degildir. 
Sindirim yolu ile zehirlenmelere ancak kazaen rastlanir. Sivi benzenin 
oral yolla alimi mukoz membranlann lokal irritasyonuna neden olur. 
15 ml benzenin sistemik etkisi kollaps, bron§it ve pnomoni §eklinde 
ortaya gikar. Akcigerlerle inhalasyonu ise temas yerinde pulmoner 
odem ve hemoroji yapar. Insanlarda 20 000 ppm benzenin be§ dakika 
inhalasyonu ile oliim goriiliir. Oliim solunum yetersizligi ve dola§im 
kollapsi sonucu ortaya gikar. 200 ppm benzenin iki saat inhalasyonu 
ile ba§ agnsi ve yorgunluk goriiliir. 

Akut benzen zehirlenmesinin en onemli etkisi once MSS'nin sti-
miilasyonu ve sonra da depresyonu §eklindedir. Bulanti, ba§ agnsi, ba§ 
donmesi, kusma, konviilziyon, depresyon, narkotik etki, biling kaybi, 
gegici korliik ve §iddetli deri kizarmasi benzenle akut zehirlenmenin 
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ba§lica belirtileridir. Ayrica kalp (miyokardiyum) iizerine etkileyerek, 
kalbin, zayif ve diizensiz gali§masina neden olur. 

Kronik benzen zehirlenmesi: Endiistride ve benzen buhannin 
bulundugu i§yerlerinde uzun siire maruz kalma sonucu meslek hastali-
gi ortaya gikar. Benzenle olu§an meslek hastaligina "benzolizm" denir. 
Kronik maruz kalmada, M S S ve gastrointestinal sistem ile ilgili etkile-
ri yaninda, kan iizerindeki toksik etkisi gok daha onemlidir. Ilk belirti-
ler arasinda ba§ agnsi, yorgunluk, i§tah kaybi (diger kimyasal madde-
lerle zehirlenmede oldugu gibi) goriiliir. En biiyiik etkisi kemik iligi 
iizerinde olup, lokositlerde azalma ilk safhada dikkati geker. Hafif de-
recede hiperkromik anemi ve trombositopeni de beraberinde goriilebi-
lir. Zehirlenme ilerlediginde, kemik iligindeki etki aplastik veya hi-
perplastik §ekilde ortaya gikar. Kanda anemi, lokopeni ve 
trombositopeni goriiliir. Daha uzun siireli benzen inhalasyonu ise lo-
kositlerin mutasyonuna neden olarak losemi meydana gelebilir. He-
moglobin diizeyi dU§erek, niikleuslu eritrosit ve bazofil graniilasyonlu 
eritrositler olu§ur. 60-105 ppm benzen inhalasyonu ile kronik benzen 
zehirlenmesinin ortaya gikabilecegi gosterilmi§tir. Kronik benzen ze-
hirlenmesinin ileri donemlerinde losemi, kanserojenik etki olu§umu 
insanlarda yapilan epidemiyolojik gah§malarla gosterilmistir. Tiirki-
ye'de Aksoy ve arkada§lannm (1974) ve diger bazi ara§tiricilann ben-
zenle gali§an i§giler arasinda losemi, lenfosarkOm gibi karsinojenik et-
kileri gozlemeleri, benzenin kan kanserine neden olabilecegi gorii§iinii 
kuvvetlendirmektedir. Benzenin kan iizerindeki etkileri nedeni ile en-
diistride havadaki T L V degeri 25 ppm iken, Amerika Birle§ik Devlet-
lerinde i§ yerlerinde giinde 8 saatlik maruziyette havadaki T L V 
( T W A ) degeri 1 ppm'e indirilmi§tir. T L V - C ise (5 dakika) 5 ppm ola-
rak saptanmi§tir (OSHA: Occupation Safety and Health Administrati-
on, 1985). 

Metabolizma: Absorbe olan benzen, ba§lica yagli dokularda, erit-
rositlerde, kalp ve iskelet kasinda birikir. inhalasyon havasindaki ben-
zen ile kandaki benzen konsantrasyonu kisa zamanda dengeye ula§ma-
sina kar§in, dokulardaki dengeye ancak birkag giin maruz kalma 
sonucunda ula§ilir: 100 ppm benzen inhalasyonu sonucunda kandaki 
benzen konsantrasyonu 2.1 mg/l'ye yiikselir. Absorbe olan benzenin 
bir kismi degi§meden akciger ve bobreklerle atihr. Onemli bir kismi 
ise karacigerde polar fenolik bile§iklere donii§erek sulfat veya gluku-
ronid konjugatlari §eklinde atilmaktadir. A z miktarda benzen merkap-
turik asit §eklinde atilmakla beraber, ana metaboliti fenoldiir. Fenol 
daha ileri oksidasyonla dihidroksibenzen (katekol) ve trihidroksiben-
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zene (hidroksihidrokinon) metabolize olur. Ayrica benzen trans-trans 
mukonik asite dbnii§iir. §ekil 63'de benzenin biyotransformasyon §e-
masi gbriilmektedir. 

Merkapturik asit Benzen C H O ^ j ^ v c O O H 

- C O O H \ | 
Benzen oksit 

I (ara metabolit) J 

I 
C^CHO ^ j ^ C 

C H O 

trans-trans trans-trans 
mukonaldehit mukonik asit 

OH . . . . . I , Q H . . . . . _ H _ 0 OH 
j a ^ j - v i g c a ^ — 

H 0 Hidrokinon Fenol Katekol OH 

I 1 1 n 
Konjugasyon 

o-benzokinon O 
p-benzokinon 

fjekil 63: Benzenin biyotransformasyon §emasi. 

Toksik etki mekanizmasi: Benzen toksisitesinde, metabolitleri -
nin etkisini ara§tiran birgok gali§malar yapdmi§tir. Pirokatekol ve hid-
rokinon mitotik zehirler olup, kemik iligi iizerinde etkisi olabilir. A y n -
ca radyoaktif i§aretlenmi§ demirle yapilan ara§tirmalar, benzenin 
kemik iliginde eritrosit olu§umunu ilk basamakta inhibe ettigi goster-
mektedir. 

Benzenin, toksisitesi metabolitlerinin hiicre makromolekiilleri ile 
kovalan baglanmasi ile agiklanmaktadir. Ozellikle 1980'li ydlardan iti-
baren yapdan ara§tirmalar, benzen metabolitlerinin deney hayvanlan-
nin karaciger, kemik iligi, bobrek, dalak, kan ve kas proteinlerine bag-
landigi gbsterilmi§tir. D N A ile baglanma ise, hiicre replikasyonu ve 
losemi ba§langicinin ba§lica mekanizmasidir. Benzen metabolitleri 
olan fenol, hidrokinon, katekol, 1,2,4-trihidroksibenzenin kemik iligi 
mitokondrisinde "adduct"lar olu§turdugu anla§ilmaktadir. Ayrica ben-
zen metabolitlerinin aralanndaki etkile§me ile de benzen toksisitesi 
artmaktadir. Fenol ve hidrokinonun birbirinin toksisitelerini potansiya-
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lize ettigi; hidrokinon ve mukonaldehit (mukonik asitden onceki aktif 
metabolit) kari§iminin ciddi ve hizla kemik iligi depresyonu yaptigi 
gosterilmi§tir. Bu nedenle benzen toksisitesi ile ilgili gali§malar meta-
bolitlerin birden fazla etki yerleri (hedefleri) oldugunu ve birden fazla 
metabolitlerinin bu etkiyi gosterdigi §eklindedir. 

Benzenle zehirlenmenin patolojisi: Akut benzen zehirlenmesin-
de asfeksi ve kalp yetmezligi (ventrikiiler fibrilasyon) patolojik bulgu-
lar arasmdadir. Ayrica beyin, perikardiyum, plevra, idrar yolu, diger 
mukoza ve deride peti§iyal kanamalar goriilebilir. Akut anemi olabilir. 
Kronik zehirlenmede ise aplastik anemi olu§ur. Kanda lenfosit, granii-
losit, trombosit, protrombin azalir. Kanama ve pihtila§ma siiresi uzar. 

Zehirlenmenin tammlanmasi: Ozellikle kronik benzen zehirlen-
mesinde, lokopeni, anemi ve pete§i teghisi yararh olur. Hematolojik 
bulgular yaninda, analitik toksikoloji agismdan benzen ve metabolitle-
rinin tayini yapilir. idrarda fenol tayini onemli bir kriterdir. Genel ola-
rak fenoliin idrarda 20 mg/1'den fazla olmasi, diger bulgularla beraber 
minimal benzene maruz kalmayi gosterir. Fenol miktari 100 mg/1 olu-
gunda 8 saat siireli 30 ppm benzene ( M A K degeri iistiinde) maruz ka-
hndigini gosterir. 

Ayrica idrardaki anorganik siilfat/organik siilfat orani ile inhale 
edilen benzen miktari arasinda ili§ki saptanmi§tir. Normalde bu oran 
%85'tir. 40-75 ppm benzene maruz kalindiginda idrardaki siilfat orani-
nin %60; 75-100 ppm benzen inhalasyonunda %40; ve 100-200 ppm 
benzene maruz kalindiginda ise %40'in altina dii§tiigii gosterilmi§tir. 

Diger taraftan ekspirasyon havasmda kanda ve idrarda benzen ta-
yini ise benzen inhalasyonunu gostermek igin en kesin yoldur. Idrarda 
50 pigfl benzen az miktarda; 4000 pigl\ benzen ise yiiksek oranda ma-
ruz kalmayi gosterir. 

Kanda benzen tayini du§iik miktarda benzene maruz kalmada uy-
gun bir izleme yontemidir. 2 saat siire ile 25 ppm benzene maruziyetle 
kanda 20//g/100 ml benzen bulunur. 15 saat sonra bu miktar l/ig/100 
ml'ye iner (Lauwerys, R.R., 1983). 

Ancak kronik benzen zehirlenmesinin onlenmesinde, benzen in-
halasyonunu minimuma indirmek gerekir. Bunun igin biyolojik tayin-
ler yaninda belirli zamanlarda i§yeri havasinda benzen miktarinin sap-
tanmasi gerekmektedir. 
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Benzen buhannin i§yerine yayilmamasi igin kapali ve aspirasyon-
lu sistemler kullanilmalidir. Agik kullanilmasi gok zararlidir. Bu ne-
denle yabanci ulkelerde benzen buhanna agik olarak maruz kalma ya-
saklanmi§tir. Ancak yine de ulkemizde benzen, endiistride ve 
i§yerlerinde benzenle gali§anlar igin onemli bir saglik sorunudur. Bu-
giin 200 000'den fazla ki§i benzenle gali§maktadir. Ankara"da 1969'da 
kuru temizleme i§yerlerinde yapilan bir gali§mada (Sungur, T.1969), 
106 i§ginin %61.7'sinin M A K iizerinde benzene maruz kaldigi saptan-
mi§tir. Istanbul'da Aksoy ve arkada§lan (1974) tarafindan 28500 ayak-
kabi i§gisi arasinda yapilan bir gali§mada 26'sinda kronik benzene ma-
niz kalma sonucunda (7 yil siireli) losemi veya prelosemi saptanmi§fir. 
Ozellikle 18 ya§indan kiigiik olanlarda benzolizmin tehlikeli oldugu 
gbriilmii§tiir. 1960 yilinda Japonya'da yapilan bir ara§tirmada da, kii-
giik i§yerlerinde benzene maruz kalanlann %50'sinde anemi saptandi-
gi bildirilmi§tir. 

Zehirlenmenin tedavisi: Akut zehirlenmede, hasta hemen zehir-
lenme ortamindan uzakla§tinlir. Absorbsiyonun onlenmesi veya azal-
tilmasi igin tuzlu su ile mide yikanir. Gerekirse yapay solunum veya 
%6-10 C 0 2 igeren oksijen inhalasyonu uygulanir. Solunum depresyo-
nuna kar§i kafein ve sodyum benzoat (0.5 g intravenoz), pikrotoksin 
(5-10 mg subkutan) veya metrazol (fenilentetrazol: 0.2 g subkutan) 
veya koramin (niketamid 1 ml %25'likten subkutan) faydali olabilir. 
Alkol ve epinefrinden kaginilir. Yagli diyet verilmez. 

Kronik zehirlenmede, yatak istirahati ile birlikte kemik iligi veya 
plazma transfiizyonu yapilir. Vitaminli (B kompleks ve C vitamini) ve 
proteinli diyet yaninda, sistein ve metiyonin de verilir. 

Alkil Benzenler (Toluen, Ksilen, Etil Benzen) 

Genel olarak alkil benzenler, benzenden daha az toksiktirler. 

Toluen (Toluol C6H5CH3) 

Renksiz ve karakteristik kokusu olan bir sividir. Havada 1-5 ppm 
oldugunda kokusu hissedilir. Kaynama noktasi l l l ° C ' d i r . Kolayca 
alev alabilir. Endustride boya, vernik, zamk, cila ve laklarda goziicii 
olarak yaygin bir §ekilde kullanilir. Ayrica kimya endiistrisinde de 
kullanma yeri vardir. 

Toluen inhalasyon ve deri yolu ile absorbe olabilir. Havada T L V 
degeri 200 ppm'dir. 100-500 ppm konsantrasyondaki toluen buhari 
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goz ve solunum mukozasi igin irritandir. Deri ile temasta enflamasyo-
na (iltihaba) neden olur. Sistemik etkisi ise MSS'nin depresyonu ile il-
gilidir. Ba§ agnsi, i§tahsizlik, yorgunluk veya kaslarda halsizlik, noro-
muskuler inkoordinasyon, bulanti, ba§ donmesi, parestezi, mental 
konfiizyon ve biling kaybi en onemli belirtilerdir. Semptomlar 200-
300 ppm toluene maruz kalma ile ba§lar. 600 ppm toluenin 8 saat in-
halasyonu sonucu semptomlar belirgin hale gelir. 300 ppm toluenin, 
denge halinde kandaki konSantrasyonunun 7.3 mg toluen/1 kan oldugu 
saptanmi§tir. Benzenden farkli olarak toluen hematolojik bozukluk 
yapmaz. 

Kronik toluen inhalasyonunun (100-1000 ppm toluene 1-5 ay ma-
ruz kalma ile) karaciger biiyiimesine, eritrosit ve lenfositlerin biiyiime-
sine yol agtigi gosterilmistir. Ancak kemik iligi iizerinde onemli bir et-
kisi yoktur. 

Zamk koklama (Glue sniffing): Zamk buharlannin gocuklar ve 
gengler tarafindan devamli koklanmasi (igine gekilmesi) son yillarda 
onemli bir sorun haline gelmi§tir. Bu ali§kanlik ki§ilerde ofori ve de-
vam edildiginde komaya yol agar. Etkileri etil alkol ali§kanligina ben-
zer. Iginde toluen bulunan zamk buharlarini igine gekilmesi (inhalas-
yon) ile toksik hallusinasyonlara, uygun olmayan antisosyal 
davrani§lara neden oldugu gosterilmistir. Ayrica uzun siire bu ah§kan-
ligi olan ki§ilerde, kronik zehirlenme sonunda, §iddetli hepatik etki 
(sanlik), bobrek yetmezligi olu§tugu gosterilmi§tir. 

Metabolizma: Toluenin bir kismi degi§meden akcigerlerle atil-
makla beraber, onemli bir kismi gabuk olarak benzoik asite oksitlenir. 
Benzoik asit glisin ile konjuge olarak hippurik asit §eklinde atihr. in-
hale olan toluen miktan ile idrarla atilan hippurik asit oraninda ili§ki 
ara§tirilmi§tir. 200 ppm kadar toluene maruz kalindiginda %68'inin 
hippurik asit konjugati §eklinde atildigi saptanmi§tir. 

Toluen di§indaki diger alkil benzenlerin (ksilen ve etil benzen) et-
kisi toluende oldugu gibi ba§lica M S S iizerindedir. Absorbe olduk-
tan sonra %90'dan fazlasi aromatik alkol ve asitlere yiikseltgenerek 
konjuge olurlar. Ksilen (CH 3 C 6 H 4 CH 3 ) toluik asite oksitlendikten 
sonra glisin ile konjuge olarak toluik asit §eklinde atihr. Etil benzenin 
(C 6 H 5 C 2 H 5 ) , %64'ii insanda mandelik asite, %25'i ise fenilglioksilik 
asite metabolize olarak idrarla atihr. §ekil 64'de alkil benzenlerin bi-
yotransformasyonlan goriilmektedir. 
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M a n d e l i k a s i t 

§ekil 64: Alkil benzenlerin biyotransformasyon $emasi. 

Alkil benzenlerin (toluen, ksilen ve etilbenzen) biyolojik izlen-
mesi: 

Toluene maruziyetin, biyolojik izlenmesinde idrarda hippurik 
asit, benzoik asit, D-krezol; serumda hippurik asit, kanda toluen tayin 
edilir. 

Ksilene maruziyet ise, idrarda metilhippurik asit, kanda ve ekspi-
rasyon havasinda ksilen tayini ile izlenir. 

Etilbenzene maruziyette, kanda etilbenzen, idrarda mandelik asit 
tayini ile izlenir. A z miktarda idrarda etilfenol saptanmi§tir. 100 ppm 
etilbenzene maruziyette, 12-15 mg etilfenoliin idrarla 24 saat iginde 
attldtgi gosterilmi§tir. 
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3.4. ALiFATIK A L K O L L E R 

Alkoller, metil alkol ve etil alkol ba§ta olmak iizere, endiistride kul-
lanilan en onemli goziiciilerdir. Boya, patlayici madde, miirekkep, ver-
nik endiistrisinde goziicii; birgok kimyasal maddelerin yapiminda giki§ 
maddesi olarak (ornegin metil alkolden formaldehit, etil alkolden ase-
taldehit yapimi gibi); igten yanmali motorlarda antifriz gozeltisi olarak, 
germisit, dezenfektan ve anestezik olarak kullanilirlar. 

Alkollerin genel olarak narkotik etkileri vardir. Anestezik etkileri 
molekiil agirliklan ile birlikte artar. Biitil alkol ve amil alkol ilaveten 
hafif irritan etkilidirler ve kismen protoplazma zehiridirler. 

Sekonder alkoller, primer alkollerden daha kuvvetli narkotik etki 
gosterirler. Metil alkol di§inda alkollerin toksisitesi gok yiiksek degil-
dir. Burada onemleri nedeni ile metil alkol ve etil alkolun toksisiteleri 
incelenecektir. 

Metil Alkol (Metanol CH3OH) 

Metil alkol renksiz, gok ugucu, etil alkole benzer kokuda ve yanik 
lezzete sahip bir sividir. Kaynama noktasi 65°C'dir. Yanicidir ve alev-
lenme noktasi 10°C'dir. Havada %7.3-36.5 oramnda oldugunda patla-
yicidir, 464°C'de yanar. 

Metil alkolun sinonimleri: metanol, metil hidroksit, metil hidrat, 
denature alkol, odun ruhu, odun naftasi'dir. 

Metil alkol endiistride lak, vernik gozuciisii, otomobillerde antifriz 
maddesi olarak ve birgok organik maddelerin (plastik boya, fi lm gibi) 
hazirlanmasmda kullanilir. Alkol denatiirasyonunda (etil alkole %5-10 
oramnda metil alkol katilir) kullanilir. 

Toksisite ve metabolizma: Metil alkolle zehirlenmeler en gok etil 
alkole denaturan olarak katilmasi nedeni ile olur. Alkolik ki§ilerin is-
pirto gibi denature alkolii igki olarak kullanmalan ornek verilebilir. En-
dustride ise zehirlenme, buharlanna maruz kalma ile olmaktadir. I§yer-
lerinde havada T L V ( T W A ) degeri 200 ppm'dir. STEL: 250 ppm dir. 
Insanda M L D (minimal letal doz) 15 ml/70 kg verilmi§tir. Metil alkol 
deri, inhalasyon veya gastrointestinal yolla absorbe olarak toksik etki 
gosterir. Sistemik dola§ima giren metil alkol viicut sivisinda homojen 
olarak yayilir. Metil alkol, etil alkolun oksitlenmesinde rol oynayan en-
zimler (AD,H: alkol dehidrogenez ve AD 2 H: aldehit dehidro-genaz) 
tarafindan fakat gok daha yava§ (etil alkole gore 15-20 kere daha 
yava§) metabolize olur: 
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C H 3 O H AD|H ) H C H O AD2" ) H C O O H > C 0 2 + H 2 0 

Organizmaya girdikten iki giin sonra bile iigte biri viicutta kalir. 
Etil alkolden farkli olarak oksitlenmesi tam degildir ve bu nedenle 
C 0 2 ve H 2 0 yerine, idrarla daha 50k metabolitlerinden formik asit 
"format" §eklinde atilir. Metanol kismen akcigerlerle degi§meden ati-
lir. 

Metil alkoliin tiirlere gore metabolizma hizi: Metil alkolun me-
melilerde oksidasyonu 2 yolla olur: Bunlardan biri katalaz peroksidaz, 
digeri ise alkol dehidrogenaz (ADH) sistemidir. Tephly ve arkada§lari 
tarafindan (1977) yapilan gali§malara gore sigan, kobay ve tav§anda 
oksidasyon ba§lica, katalaz peroksidaz enzimi ile katalizlenirken; 
maymun ve insanlarda A D H sistemi onemlidir. Formaldehitin formik 
aside oksitlenmesi oldukga hizlidir. insanlarda ve maymunlarda, meta-
nol zehirlenmesi sonucu oliimlerde otopside gok dii§uk miktarda bile 
formaldehit detekte edilememi§tir. Formik asit ise kofaktor olarak fo-
lik asit mevcudiyetinde enzimatik yolla C 0 2 e yiikseltgenir. Bu meta-
bolizma yolunun pritmatlarda, rodentlere gore daha yava§ oldugu gos-
terilmi§tir (Tephyl ve ark., 1979). 

Metanoliin okiiler toksisitesi (retina ba§lica etki yeri) metaboliz-
masi ile ilgili olarak ge§itli tiirlerde ara§tinlmi§tir. Rodentler (sigan, fa-
re gibi), metanoliin okiiler toksisitesine duyarli degillerdir. Bu tiirlerde 
metanol gok gabuk C 0 2 ' e kadar yiikseltgenir. Metil alkoliin maymun-
lardaki toksik etkisi (okiiler toksisite ve metabolik asidozis) insana 
gok benzer. Bu nedenle maymunlar bu tip toksisitenin ara§tirilmasi 
igin model olarak kullanilmi§tir. Bu tiirde C 0 2 ' e yiikseltgenmesi de 
zayif olan metil alkolun formik asit metabolitinin goz dahil diger do-
kularda biriktigi gosterilmi§tir. A y n c a metil alkolle zehirlenmede, 
kanda formik asit, yiiksek dtizeyde bulunmu§tur. Bu nedenle 1980'li 
yillardan sonra, metil alkolun ozellikle gozler uzerindeki toksik etkisi-
nin (gegici veya kalici korliik, gozlerde §iddetli agn, gorme bulanikligi 
gibi) formaldehitle degil, fakat formik asit metaboliti ile ilgili oldugu 
anla§ilmi§tir. 

Metil alkol, metabolizma hizinin yava§ olmasi nedeni ile kiimiila-
tif bir zehir olarak etkir. A y n c a metabolitlerinden formaldehit metano-
le gore altmi§ kere, formik asit alti kere daha toksiktir. Sonug olarak 
metil alkolle zehirlenmenin §iddeti, etil alkol zehirlenmesine gore da-
ha fazladir. A y n c a etki §ekli de farklidir. Etil alkol ve diger alkoller 
gibi, metil alkol de M S S depresyonuna neden olarak narkotik etki gos-
terir. Yiiksek dozlarda oliim solunum merkezinin depresyonu ile ilgili 
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olarak ortaya gikar. Gastrointestinal yolla alindiginda irritan etkiyle 
kramplara ve kusmaya neden olur. 

Etil alkolden farkli olarak, metil alkol goz retinasinin harabiyetine 
ve optik sinirlerin dejenerasyonuna neden olur. Bu etki, metaboliti 
olan formik asitin selektif olarak goz retinasina toksik olmasi ile agik-
lanmaktadir. Bu nedenle gorme bulanikligi, pupillerde dilatasyon ve 
i§iga duyarsizlik, korliik goriiliir. 

Metil alkolle zehirlenmede, metaboliti formik asit nedeni ile asi-
dozis olu§ur. Idrar pH'si 5'e kadar dii§ebilir. Formik asit kardiyotoksik 
olarak etkir. 

Metil alkol ve formik asit ayrica beyinde, akcigerlerde ve gastro-
intestinal yolda odem, pete§iyal kanamalara da yol agar. 

Metil alkolle zehirlenmenin ba§hca belirtileri: M S S depresyo-
nu ve ba§lica irritan ozelligine bagli olarak ba§ agnsi, bulanti, karin 
agnsi ve kramplar ilk belirtiler arasindadir. Gorme bozuklugu ve bula-
nikligi pupillerin i§iga cevap vermemesi, siyanozis, oksijen yetersizli-
gi, kalp depresyonu metabolitlerine bagli olarak goriiliir. Biling bula-
nikligi ve arkadan birkag saat veya giin sonra olu§an solunum ve 
dola§im yetmezligi, koma, oliimle sonuglanir. iyile§me oldugunda gok 
yava§ olarak semptomlar kaybolur, korliik (optik atrofi) devamli olabi-
lir. M S S etkileri (rijidite: sertlik; spazmlar, hipokinez: hareket azligi 
gibi) irreversibl olabilir. Metil alkolle goriilen bu uzun ve ciddi zehir-
lenme belirtisi etil alkolden daha farklidir. 

Zehirlenmenin tammlanmasi ve biyolojik izlenmesi: Endiistri-
de metanole maruziyetin biyolojik izlemesi, idrarla degi§meden atilan 
metanol konsantrasyonunun tayini ile yapilir. Metil alkol, intestinal 
mikroflora veya diger enzimatik proseslerle normalde kanda, idrarda 
ve ekspirasyon havasinda bulunabilir. Bu deger ortalama 0.73 mg/1 
(0.32-2.61 mg/1 arasinda degi§ebilir) olarak saptanmi§tir. T L V ( T W A ) 
degeri olan 200 ppm metil alkole maruziyette, 8 saatlik i§ gtinii sonra-
sinda (postshift) bu deger 40 mg/l'ye kadar yiikselebilir. 

Metil alkolle zehirlenmede, ayrica idrar ve kanda metaboliti for-
mik asit de aranabilir. 100 ppm metil alkole maruziyette, i§ giinii so-
nunda kanda ortalama 0.79 mg/100 ml; idrarda ise ortalama 20.2 mg/1 
formik asit saptanmi§tir. Ugucu zehirler oldugu igin, distilasyon veya 
mikrodifiizyon yontemleri ile biyolojik materyalden izole edilebilir. 
Izolasyondan sonra spesifik renk reaksiyonlari (kromotropik asitle 
renklendirme) veya gaz kromatografisi yontemi ile tayin edilebilir. Te-
davi agisindan metil alkolle etil alkoliin ayirt edilmesi gok onemlidir. 
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Zehirlenmenin tedavisi: Hasta sicak ve sakin tutulur. Gozler 
i§iktan korunur. Asidozis %3-5 sodyum bikarbonatin (350-400 mili-
ekivalan N a H C 0 3 , 1 000 ml %5'lik glukoz veya serum fizyolojik igin-
de) yava§ intravenoz uygulanmasi ile kontrole ahnir. Bikarbonat mik-
tan, idrar pH'si ve kanin C 0 2 baglama kapasitesi olgiilerek ayarlanir. 
Solunum yetersizligi oldugunda oksijen tedavisi yapilir. Metil alkolle 
zehirlenmenin sistemik antidotu etil alkoldiir. Karaciger alkol dehidro-
genaz enzimi etil alkole daha gok affinite gosterdiginden, etil alkol ve-
rilmesi halinde metanoliin daha toksik formaldehit ve formik asite yi-
kilmasi inhibe olmaktadir. 100 ml kanda 100 mg etanol olacak §ekilde 
alkol verilir (metanol oksidasyonunu baski altina almak igin verilecek 
minimum etil alkol miktan 10 ml/saat hesaplanmi§tir). Zehirlenme 
§iddetine bagli olarak %45'lik alkollii igki de (viski, votka, raki gibi) 
90-120 ml her dort saatte bir, bir veya iig giin siireli verilir. §iddetli ze-
hirlenmelerde %5'lik etil alkol (sodyum bikarbonat veya serum fizyo-
lojik iginde) intravenoz olarak uygulanmahdir. 

A y n c a diger semptomatik ve destekleyici tedavi yapilir. 

Etil Alkol (C2H5OH) 

Etil alkol renksiz, kendine ozgii kokusu olan higroskopik bir sivi-
dir. Kaynama noktasi 78°C, alevlenme noktasi 12°C'dir. Havada 
%3.3-19 oraninda oldugunda patlar. 423°C'de yanar. 

Hububat alkolii, §arap ruhu, kolonya ruhu etil alkoliin (etanol) si-
nonimleridir. Etil alkol endiistride 300'den fazla i§yerinde kullandir. 
goziicii ozelliginden ba§ka birgok kimyasal maddenin antifriz madde-
si ve patlayici madde hazirlanmasinda kullanihr. 

Etil alkol endiistri ve laboratuvarda kullanma di§inda, alkollii igki-
lerde bulunmaktadir. Alkollii igkilerdeki alkol miktari hacmen %4-6 
(bira) ile %40-55 (votka, raki, viski, cin) arasinda degi§ir. 

Toksisite ve metabolizma: Etil alkolle zehirlenmeler endiistride 
gok enderdir. Ancak kazaen olabilir. I§yeri havasinda miisaade edilen 
e§ik deger T L V 1000 ppm'dir. Etil alkolle zehirlenme daha gok alkollii 
igki ahnmasi ile olmaktadir. Oral yolla fatal doz 250-500 g (500-1 000 
ml viski) arasinda verilmektedir. Alkoliin fatal ve akut toksik dozu, 
alinan igki cinsi ve bireysel faktorlere gore degi§mektedir. Ornegin 
viski, biraya gore gok daha gabuk absorbe olmaktadir. Ayrica onceden 
alinan trankilizan, antihistaminikler, barbituratlar alkoliin etkisini po-
tansiyalize ederek toksik dozu etkilerler. Genel olarak 70 kg insanda 
35 gram alkol oforiye neden olur. 75-80 gram alkol (150-200 ml viski) 
ile alkoliin toksik etkileri ortaya gikar. 

484 



Oral yolla alinan alkol az miktarda oral ve gastrik mukoz memb-
randan, onemli bir kisim ise (%80 veya daha fazlasi) ince barsaktan 
absorbe olur. Absorbe olan alkol kisa zamanda barsak, kan ve yumu-
§ak dokularda dengeye ula§ir. Homojen olarak tiim viicut sivismda da-
gilir. Alinan alkol organizmada hemen metabolize olarak, tam oksit-
lenme sonucu C 0 2 ve H 2 0 verir: 

1) C 2 H 5 O H + N A D AD|H ) CH3CHO+ N A D H 

2) C 2 H 5 O H + H 2 0 2 Katalaz ) CH3CHO+ H 2 0 

3) C 2 H 5 O H + N A D P H + 0 2 MEOS ) C H 3 C H O + N A D P + H 2 0 

4) CH3CHO+ N A D AD2" ) C H 3 C O a + N A D H 

Karaciger alkol dehidrogenazi (ADjH) etil alkoliin asetaldehite 
yiikseltgenmesinde (oksitlenmesinde) rol oynayan ba§lica enzimdir. 
£inko igeren NAD + /NADH 2 sistemini kullanir. A y n c a metil alkol ve 
etil alkolun az oranda katalaz ve mikrozomal enzim sistemi ile kar§i-
liklan olan aldehitlere oksitlendikleri gosterilmi§tir. Etanoliin mikro-
zomal enzim aktivitesi iizerindeki etkisi de incelenmi§tir. Etanoliin bu 
enzim sistemini indiikleme veya inhibe etmesi ksenobiyotiklerin meta-
bolizmasi agismdan gok onemlidir. Alkol-ilag etkile§meleri bu bakim-
dan geni§ olarak incelenmi§tir. Etil alkolun birgok endiistri goziiciileri 
ve airborn zehirleri (karbon tetrakloriir, trikloroetilen, karbon sulfur, 
C O gibi) toksisitelerini potansiyalize ettigi gosterilmi§tir. 

Alkol oksidasyonunun ikinci basamagi aldehit dehidrogenaz 
(AD 2 H) enzimi tarafindan kataliz edilir ve boylece asetik asit (asetat) 
olu§ur. Aktivitesi karaciger ve bobrekte, alkol dehidrogenaza gore 4-5 
kere daha fazladir. Bu enzim disiilfiram (antabus) tarafindan inhibe 
edilir. Etil alkol oksidasyonu ile olu§an ara metabolit asetaldehitin az 
bir miktari, kondensasyon uriinleri olan asetoasetik asit veya betahid-
roksibiitirata donii§iir. Fakat asil ana metabolizmasi asetil KoA'ya ok-
sitlenmesidir. Bu bile§ik kismen asetata pargalanabilir. Alkol alimm-
dan sonra insanlarda kan asetat diizeyinin yiikseldigi gosterilmi§tir. 
Fakat alkol yiikseltgenmesi sonucu olu§an asetil K o A , sitrik asit devri-
ne girerek C 0 2 ve H 2 0'ya oksitlendigi gibi, yag asitleri gibi diger bile-
§iklere de donii§ebilir. Organizmanin saatte 10 ml etil alkolii metaboli-
ze ettigi gosterilmi§tir. Boylece absorbe olan alkoliin %90'i oksitlenir, 
kalam idrar, akciger ve diger viicut sivilan ile atilir. 

Organizmada gabuk olarak dagilima ugrayan etil alkol denge ha-
linde iken beyindeki alkol miktari kan alkol konsantrasyonuna gore bi-
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raz daha yiiksek; idrardaki alkol konsantrasyonu ise kan alkoliiniin 
1.2-1.3 kati; iki litre ekspirasyon havasindaki alkol miktan ise yakla-
§ik 1 ml kandaki alkole e§ittir. 

Alkol metabolizmasi irk, ya§, cinsiyet gibi bireysel faktorlerle ol-
dugu gibi ge§itli ilag ve kimyasal maddelerle de etkilenir. A y n c a piru-
vat, fruktoz (levuloz), gliseraldehit veya alanin alkol metabolizmasim 
hizlandinr. 

Etil alkolun toksik etkisi: Etil alkol potent bir M S S depresanidir. 
Akut alkol zehirlenmesinde goriilen semptomlar, kandaki alkol kon-
santrasyonu ile beraber artar. Etanol, alinan alkol miktanna bagli ola-
rak MSS'yi korteksten medullaya kadar etkiler. Genel olarak kandaki 
etil alkol miktan %25 mg'dan a§agi oldugunda ancak 50k hafif olarak 
etkilenir. Ancak: 

a) Kandaki etil alkol miktan %25-100 mg arasinda ise MSS'de 
yalniz beyin korteksi depresyona ugrar. Boylece korteksin a§agi mer-
kez iizerine olan inhibitor etkisi kalktigindan motor ve psi§ik aktivite 
artar. §ahis hareketlidir, 50k konu§ur, giiler ve ofori hali goriiliir. An-
cak goriinu§teki bu a§in hareketlilige ragmen, hareketlerdeki koordi-
nasyon ve fikirlerdeki baglihk bozulmu§tr. 

b) Kandaki alkol miktan % 100-200 mg arasinda ise, §ahsin alkol 
aldigi anla§ilir. Biling yerinde olmakla beraber, koordinasyon bozuk-
lugu, konu§mada dil dola§masi dikkati geker. 

c) Kandaki alkol miktan %200-300 mg arasinda oldugunda, bilin? 
kaybolur. Konu§ma ve hareketlerdeki ahenk bozulmu§tur. Belirgin 
olarak gorme bozulur, his kaybolur. Muskiiler inkoordinasyon dikkati 
geker. Sendeleyerek yiiriir, konu§masi diizensizdir. 

d) Kandaki alkol konsantrasyonu %300-500 mg arasinda iken be-
lirgin olarak muskiiler inkoordinasyon vardir. His yoktur. Bulanik ve 
gift goriir. Ciddi zehirlenme belirtileri ortaya gikar. Alkol miktan 
%500 mg veya iistunde oldugunda solunum yava§lar. Her an solunum 
felci beklenir. Refleksler azalir, his kaybolmu§tur. Koma ve oliim bu 
konsantrasyonlarda kesindir. 

Alkol M S S uzerindeki etkisi di§inda, koroner ve cilt damarlanni 
geni§letir, serebrospinal sivi sekresyonunu arttinci ve basincini yiik-
seltici etkisi vardir. Solunum sistemini (dii§iik miktarlarda) hizlandir-
digi halde, agir zehirlenmelerde aksine deprese eder. 
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Akut alkol zehirlenmesinde goriilen ba§hca belirtiler: Bulanti, 
kusma, ba§ donmesi, nefeste ve kusmukta alkol kokusu, konu§mada 
dil dola§masi, terleme, refleks ve hareket koordinasyonunda bozukluk, 
uykusuzluk, §ahsiyet degi§mesi, nabizda yava§lama, siyanoz, solunum 
kollapsi ve koma goriiliir. Oliim solunum depresyonu nedeni iledir. 
Derideki kan damarlarinin gev§emesinden dolayi ISI kaybi (u§iime) 
belirgindir. 

Alkol zehirlenmesinin etkisi gegtiginde, asidozis, beyinde odem, 
karaciger ve bobrekte §i§me goriiliir. Sarho§luktan sonra sabahlari go-
riilen "ba§ agnsi" serebral odeme baglanmaktadir. 

Fotal alkol sendromu (FAS): Alkoliin plasenta bariyerini gege-
rek fetiisiin sivi fazinda homojen olarak yayildigi bilinmektedir. Kor-
donun kan seviyesi, anneninkinden biraz a§agidadir. Fetiis karacige-
rinde alkol dehidrogenaz aktivitesi daha dii§iiktiir, yeti§kin %20'si 
kadardir. Bu nedenle premature fetiis etil alkolii daha yava§ hizla eli-
mine eder. Kadinlarin hamileliginin erken donemlerinde alkoliin bu 
§ekilde yava§ metabolize olmasi fetiis ve dogan yavru iizerinde fotal 
alkol sendromu olarak bilinen anormalliklere yol agar. Bunlar arasinda 
prenatal ve postnatal geli§mede yava§lama, sinir sistemi geli§mesinde 
gecikme, mikrosefali, yank damak, kalp ile ilgili anormallikler sayila-
bilir. 

Kronik alkol zehirlenmesi (alkolizm): Alkol ah§kanlik yapan 
bir maddedir. Devamli olarak alkol alanlarda kronik alkolizm denilen 
zehirlenme goriiliir. Tolerans geli§mesi onemlidir. Tolerans o derece 
yiiksek olabilir ki normal ki§i igin oldiiriicii alkol dozu, alkolik ki§i 
igin ancak yeterli olabilir. Alkolizmde fiziksel ve fizyolojik bagimlilik 
vardir. Alkolizmin birgok tanimlari vardir. Bunlardan birinde alkolik 
bir ki§i "alkol alma kontroliinii kaybederek igki igmekten nefret ede-
meyen veya intoksikasyon olmadikga igkiyi birakamayan bir birey" 
olarak tanimlanmaktadir. 

Kronik alkolizmin ba§lica belirtileri kilo kaybi, gastroenteric i§-
tahsizlik, karaciger sirozu, polinevrit, kol ve bacaklarda motor ve duyu 
kaybi, optik atrofi, mental bozukluk, hafiza kaybi §eklindedir. 

Delirium tremens: Alkolik ki§ilerde, akut alkol zehirlenmesini 
miiteakip, ani olarak alkol kesilirse, fiziksel bagimlilik nedeni ile yok-
sunluk belirtisi (abstinens sendromu) ortaya gikar. Bu yoksunluk belir-
tisine "delirium tremens" denir. Aniden alkolii birakmi§ ki§ilerde go-
riilen i§tahsizlik, kusma, konfiizyon, tremor, hallusinasyon, sempatik 
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sistem bozukluklan ile ilgili pupil dilatasyonu, ate§, terleme, ta§ikardi, 
kardiyak aritmi ve fotofobi (i§iktan kagma) gibi belirtiler "delirium 
tremens" ile ilgilidir. Delirium tremens durumu daha 50k serebral 
odem ve yiiksek arteryal kan basinci sonucudur. 

Etil alkoliin karsinojenesitesi: Etil alkol, alkollii igki olarak 90k 
tiiketilen bir maddedir. Bu nedenle, karsinojenik potansiyeli hakkinda 
birgok ara§tirmalar yapilmaktadir. Uluslararasi Kanser Ara§tirma Ku-
rumu (IARC), 1988'de bu konuda uzmanlarla yaptigi panelde tiim bu 
ara§tirmalan degerlendirmi§tir. Bu degerlendirmeye gore, etil alkoliin 
(alkollii igkilerin) hayvanlarda karsinojenesitesi ile ilgili "yeterli bir 
delil" yoktur. Ancak insanlarda goriilen agiz bo§lugu, farenks, larenks, 
ozafagus ve karaciger tiimorleri ile alkollii igki tiiketimi arasinda bir 
ili§ki kurulmu§tur. Bu verilere gore etil alkoliin tiimor olu§umunda 
ba§latici etkiden gok "kokarsinojen" olarak etkiledigi dii§iiniilmekte-
dir. Ancak alkoliin genel toplum ve maruz kalan spesifik toplum igin 
ta§iyabilecegi karsinojenesite riskini kesin olarak tanimlanmasi igin 
gali§malann devami gerekir. 

Akut alkol zehirlenmesinin tedavisi: Akut alkol zehirlenmesin-
de ki§i yatirdmali ve a§IN hareketten korunulmahdir. Viicut ISISI nor-
mal tutulmahdir. Absorbe olmami§ alkol, gastrik lavaj (mide yikama-
si) veya emezis ile uzakla§tirdabilir. Apomorfin depresan etkisinden 
dolayi kullandmamahdir. 

Asidozisi engellemek igin N a H C 0 3 (1 gorba ka§igi bir bardak su-
da) her saat ba§i verilebilir. Eger asidozis olu§mu§sa, %3-5 N a H C 0 3 

gozeltisi, kan pH'si normal hale gelinceye kadar, intravenoz olarak uy-
gulamr. 

A§in sivi ve paraldehit, morfin ve diger depresanlardan kaginihr. 
Barbituratlar alkol dehidrogenazin enzimatik etkisini bozar ve bu ne-
denle barbitiiratla alkoliin etkisi fatal olabilir. 

Kafein, alkol zehirlenmesinde farmakolojik antagonist olarak ya-
rarhdir. Sodyum benzoatla birlikte (0.5 gram dozda) uygulamr. Kafein 
olmadigmda oral yolla koyu kahve de etkilidir. Etkin solunum stimii-
lanlann a§in verilmesi kontrendikedir. 

Intrakraniyal basing (kafatasindaki odem) hipertonik intravenoz 
glukozla tedavi edilebilir. Mannitol veya iire tedavisi de yararlidir. 
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Kronik alkolizm tedavisi: Kronik alkolizm tedavisi psikoterapi 
ile ilgilidir. Bu konuda yeti§mi§ uzman doktorlarin kontroliinde ozel 
kliniklerde bu tedavi gergekle§tirilmektedir. Alkolizm tedavisinde bu-
giin nefret uyandiran ilaglardan yararlanilmaktadir. Bunlardan "§art-
landirilmi§ refleks yontemi"nde hastaya apomorfin hidrokloriir (5 mg 
subkutan yolla) veya ipeka §urubu (30 ml oral yolla) verilir. Ki§i bek-
lenmedik §ekilde kusar. Alkolik ki§i bu arada igkisini igerse tekrar ku-
sar ve bu boylece devam eder. Bu uygulama bir iki hafta hergUn yapil-
diginda, alkol kokusu bile ki§ide bulanti yaparak hemen kusar. 
Sonugta alkole nefret uyanir. Bu tedavi ki§iye bagli olarak aylarca de-
vam edebildigi gibi omiir boyunca da etkili olabilir. Duruma gore te-
davi tekrarlanabilir. Bu yontemle alkoliklerin %50'si iyile§ebilmekte-
dir. 

Alkolden nefret ettirmek igin disiilfiram "antabus" tedavisi de uy-
gulanmaktadir. Disiilfiram (tetraetilthiuram disiilfiir) asetaldehit de-
hidrogenaz inhibitoriidiir ve alkoliin asetaldehit basamagmda biyot-
ransformasyonunu durdurarak, kanda asetaldehit birikimine yol agar. 
Bu nedenle disiilfiram verilen kimseye ayni anda alkol verilirse, §id-
detli bulanti, yiizde kizarma (vazodilatasyon), nabiz hizlanmasi, solu-
num giigliigii ve ba§ donmesi goriiliir. Disiilfiram ile tedavide, hasta 1 
hafta hig alkol almamalidir. Bundan sonraki ilk giinde disiilfiram 0.5 
gram dozda (oral) dort defa; ikinci giin iig defa; iigiincii giin iki defa 
ve boylece giinde bir iki defa verilerek devam edilir. Be§inci veya ye-
dinci giinde alkolik ki§iye 20 ml alkol verilir. Dilsiifiram etkisi ile go-
riilen semptomlar ki§iyi alkolden nefret ettirebilir. Tedaviye belirli 
aralarla bir yd siire ile devam edilir. Iyile§me orani %50-75'dir. Bu te-
davinin gok dikkatli uygulanmasi gerekir. 01u§abilecek komplikas-
yonlar onceden bilinerek tedbirler alinmahdir. 

Kronik alkolizmde goriilen semptomlar da (hepatit, optik ve peri-
feral nevrit gibi) ayrica tedavi edilmelidir. 

Delirium tremensin tedavisi: Serebral odem ve intrakraniyal ba-
sing, tuzlu laksatif (oral yolla) veya intravenoz yolla hipertonik glukoz 
gibi uygun sivilarda tedavi edilir. Klordiazepoksit hidrokloriir veril-
mesi muskuler rolaksan olarak faydalidir. Yatma zamani kloralhidratla 
sedasyon saglanir. Vitaminlerden thiamin, riboflavin ve nikotinik asit 
intravenoz olarak uygulanir. Diger gerekli semptomatik ve destekleyi-
ci tedavi yapilir. 

Biyolojik materyalde etil alkol tayini ve onemi: Etil alkolun 
gengler ve yeti§kinler tarafindan gittikge artan tiiketimi ekonomik ve 
sosyal bir sorun olu§turmaktadir. Diger taraftan trafik kazalannda ve 
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kaza sonucu olu§an oliimlerde, alkol etkisinde arag kullanmanin da 
onemli rolii oldugu birgok ara§tirmalarla gosterilmi§tir. Ulkemizde al-
kollii arag kullanmanin trafik sugu ve kazalannda etkisini ara§tirmak 
igin 1977'de ba§lattigimiz gali§maya (Vural, N.; Vural D; Motaceded, 
Z. 1978) 1980 ve 1983 yillannda devam edilmi§tir (Vural, N; Vural, 
D.; Saygi, §. 1980 ve Vural, N.; Saygi, §. 1983). Bu bulgulara gore 
trafik sugu i§leyen 180 siiriiciinun 175'inde (%97.3); trafik kazasi ya-
pan 108 siiriiciinun 56'sinda (%51.9); sug veya kaza yapmayan 78 sii-
riiciiniin ise 64'iinde (%82.1) gaz kromatografik yontemle kanlarinda 
alkol saptanmi§tir. Bulgulann kan alkol diizeyine gore dagilimlari in-
celendiginde sug veya kazaya kan§an siiriiciilerle, diger normal siirii-
ciiler arasinda onemli bir fark ortaya gikmi§tir: "alkol etkisinde kalma" 
kan alkol diizeyi 1.0 promil olarak kabul edilerek kar§ila§tirma yapil-
diginda trafik kazasi yapan alkollii siiriiciilerin %66.1; trafik sugu isle-
yen alkollii siiriiciilerin %65.1; normal siiriiciilerin ise %32.7'inde kan 
alkol diizeyleri 1.0 promil iistiinde saptanmi§tir. 

Alkol ve trafik yasasi 

Birgok iilkeler, "alkol etkisinde" arag kullanmayi yasaklanmi§lar-
dir. Bunun igin de siiriiciinun kandaki alkol diizeyi belirli bir limitin 
iistiinde oldugunda trafik sugu olarak kabul edilmektedir. Bu yasal al-
kol limit degeri Isveg, Norveg gibi iilkelerde 0.5 promil (promil: 1 litre 
kandaki alkoliin gram olarak degeri, 1 promil: % 100 mg alkol) iken 
Avusturya, ingiltere gibi iilkelerde 0.8 promil ve Almanya'da 1.3 pro-
mildir. Bazi iilkeler de (Bulgaristan) siiriiciinun eser alkol almasi ha-
linde bile arag kullanmasini trafik sugu olarak degerlendirmektedirler. 

Tiirkiye'de 18 Ekim 1983 tarih ve 18195 sayili Resmi Gazetede 
yayinlanan ve 13 Ekim 1983'te kabul edilen 2918 no'lu "Karayollan 
Trafik Kanunu'nun 48'inci maddesi uyu§turucu ve keyif verici madde-
leri almi§ olanlar ile alkollii igki almalari nedeniyle giivenli siirme ye-
teneklerini kaybetmi§ ki§ilerin karayollarinda arag kullanmalarini ya-
saklamakta ve alkollii igkilerin etki dereceleri ve kandaki miktarlannin 
tespit usullerini ve muayene §artlarini bu konuda hazirlanacak yonet-
melige birakmaktadir. Bu nedenle etil alkolun viicut sivilannda ozel-
likle kanda duvarli ve kesin olarak tayini analitik toksikolojide gerek 
adli tip ve gerekse trafik agisindan biiyiik onem ta§imaktadir. 

16.6.1985 tarihinde yiiriirliige giren Karayollan Trafik yonetmeli-
ginde "uyu§turucu ve keyif verici maddeler ile alkollii igkilerin etki-
sinde arag ve siirme yasagi" ile ilgili diizenlemeler getirilmi§tir (Mad-
de 110). Buna gore: 
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Madde 110 a: Uyu§turucu, uyutucu veya keyif verici gibi ozellik-
lere sahip dogal veya sentetik psikotrop maddeleri almi§ olanlar ile al-
kollii igki almi§ olmasi nedeniyle giivenli siirme yeteneklerini kaybet-
mi§ ki§ilerin karayolunda arag siirmeleri yasaktir. 

Madde 110 b: Alkollii igki almi§ olarak kandaki alkol miktanna 
gore arag siirme yasaklari: 

1. Taksi veya dolmu§ otomobil, minibus, otobiis, kamyon, gekici 
gibi araglarla kanun hizmeti yiik ve yolcu ta§imaciligi yapan siiriiciiler 
ile resmi arag siiriiciileri alkollii igki kullanmi§ olarak bu araglan siire-
mezler. 

2. Alkollii igki almi§ olarak arag kullandigi tespit edilen diger arag 
siiriiciilerinden kanlannda alkol miktari 0.50 promilin iistiinde olanlar 
arag kullanamazlar. 

Madde 110 c: de ise, siiriiciilerde alkol muayenesinin yapilmasi 
ile ilgili diizenlemeler yer almi§tir. 

Alkolle zehirlenmede veya adli tip agisindan bir ki§inin sarho§luk 
derecesinin saptanmasinda, en uygun biyolojik materyal kandir. Idrar-
daki alkol miktannin tayini bir ki§inin alkol etkisinde olup olmadigini 
degerlendirmede her zaman igin giivenilir bir yontem degiltir. 

Kanda alkol tayini 

Genel olarak biyolojik materyalde (kan ve idrarda) alkol tayininin 
de kullanilan ba§hca yontemler kimyasal, enzimatik, gaz kromatogra-
fik ve otomatik yontemler olarak siniflandinlabilir: 

1) Kimyasal yontemler uygulanmadan once, biyolojik materyal-
den etil alkol, distilasyon, havalandirma veya difiizyon yolu ile izole 
edilir. Etil alkol uygun bir yiikseltgen ile (en gok ^ C ^ O - ^ I ^ S O , ^ ) re-
aksiyona girer: 

3 C2H5OH + 2Cr207= + 16H+ -> 3 CH3COOH + 4Cr+3+ 11H20 

Stokiyometrik olarak olu§an bu reaksiyonda, reaksiyona girmeyen 
yiikseltgen miktan tayin edilerek etil alkol miktanna gegilir. 

Bu amagla, titrimetrik, spektrofotometrik veya potansiyometrik 
yontemler kullanilir. Bu yontemlerin en eskisi olan Widmark yonte-
minde 0.2 ml kan ile sonug alinabilmektedir. 
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2) Enzimatik yontemler ise, alkoliin alkol dehidrogenaz (AD|H) 
enzimi katalizorliigUnde, nikotinamid adenin diniikleotid (NAD) tara-
findan yiikseltgenmesine dayanir: 

CH3CH2OH+ NAD+ AD|H » CH3CHO+ NADH+ H+ 

Stokiyometrik olarak yiiriiyen bu reaksiyonda, 1 mol NAD'in 1 
mol alkolii yiikseltgemesi ile olu§an 1 mol NADH (indirgenmi§ 
NADH) dogrudan maksimum absorbans verdigi 340 nm dalga boyun-
da spektrofotometrik olarak tayin edilir. Bazi yontemlerde ise 
NADH'in tetrazolyum tuzlari, fenazinmetosiilfat gibi uygun reaktifler-
le olu§turdugu renkli bile§ikler gbriiniir alanda spektrofotometrik ola-
rak tayin edilir. Enzimatik yontemlerde genel olarak kan proteini gok-
tiiriildiikten sonra AD[H ve NADH ile inkiibe edilir. 

3) Gaz-sivi kromotografisi (GSK) yontemi ile etil alkol tayini 
1958 ydindan itibaren kullanilmaya ba§lanmi§tir. Birgok ara§tiricdar 
tarafindan geli§tirilen bu yontemle 0.2 ml kan ile gali§arak mikrogram 
(jig) diizeyindeki alkol miktan tayin edilebildigi gibi ayni anda metil 
alkol, asetaldehit, aseton gibi diger ugucu zehirler de ayrdabilmekte-
dir. Laboratuvarimizda geli§tirdigimiz yontemde alev iyonla§tirma de-
dektorii (FID) ve % 10 PEG-400 (Chromosorb W, AW 80/100 iizerin-
de) kolonu kullanarak, 1 pi\ (mikrolitre) kan orneginde 0.5 mg /alkol/ 
ml tayin edilebilmektedir (Vural, N; Saygi, §. 1981). 

Kan alkolii tayininde kullanilan otomatik yontemler ise rutin ve 
ayni anda gok sayida ornek ile gali§ma amaci ile geli§tirilmi§ler-
dir. Otomatik fluorimetrik yontemler, gaz kromatografa monte edilen 
"head space" veya otomatik sivi alicisi, elektronik integrator veya 
komputerize teknikler bunlar arasinda sayilabilir. Ayrica gaz-kiitle 
spektrometresi ve komputerize §ekli gibi pahali yontemler de vardir. 

Sonucun yorumu: Ki§inin "alkol etkisinde olmasi", yani sarho§ 
olmasi, birgok faktorlerle ki§iden ki§iye degi§ebilir. Bu nedenle kan 
alkolii ayni olan ki§iler, alkole birbirinden farkli cevap vermektedir. 
Biitiin bunlara ragmen kanda alkol miktan, adli tip agisindan ve trafik 
olaylannda intoksikasyonu belirlemede en onemli kriterdir. Genel ola-
rak bu degerlendirmede kan alkol diizeyi iig gruba aynlarak yorum ya-
pilmaktadir: 

1) Kandaki alkol miktan %50 mg altinda oldugunda, higbir ki§i 
alkol etkisi altinda kabul edilmez. 
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2) Kandaki alkol diizeyi %50-150 mg arasinda oldugunda, bazi 
ki§iler alkol etkisi altinda olabilir. 

3) Kan alkol miktari %150 ve ustiinde oldugunda herkesin alkol 
etkisinde oldugu kabul edilir. 

Solunum havasinda alkol tayini 

Alkol ugucu bir bile§ik oldugu igin, kandaki alkol miktan ile alve-
oler havadaki alkol arasinda bir ili§ki vardir. Bu ili§ki: Alveoler hava 
alkolii/kan alkolii=l/2100 olarak bulunmu§tur. Bu duruma gore 1 ml 
kan alkolii miktari yakla§ik 2.1 litre alveoler (ekspirasyon) havadaki 
alkol miktanna e§ittir veya bu ili§kinin tersinden (2.1 litre alveoler ha-
va alkol miktan= 1 ml kan alkolii miktan) yararlanarak, ekspirasyon 
havasindaki alkol miktan tayin edilerek ki§inin kan alkol diizeyi he-
saplanabilir. Trafikte pratik olmasindan dolayi, siiriiciilerin alkol alip 
almadigi solunum havasindaki alkol kontrolii ile kolayca polis tarafin-
dan yapilmaktadir. Bu amagla birgok yontemler geli§tirilmi§tir. 

Solunum havasinda alkol tayininde, kullanilan kimyasal yontem-
lerin onemli bir kismi, etil alkoliin asit ortamda K 2 Cr 2 0 7 tarafindan 
yiikseltgenmesine dayanmaktadir. Silikagel iizerine adsorbe edilmi§ 
(K 2 Cr 2 0 7 +H 2 S0 4 ) maddeyi igeren cam tiipler plastik balonlara tespit 
edildikten sonra, ki§inin uygun agizlikla bu tiipten nefes vermesi iste-
nir. Ki§inin bir defalik derin nefesle bu balonu §i§irmesi gerekir. Nefes 
verme sirasinda, cam tiipte K2Cr2Ov 'dan dolayi sari olan adsorbanin 
rengi, alkolle K2Cr207 ' in reaksiyonu sonucu olu§an Cr2(S04)3 nedeni 
ile ye§ile doner. Bu renk §iddetli alkol miktari ile orantilidir. Bu ili§ki-
den yararlanarak hazirlanmi§ skalalardan ki§inin alveoler havasindaki 
alkol miktari tayin edilebilir. 

Ayrica gaz kromatografik, infrared ozelliklerine dayanarak solu-
num havasindaki alkol tayin edilebilir. Bu amagla geli§tirilmi§ diize-
neklerde, dogrudan kan alkolU de okunabilir. Ancak solunum havasin-
da alkol tayini on bilgi igindir. Kesin ve yasal degerlendirmede kanda 
alkol miktari saptanmalidir. 

Widmark faktorleri: Kandaki alkol miktari tayin edilerek, bir ki-
§inin aldigi total alkol (ve igki) miktari hesaplanabilir. Bu hesaplama 
Widmark faktorlerinden (r ve (3) yararlanilir. 

Kemik ve adipoz doku, kana gore gok az alkol igerir. Ayrica kan 
alkol diizeyinin yumu§ak dokulara gore %17 daha yiiksek oldugu gos-
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terilxni§tir. Widmark, viicuttaki alkol dagilimina dayanarak Widmark 
faktorii (r) olarak taninan (total viicuttaki alkol miktari/kandaki alkol 
miktan=r) orani onermi§tir. Bu oran erkeklerde ortalama 0.67 (0.46-
0.86 arasinda degi§mekte), kadinlarda ise biraz daha dii§iiktiir. 

Alinan (absorbe olan) alkol maksimum bir degere ula§tiktan son-
ra, zamanla dogru orantili olarak dii§tugii g6riilmii§tUr. Widmark 1919 
yilinda, birim zamanda kan alkoliindeki dii§me miktanni (etil alkol 
eliminasyon hizini) negatif bir egim gosterdigini ve bunu da "p" harfi 
ile ifade etmi§tir. Bu faktorii ortalama 16 mg/100 ml kan/saat (10 mg/ 
100 ml/saat ile 25 mg/100 ml/saat arasinda degi§mekte) olarak oner-
mi§tir. Widmark faktorii, alinan alkol miktan, beslenme (aglik, tok-
luk), alinan igki cinsi, hormonlar, vitaminler ve diger ilaglann etkisi 
ile degi§ebilir. §ekil 65'te ge§itli igkilerin absorbsiyon ve eliminasyon 
hizi goriilmektedir (Vural, N., 1978). Son yillarda alkolun eliminasyon 
hizi ile ilgili kinetik gah§malar, etki eden faktorler ve forensik toksiko-
loji agisindan onemini gosteren birgok gali§malar yapilmi§tir (Jones, 
A.A., 1993). 

Kandaki alkol miktannin dii§me hizindan yararlanarak viicudun 
total alkol miktannin azalma hizi (mg/kg/saat olarak) hesaplanabilir. 
Total viicut alkoliiniin, saatte, viicut agirhgi ba§ina 100 miligram (100 
mg/kg/saat) dii§ecegi kabul edilmektedir. Pratikte 100 ml kandaki etil 
alkolun saatte 10-22 mg olarak dii§tiigii kabul edilir. Bazi ara§tirmaci-
lar, etanoliin kanda kaybolma hizini 17-22 mg/lOOml/saat olarak sap-
tami§lardir (Jones, A.W., ve ark., 1993). Bu iligkilerin adli tipta uygu-
lamalan vardir: 

(a) tb) 

Sjekil 65: Kan alkol diizeyinin zamana gore degi§iminde i^ki cinsinin etkisi a) raki, 
;arap, bira b) votka, cin. 
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Kandaki alkol miktarinin dii§me hizindan yararlanarak viicudun to-
tal alkol miktarinin azalma hizi (mg/kg/saat olarak) hesaplanabilir. To-
tal viicut alkoluniin, saatte, viicut agirligi ba§ina 100 miligram (100 
mg/kg/saat) dii§ecegi kabul edilmektedir. Pratikte kandaki etil alkoliin 
saatte 10-20 mg olarak dii§tiigii kabul edilir. Bazi ara§tirmacilar, etano-
lun kanda kaybolma hizini 17-22 mg/100 ml/saat olarak saptanmi§lar-
dir. (Jones, A., W ve ark. 1989). Bu iligkilerin adli tipta uygulamalan 
vardir: 

Uygulama 1: 70 kg agirligindaki insanm kan alkolii %0.12 g sap-
tansin. Acaba bu ki§inin viicudundaki alkol miktan nedir? Bu igki vot-
ka ise (agirlikga %40 alkol igerir), ki§i ne kadar votka igmi§tir? 

Widmark faktorii r=0.67 alindigmda viicudun alkol konsantrasyo-
nu 0.12x0.67=%0.080 gramdir. Viicut agirligi 70 kg olduguna gore ki-
§i 70x0.080x10=56 gram saf alkol almi§tir, igki olarak bunun kar§iligi 

100 
56x = 140 mililitre votkadir 

40 

Uygulama 2: Trafik kazasi yapmi§ bir siiriiciiden kan ornegi, kaza-
dan 2 saat sonra alinmi§ olsun. Yapilan analizde kan alkol konsantras-
yonu %106 mg (1.06 promil) olsun. Acaba kaza aninda siirticiiniin kan 
alkol diizeyi ne idi? Widmark faktorii ortalama (16 mg/lOOml), saatte 
alkol dii§me hizini ifade ettigine gore, iki saat igin bu dii§me: 

16x2=32mg (0.32) promil olacaktir. Stiriiciiniin 2 saat onceki kan 
konsantrasyonu ise: 

0.32+1.06 = 1.38 promil (%130 miligram) 

olacagi hesaplanabilir. Pratikte bu dii§me hizi saat ba§ina % 10-22 ara-
sinda (ortalama %15 miligram) kabul edilir. Bu duruma gore ayni sii-
rticiiniin kan alkol konsantrasyonunun iki saat once % 126-150 (ortala-
ma %138 miligram: 1.38 promil) oldugu yorumu yapilabilir. Bu hesap-
lamada kaza amndaki alkol degerinin yasal limit iistiinde olup olmadi-
gi ve ki§inin alkol etkisinde olup olmayacaginin degerlendirilmesinde-
ki onem agiktir. 

Kanda etil alkol diizeyine zaman faktoriinun etkisi: Anab i l im 
dalimizda, trafik kazalannda olay am ile alkol kontrolii arasinda gegen 
siirenin, Widmark faktorii (p) goz online alarak, kan alkol konsantras-
yonunu ozellikle yasal limit agisindan nasil etkiledigi istatistiksel ola-
rak ara§tmlmi§tir. Bu amagla, Ankara'da trafik sirasinda alkollii oldu-
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gu §iiphesi ile Adli Tip Kurumu Ankara §ube Miidiirliigiine gonderi-
len ki§ilerin kan (solunum havasi) alkolii ile diger bilgiler (ya§, cinsi-
yet v.s) kaydedilmi§tir. Ozellikle trafik sugu veya kazasinin, i§lendigi 
an ile kan kontrolii arasinda gegen siire resmi kayitlara gore degerlen-
dirilmi§tir. Bu degerlendirmelere gore 2865 siiriiciiniin %27.80'nin ka-
ninda (n:796) alkol saptanmi§tir. Alkollii siiriiciilerin ise %40'in 
(n:319) kan alkolii yasal limitin (0.50 promil) iistiinde bulunmu§tur. 

Diger taraftan alkol muayenesi ile trafik kontrolii arasinda gegen 
siire degerlendirildiginde ortalama 1.5 saat bir zaman farki oldugu 
saptanmi§tir. Widmark faktorii goz oniine alinarak, kan alkol diizeyi 
0.50 promil altinda olanlarin kaninda diizeltme yapddiginda, 242 siirii-
ciiniin (%8.5) kan alkol diizeyinin olay amnda 0.50 promil iistiinde ol-
masi gerektigini gostermi§tir. Bu bulgulanmiz trafikte alkol kontrolii-
niin seyir halinde yani olay amnda yapilmasinin onemini 
vurgulamaktadir (Vural, N., Sayin H., 1993). 

3.5. KARBON SULFUR (CS2) 

Karbon sulfur (karbon disiilfiir) 46°C'de kaynayan bir sividir. En-
diistri goziiciisii olarak kullanihr. Kendine ozgii kokusu vardir ve ha-
vada 0.1-0.2 ppm koku alma e§ik degeridir. Havadan agirdir (d:1.26). 
Havada % 1.25-50 oraninda bulundugunda kolayca alev alarak tutu§ur. 

Karbon sulfur, endiistride ba§lica suni ipek (rayon, viskoz) ve sel-
lofan iiretiminde ve karbon tetrakloriir yapimmda kullanihr. Ayrica 
goziicii olarak (regine, kauguk ve yaglar igin oldugu gibi) birgok kul-
lanma yerleri vardir. Pestisit, taze meyveler igin prezervatif ve yari 
iletken iiretiminde de kullandir. 

Absorbsiyon ve toksisitesi: I§ yeri havasinda 8 saatlik TLV 
(TWA) degeri 10 ppm'dir. Yeti§kinler igin ortalama oral letal doz 30-
60 ml'dir. Buharlan inhaiasyon yolu ile absorbe olur ve ilk 15 dakika-
da %80'i kana geger. 

Havada 30-60 ppm (yakla§ik 0.1-0.2 mg/1) CS2 'e sik aralarla ma-
ruz kalma sonucu ki§ide ba§ agnsi, ba§ donmesi ve histerik davrani§-
lar goriiliir. Bu belirtilere ilaveten mental bozukluk ve konfiizyon ise 
330 ppm CS2 'e birkag saat inhaiasyon sonucu ortaya gikar. Genel ola-
rak 500 ppm iistundeki karbon siilfiiriin inhalasyonu sistemik toksik 
etkiye neden olur. 2000-4000 ppm CS2 buharlanna birkag saat maruz 
kalma ise manipsi§ik ne§elenme, koma ve arkadan oliimle sonuglanir. 
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Karbon siilfiir sivi olarak gastrointestinal yol, mukozalardan ve 
deriden absorbe olabilir. Cilt ile temasta kuvvetli irritan etki gosterir. 
Temas yerinde once yanma hissi duyulur, arkadan his kaybi olur. Ka-
barciklar ve derin yaniklar olu§ur. Cilde yakin sinir lifleri dejenerasyo-
na ugrayabilir. 

Ba§lica toksik etkileri: Uzun zaman yiiksek konsantrasyonda 
CS2 'e maruz kalma organik beyin hasari, perifer sinir sistemi bozuklu-
gu, norodavrani§ bozuklugu ve; gorme ve i§itme duyulannin etkilen-
mesine neden olur. Ayrica kardiyovaskiiler sistem de etkilenir. 

Uzun yillar TLV diizeyi iizerinde CS2 'e kronik maruz kalma ense-
falopatiye neden olur. Buna bagli olarak ba§ agnsi, uyku bozuklugu, 
genel yorgunluk, duygusal degi§iklik, irritabilite, son olaylari hatirla-
yamama ve libido (cinsel arzu) kaybi goriiliir. 

CS2, merkezi sinir sistemi iizerine etkisi di§inda, daha hafif dere-
cede periferal noropatiye de neden olur. Ba§hca belirtiler bacaklarda 
kas agrisi ve kramplar, parestezi ve ekstremitelerde kas zafiyeti §eklin-
dedir. 

Karbon siilfiiriin diger bir norotoksik etki yeri gozdiir. Uzun siire 
maruz kalma sonucu goz yapisi ve fonksiyonunda bozukluk, duyarlik 
ve harekette degi§iklik gozlenir. Bu etkiler 30 ppm CS2 'e maruziyette 
goriiliir. Gegmi§te, "i§gilerde goriilen "retinopati"nin, CS2 maruziyeti 
ve intoksikasyonunun erken i§areti olarak kabul edilirdi. CS2 iin goz-
deki hasari, kor lekeleri, gorme alaninin daralmasi ve karanlikta gor-
me yeteneginin azalmasi §eklinde ortaya gikar. 

Diger bir norolojik etki yeri i§itme sistemi olup, sonugta duyu 
kaybina neden olur. Ancak bu etkisi hayvan modellerinde yeteri dere-
cede ara§tirilamami§tir. 

CS2 ile zehirlenmeden iyile§me durumunda, hislerdeki dengesiz-
lik, i§tahsizlik, bulanik, kusma, epileptik tipte nobetler aylarca siirer. 

Metabolizma ve toksik etki mekanizmasi 

CS2'iin periferal noropatik ve diger toksik etkilerinin mekanizmasi 
heniiz tam anla§ilmami§tir. Karbon siilfiiriin metabolizmasi, §ekil 
66'da §ematize edilmi§tir. Idrarla gok az degi§memi§ ana madde (CS2) 
atilir. Daha gok aminoasitlerle konjuge olan ve kiikiirt igeren metabo-
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litleri idrarla elimine olur. Bu metabolitlerden biri olan 2-tiyo-5-
tiyazolidonon; karbon siilfiiriin glisin gibi bir amino asitle konjuge 
olarak once ditiyokarbamat olu§turmasi ve arkadan bir mol H 2 0 kay-
bederek halkali bile§ik §ekline donii§mesi ile olu§ur. 

CS2, glutatiyon (GSH) ile de konjuge olur. Bu yolla ba§lica meta-
bolitleri tiyazolidin-2-tiyon-4-karboksilik asit ve bu metabolitin okso 
§eklidir. 

CS2, bu ozelligi nedeni ile hiicre enzimlerinin amin gruplari ile et-
kile§erek hiicre hasarina neden olur. Diger taraftan ditiyokarbamatla-
rin bakir ve ginko ile §elasyon yaptigi bilindiginden, CS2'iin de noro-
nal enzim fonksiyonlan igin gereken bu metallerle §elasyon yaptigi 
dii§iiniilmektedir. Deney hayvanlannda yapilan gali§malar, bu gorii-
§ii desteklemektedir. Ornegin, CS2'e maruz kalan siganlarda, fonksiyo-
nu igin bakir gereken dopamin-fi-hidroksilaz enzimi aktivitesini dii-
§iirdiigu gozlenmi§tir. Kemiricilerde, karacigerde kan§ik fonksiyonlu 
oksidazlann CS2'iin (S=C=S +-0") gibi hepatoksik metabolitleri olu-
§umunu indiikledigi gosterilmi§tir. Boylece hepatotoksik etkisi agikla-
nabilmektedir. Ancak norotoksisitesi ile ilgili ara§tirmalarin devam et-
mesi gerekmektedir. 

Zehirlenmenin tedavisi: Oral yolla ahnmi§sa mide yikanir, bo-
§altilir; inhalasyon yolu ile zehirlenmede ise ortamdan uzakla§tinlir. 
Solunum yetersizligine kar§i; ilaglardan gok, yapay solunum yaptinl-
masi daha iyi sonug verir. Semptomatik ve destekleyici tedavi yanin-
da, diyet ve diger hijyenik onlemler alinir. 

H S — C — S G H C — C H — C O O H 

II I I 
S 

Glutation 

fi 
S 

(Tiyazobdin-2-tion-4-
kartxiksjlA asit) 

(2<*ao<iyazol«tn-
4^artx*s i l ik asit) 

O 

- H O 

H S — C — N H C H C O O H o = c 
II 

§ekil 66: CS2'iin biyotransformasyonu. 
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Zehirlenmenin tanimlanmasi: Karbon siilfiirle zehirlenmenin ta-
nimlanmasi, hasta ya§iyorsa, yalmzca analitik toksikolojik agidan 
miimkiin olur. Bunun igin kanda veya ekspirasyon havasinda CS2 ara-
nir. Endiistride CS2 ile zehirlenmede goriilen sinirsel ve sindirim ile il-
gili bozukluklar, kur§un, arsenik, civa veya manganez ile goriilen be-
lirtilerle kan§tirilabilir. Bu nedenle kimyasal inceleme en kesin bilgiyi 
verir. 

Karbon siilftire maruziyetin biyolojik izlenmesinde; ge§itli 
testier oneriImi§tir: 

a) Kanda CS 2 tayini: Ancak bu yontemin, maruziyet derecesini 
gostermede giivenilir bir izleme teknigi olmadigi gosterilmi§tir. 

b) Idrarda iyot-azid testi: idrarda, karbon siilfiiriin azid-iyot re-
aksiyonunu kataliz etmesine ve iyodun renginin kaybolma hizinin ol-
giilmesine dayamr. Ancak bu testin duyarlik sinin yiiksek oldugu igin, 
TLV (TWA) iistiinde (50 mg/m3=15ppm) maruziyeti gostermek igin 
uygulanabilir. 

c) Spesifik metabolitlerinin tayini: CS2 ' i in metaboli t ler inden 2-
tiyotiyazolidin-4-karboksilik asidin idrarda tayininin biyolojik izleme-
de kullanilabilecegi gosterilmi§tir. Ancak bu metabolitin yarilanma sii-
resi kisa oldugu igin, idrar orneginin hemen i§ bitiminde (postshift) 
alinmasi gerektigi onerilmektedir (Lauwerys, R.R., 1983). 

d) Antabus yontemi: Diger taraftan CS2 'e gok duyarh ki§iler igin 
Antabus yontemi onerilmektedir. Bu amagla CS2 'e kar§i hipersensiti-
vitesi ara§tinlacak ki§iye 0.5 g disiilfiram (Antabus) oral yolla verilir. 
4-5 saat sonra dietilditiyokarbamat (DDK) tayini yapilir. Idrarla atilan 
DDK miktari ile CS2 'e hassasiyet arasinda ters bir oranti vardir. Ge-
nelde oral yolla 0.5 g Antabus verildikten sonra, idrarla 150 mg/g kre-
atinin iistiinde DDK atilimi olan ki§iler ancak CS2 olu§an i§yerlerine 
kabul edilir (Lauwerys, R.R., 1983; Arena, J.M., 1979). 

3.6. n-HEKZAN ve 2- HEKZANON 

Endiistride kullanilan ba§lica 6 karbonlu (hekzakarbon) goziiciile-
re n-hekzan, 2-hekzanon (metil n-biitil keton) ve siklohekzan ornek 
verilebilir. Bu organik gdziiciiler genelde endiistride "az zararlllar" 
arasindadir. Ancak a§iri maruziyette periferal noropatiye neden olma-
lari nedeni ile son yillarda dikkati gekmektedirler. 
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n-Hekzan endiistride bitkisel yaglarin ekstraksiyonunda, zamk, 
boya, vernik ve kauguk goziiciisii ve plastik ve kauguk seyrelticisi ola-
rak kullandir. Endiistride en az 2.5 milyon i§ginin maruz kaldigi bildi-
rilmektedir. n-hekzanon ise daha sinirh olarak kullandan bir goziicii-
diir ve yaklasik 250 000 ki§i maruz kalmaktadir (Andrews, L.S., ve 
Synder, R„ 1991). 

n-Hekzan ve 2-hekzanonun norotoksik etkilerinin taninmasindan 
sonra, TLV (TWA) degerleri 1989'da dii§iiriilmii§tUr. Bu degerler, 8 
saatlik maruziyet ortalamasi "TWA" olarak n-hekzan igin 50 ppm, n-
hekzanon igin 5 ppm olarak belirlenmi§, STEL ve TLV-C ise bir deger 
tavsiye edilmemi§tir. 

Toksisiteleri: n-hekzan ile ilgili ilk noropati 1964'de, polietilen 
levhalarin hazirlanmasinda; 1969 yihnda ise Japonya'da 500-2500 
ppm n-hekzan igeren zamka maruz ki§ilerde yaygin bir hastalik olarak 
gozlenmi§tir. 

Bu gbziiciilerle goriilen norotoksik sendrom: el ve ayaklarda duyu 
kaybi ve parestezi, ayak parmaklari ucunda hareket zayifhgi ile karek-
terize edilir. Patolojik bulgular duyu ve motor sinirlerde demiyelini-
zasyon, sinir liflerinde dejenerasyon ve aksonal §i§me §eklinde gorii-
liir. MSS ve otonom sinir sistemi etkilenmez. n-hekzan ve 2-
hekzanonla gozlenen belirtiler hemen hemen aynidir. Genelde etkiler 
maruziyetten bir yd sonraya kadar gecikmi§ etki olarak ortaya gikar. 

rvHekzan 

CH CH CH CH CH CH 
3 2 2 2 2 3 

2-Hekzanol 

CH CHCH CH CH CH 
3 , 2 2 2 3 

OH 11 
2,5-Hekzandiol 

CH CHCH CH C H C H 
3 , 2 2 | 3 

OH . OH 11 
2-Hekzanon 

CH CHCH CH CH CH 
3(1 2 2 2 3 

S+iidroksi-2-Hekzanone 

CH C H C H CH C H C H 
311 2 21 3 

OH 

2,5-Hfikzandton 

CH C H C H CH C H C H 
311 2 2 It 3 

gama-Valerolakton 

ft 
CH C H C H CH CCH 

3| 2_J\ 3 
1 O 1 

§ekil 67: n-hekzan ve 2-hekzanonun biyotransformasyonu 
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Tablo 61: Onemli goziiciilerin Genel ve Toksik Ozeliikleri 

goziicii K.n.°C Yogunluk 
(15/4°C) 

Havada 
TLV ppm 

insanlarda tahmin edilen 
LDso MLD 

ml/70kg 

Toksik etki §ekli 

Amonyak - 0.88 (%35'lik 
fozelti) 

50 10 Kuvvetli irritan 

Asetik asit 118 1.049 10 20 Kuvvetli irritan 
Aseton 56 0.7925 1 000 49 2 000 ppm 

(inhalasyon) 
Irritan, narkotik hipoglisemik 

Amil alkol 132 (izo) 
138 (normal) 

0.813 28 Irritan, narkotik,konviilzan, methe-
moglobinemi 

Benzaldehit 179 1.050-1.055 49 Narkotik, konviilzan 

Benzen 80 0.8787 35 
25 (Deri) 

7 15 Irritan, narkotik konviilzan, karaciger ve bob-
rek zehiri , aplastik anemi (kronik) ventrikiiler 
fibrilasyon 

Biitil asetat 125 0.8826 150 49 Narkotik ve irritan 

Dietilen glikol etilen 
glikol 

198 1.117 105 100 Irritan, narkot ik konviilzan, karaciger , zehiri , 
pu lmoner tidem, anemi , h ipotansiyon 

Dimetil siilfat 188 1 Kuvvetli irritan ve vezikan, gorme 
bozuklugu yapar 

Dimetil siilfoksit 
(DMSO) 

189 350 
700 

Irritan, narkotik konvulzan, karaci-
ger, bobrek zehiri, hemolitik etkili 

Dikloroetan 
(Etilen dikloriir) 

84(1,2- dik-
loroetan) 

1.174 
1,1-dikloro 
etan (1,2 dik-
loro etan) 

50 (1,2 diklo-
ro 100-200 
(izomerine 
gore) 

4.9 Irritan, narkotik, karaciger, bobrek 
zehiri, pulmoner odem 



Tablo 61'in Devami (1) 
o i 
o 
N> 

Eter 34 0.174 400 100 ppm 
(inhalasyon) 

Narkotik, ventrikiiler fibrilasyon 

Etil alkol 79 0.789 1 000 200-500 
Etil asetat 77 0.900 400 105 Irritan, narkotik 
Formaldehit 
(Formol %40) 

96 
(gaz 21 °C) 

1.075 
1.085 

5 
(deri) 

30 Kuvvetli irritan, akciger zehiri 

Izopropil alkol 
(Propan-2-ol) 

82 0.79 400 240 Narkotik 

Karbon tetrakloriir 77 5.32 
1.595 

25 
10 

3.5 65 ppm 
(3 saat inhalas-
yon) 

Irritan, narkotik, karaciger, bobrek 
zehiri, delirium, dola§im kollapsi 

Kloroform 61 1.489 50 21 25 Irritan, narkotik 
Kumen 
(Izopropil benzen) 

152 0.864 50 
(deri) 

7 Irritan, narkotik, karaciger, bobrek 
zehiri, pulmoner odem 

Karbon siilfiir 46 1.260 20 
(deri) 

4 800 ppm (1/2 
saat inhalasyon) 

Narkotik 

Ksilen (ksilol) 138 (p) 
139 (m) 
144(o) 

0.86 100 21 Narkotik, irritan 

Metil asetat 58 0.928 200 28 Irritan, narkotik, optik atrofi 

Metilen kloriir 
(Dikloroetan) 

40 1.335 500 35 Irritan, narkotik, konvi i lzan, karaciger , bobrek 
zehiri, pu lmoner i rr i tasyon kollapsi 

Metil Izobiitilketon 126(118) 0.8017 100 35 Irritan, narkotik 



abio 61 in uevanu 

'J\ o 
w 

Metil kloroform 
(1,1,1 -trikloroetan) 

74 1.346 350 2.1 10 000 ppm 
anestezik 

Irritan, narkotik, karaciger zehiri, 
ventrikuler fibrilasyon 

Metil alkol 65 0.7928 200 75 Irritan, narkotik, serebral odem, op-
tik atrofi 

6-naftol 122 
(e.n) 

4.2 Irritan, konvulzan, karaciger, bobrek 
zehiri, hemoliz 

Perkloroetilen 
(Tetrakloroetilen) 

121 1.623 100 14 Irritan, narkotik, karaciger zehiri, 
ventrikuler fibrilasyon 

Propil alkol 
(Propan-2-ol) 

97 0.8044 100 350 Irritan, narkotik, hipoglisemi 

Sellosolvler Metilsel-
losolv, Etilen glikol 
monometil eter) 

124 0.961 
0.966 

50 70 
140 

Irritan, narkotik, hemolitik 

1,1,2,2-tetrakloroetan 146 0.631 5 (deri) 100 
(inhalasyon) 

0.7 100 ppm 
(inhalasyon) 

Irritan, narkotik, karaciger, bobrek 
zehiri, CC14 gibi 

Trikloroetilen 87 1.461 100 4.9 Irritan, narkotik etki, karaciger, bob-
rek zehiri, ventrikuler fibrilasyon, 
trigemiral nevralizi 

Toluen 
(Toluol) 

111 0.866 200 21 Narkotik, konvulzan, karaciger zehi-
ri, mania, hallusinasyon 

Turpentin 135 
175 

0.861 
0.876 

100 14 Irritan, narkotik, kimyasal pnomoni 

Siklohekzan 81 0.779 300 350 Irritan, narkotik 



Metabolizma: n-hekzan ve n-Hekzanolun biyotransformasyonlan 
§ekil 67'de §ematik olarak gosterilmi§tir. 

n-Hekzan ve 2-hekzanon omega-1 (co-1) oksidasyonlan ile mono-
hidroksi, dihidfoksi ve hidroksi-keto bile§iklerine donu§iirler. 2,5-hekzan-
dion, n-hekzan ve 2-hekzanonun idrarda bulunan ortak metabolitidir. Bu 
metabolit ana maddelerine gore, deney hayvanlannda daha etkin noro-
toksisite gostermektedir. 

n-hekzan ve 2-hekzanonun biyolojik izlenmeleri: Idrarda ba§lica 
metabolitleri olan 2,5-hekzandiol ve 2,5-hekzandion tayini yapilir. Aynca 
hekzana maruziyette, expirasyon havasmda ve kanda da n-hekzan 
seviyesi olgiiliir. TLV (TWA) degeri olan 50 ppm (180 mg/ m3) 
diizeyinde n-hekzana maruziyette, n-hekzanin biyolojik limit degeri 
kanda 1.5 pg/100 ml ve solunum (ekspirasyon) havasmda ise 200 mg/m3 

olarak belirlenmi§tir (Lauwerys, R.R., 1983). 

Tablo 61 de organik gbziiciilerin Genel ve toksik ozellikleri topluca 
gosterilmi§tir. 

4. METALiK ZEfflRLER 

Insan ve hayvanlar igin hayati onemi olan metaller, endiistri ve 
uygarhgin temelini olu§turmaktadirlar. Ta§ devrinde balan i§lemeyi 
ogrenen insan giderek degi§ik metallerle ugra§maya ba§lami§tir. Bu 
§ekilde bir taraftan kendisi bu metallere maruz kalmi§, diger taraftan da 
gevresini kirletmeye ba§lami§tir. Bulunan her yeni metal ve ala§im 
teknolojik bir devrim yaratmi§tir. 7-8 bin yil once bakirla ba§layan 
maden devrini, daha sonra tung, demir, gelik endiistri ve teknolojileri 
takip etmi§tir. Germanyum teknolojisi ise ancak 25-30 yil once ba§la-
mi§trr. 

Bugiin "endiistriyel metaller" olarak nitelendirilen 50 metal ve 
ala§imm kullanddigi bilinmektedir. Ornegin bakir elektrik teknolojisinde 
iletken; germanyum kristalleri dogal rektifier (dogru i§iga geviren 
diizenek) ve transistor; kur§un seleniir ve telliirleri yan iletken; man-
ganez kobalt cam yapiminda; ge§itli gelik, wolfram ve aliiminyum 
ala§imlan, radyoaktif metaller sava§ endiistrisinde kullanihrlar. Bunun 
di§inda evlerde besin kaplan (aliiminyum, bakir, porselen, seramik gibi), 
su borulan (kur§un) ve ge§itli e§yalar aynca siis ve ziynet amaci ile kul-
lanilan e§yalar metal veya metal ala§imlandir. 
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Sayisiz kullanim yeri olan metal ve tuzlari farmasotik olarak da 
kullanilmaktadirlar. infeksiyoz hastaliklar igin kullanilan metal bile-
§iklerinin yerini organik maddeler almakla beraber; civali diiiretikler 
halen kullanilmaktadir. Lityum karbonat yakin zamanda manik depre-
sif psikozlarin tedavisinde etkin bir preparat olarak yer almi§tir. Biz-
mut tuzlari ise gastrointestinal bozukluklann tedavisi igin gok miktar-
da iiretilmektedir. 

Metal bile§ikleri ayrica veteriner hekimlikte ilag (Fowler tuzu gi-
bi); pestisit etken maddesi (fungusit, insektisit, herbisit, rodendisit) 
olarak da kullanilirlar. 

Birgok metaller insan ve hayvanlar igin esansiyeldir. Bunlardan 8 
element (kalsiyum, potasyum, sodyum, magnezyum, metalleri ile kii-
kiirt, kloriir, silisyum ve fosfor ametalleri) olmaksizm insan ya§aya-
maz. Bu elementlerin yeti§kin bir insan viicudundaki miktan 1 000 
gram (kalsiyum) ile 18 gram (silisyum) arasinda degi§ir. Insan viicu-
dunda ayrica miktarlan %0.02'den az, fakat bazilan, ge§itli fonksiyon-
lar igin gerekli 54 kadar eser element bulunmaktadir. Bunlar arasinda 
vanadyum, krom, manganez, demir, kobalt, bakir, molibden ve ginko 
esansiyel eser metallerdir. Selenyum esansiyel eser ayn metal, iyot ve 
flor ise esansiyel eser ametallerdir. Viicutta bulunan diger eser ele-
mentlerin (kadmiyum, arsenik, civa, kur§un, berilyum gibi) birgogu-
nun biyolojik fonksiyonlan bilinmemektedir. 

Insan viicudu igin esansiyel olan ve olmayan metaller ba§ta besin-
ler olmak iizere diger bazi yollarla (su, hava gibi) alinmaktadir. Boyle-
ce "viicut metal yiikii" olu§makta; bazilan ise (aliiminyum, vanadyum, 
titanyum, krom, stronsiyum, kalay, kur§un ve kadmiyum) 40 ya§ina 
kadar birikerek viicuttaki konsantrasyonlan artmaktadir. 

Metallere Maruz Kalma Nedenleri 

Metallerden esansiyel olanlann eksikliklerinde oldugu gibi, fazla 
miktarlarda alindiklannda da viicut homeostazini bozarak zararli etki 
yaparlar. 

Viicut igin gerekli olmayan metaller ise ge§itli nedenlerle insan ta-
rafindan alinarak zararli olmaktadirlar: 

1) Besinlerle ve igme sulan ile birgok metaller organizma tarafin-
dan alinmaktadir. Bu metaller besinlerin normal bile§eni olabildigi gi-
bi kirlilik olarak da bulunabilir. Metal igeren pestisit kahntilan; gevre 
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kirlenmesi sonucu metallerin biyoakkiimiilasyonla besin zincinne geg-
mesi; metalden yapilmi§ veya metal bile§ikleri igeren besin kaplarin-
dan metallerin besinlere gegmesi ornek verilebilir. 

igme sularinda bulunabilecek en yiiksek toksik metal konsantras-
yonlari (MAK), igme sulan standartlan ile saptanmi§tir. 

2) Hava, su ve toprak, dogal kaynaklar ve teknolojik nedenlerle 
metallerle kirlenebilir. Boylece metaller gevrede jeolojik ve biyolojik 
devirlerle tekrar dagilima ugrarlar (§ekil 68). gevrede civanin biyolo-
jik, selenyumun jeokimyasal devri en iyi ornekleri olu§tururlar (civa 
ve selenyum konulanna bakiniz). Bu dagilim ve ta§inma sonucu me-
taller emisyona ugradiklari yerlerden gok uzaklarda da birikerek gev-
redeki konsantrasyonlari artar. Gronland buzullannda kur§un konsant-
rasyonunun daha onceki (M.O. 800) yillara gore, 200 defa artmasi bu 
yeniden dagilim ve ta§inmayi gosterir. Boutron ve arkada§lan (1986-
1989) Antartika ve GronlandaJki buzullarda ge§itli derinliklerde kur-
§un, aluminyum, kadmiyum, ginko ve bakir konsantrasyonlarini olge-

Batcik | fr* Goller 
Nehirler t 
Goller 
Nehirler 

Kjyi 

Sediment 

Ta^inma Birikim Fizikokimyasal 
reaksiyonlar 

Oegradasyon 

Hayvan, Bitki 
Mikrootganizma 

Taxnrna. Birikim, 
Etki 

Oegradasyon 

§ekil 68: Metallerin gevrede global devri 

506 



rek 40 000 yil siiresindeki bu metallerin troposferdeki devirlerini ve 
birikimini ara§tirmi§lardir. Bu bulgulara gore kur§un konsantrasyonu-
nun buzullarda son 3000 ydda 1 pikogram (pg)/g dan yakla§ik 200 pg 
/g'a yiikseldigi; aluminyumun 1.08 ng (nonogram)/g dan 64 ng/g'a); 
kadmiyumun <0.1 pg/g'den yakla§ik 1.000 pg/g'a; £inkonun (5.7 
pg/g'dan 44 pg/g'a); bakinn ise 2.7 pg/g'dan 18 pg/g'a yiikseldigi gos-
terilmistir. Saptanan metal konsantrasyonu, genelde pg (101 2 g) ve ng 
(lO 9 g) gibi 50k dii§uk oldugu igin kullanilan yontemlerin yeteri dere-
cede duyarh ve giivenilir olmasi gerekmektedir (Boutron, F.C., ve ark. 
1986). 

Mineral yataklanndan gegen sular buradaki metalleri gozerek za-
rarli hale gelmektedirler (arsenik, kadmiyum, floriir gibi). Aynca en-
diistri atiklan olarak atilan metaller akarsulan kirleterek, bitki ve hay-
vanlara zarar vermektedirler. Japonya'da bir transistor fabrikasindan 
atilan germanyumun buradan gegen nehri kirlettigi ve nehrin sulama 
suyu olarak kullanildigi bolgelerde piring tanmimn yapilmadigi goz-
lenmi§tir. 

Deniz ve okyanuslar da insan aktivitesi sonucu metallerle kirlen-
mektedirler. Metaller biyolojik pargalanmaya dayaniklidirlar. Aynca 
birgoklan gevrede lipofil ozellik kazanarak (metilasyonla) akuatik bit-
ki ve hayvanlarda birikirler. Boylece besin zincirinin en ucunda olan 
insana kadar ula§maktadirlar. Bu nedenle metallerle zehirlenmelere 
rastlanmaktadir. Japonya'da Minamata bolgesinde civa ile kontamine 
olan baliklann yenmesi ile goriilen zehirlenme olayi bunun en iyi or-
negidir. 

Fosil kaynakh kati ve sivi yakitlann igerdigi birgok metaller (arse-
nik, selenyum, kur§un, vanadyum gibi) yakin gevremizdeki havayi; 
egzos gazlanndan gikan kur§un bilegikleri trafigin yogun oldugu §ehir-
lerin havasini; endiistride metal filizlerinin gikanldigi, kavruldugu ve 
i§lendigi yerlerde de gerek i§yeri atmosferi ve gerekse endiistri gevre-
sinin havasini kirletmektedirler. Boylece havada bulunan bu "airborn" 
zehirler inhalasyonla insam dogrudan etkilemektedirler. 

Dogal kaynaklar veya teknoloji nedeni ile metallerle kirlenen top-
rak, bitki ve hayvaniar igin zararli olmaktadirlar. Ornegin selenyumca 
zengin topraklarda yeti§en bitkilerde selenyum akkiimiile olur. Selen-
yum bu bitkilerden hayvanlara ve insanlara gegerek birikir. Kiikiirtge 
zengin olan keratin yapisindaki, kUkiirdiin yerini alan selenyum (sele-
nokeratin) sag ve tirnaklann zayiflamasina ve gabuk dokiilmesine, ki-
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rilmasma neden olur. Bu tip kirlenme dogal kaynaklidir. Bunun yanin-
da, anorganik pestisitler; radyoaktif yagi§larla kirlenen topraklardaki 
toksik metaller de bitki ve insana gegerler. Kanserojen etkili radyoak-
tif polonyumla tiitiinun kirlenmesi bu orneklerden bir tanesidir. 

3) Endiistride metallerin i§lenmesi ve teknoloji sirasinda dogrudan 
maruz kalma ile birgok mesleksel zehirlenmeler olmaktadir. Kronik 
kur§un zehirlenmesi (plumbizm), kronik civa zehirlenmesi (merkiiri-
yalizm), kronik kadmiyum zehirlenmesi gibi. 

Endiistride metal zehirlenmeleri ba§lica inhalasyon yolu ile ol-
maktadir. Ancak talyum bile§ikleri, alkil kur§un bile§ikleri, nikel, ar-
senik ve berilyum gibi metallerin deri yolu ile de absorbsiyonlari 
onemlidir. Diger endiistri maddelerinde oldugu gibi metaller igin de 
i§yerleri havasi igin giinde 8 saat ve haftada 5 giin gali§ma sirasi goz 
oniine alinarak TLV (TWA) degerleri saptanmi§tir. 

Metal Toksisitesi ve Etkileyen Faktorler 

Metallerin toksik etkileri, her metalin ozelligine gore degi§mekte-
dir. Ancak genel olarak metallerin hepsi birden fazla organ ve sistem-
leri etkilemektedirler. Boylece tek bir enzim sistemi veya tek bir biyo-
kimyasal proses etkilenmemektedir. Ornegin civa ve arsenik, siilfidril 
grubu igeren birgok enzimleri inhibe ederler. Bu nedenle metal zehir-
lenmelerinde "hedef veya kritik organ", o metale en duyarli olan etki 
yeri igin kullanilmaktadir. Ornegin kadmiyuma en duyarli organ bob-
rekler olmakla beraber karaciger ve akcigerlerde de etki goriiliir. 

Metallerin toksik etkileri birgok grupta toplanarak incelenebilir: 

1- Enzim inhibisyonu: Birgok metaller birden fazla organ sistem-
lerini etkilerler. Bu toksik etki yerleri biyokimyasal proseslerin yani 
enzimlerin bulundugu hiicre membranlan ve organellerdir. £ok toksik 
metaller, esaniyel aminoasitlerin siilfidril, histidil veya karboksil grup-
lanna yiiksek affinite gosterirler ve proteinlerle etkile§erek enzimatik 
veya yapisal fonksiyonlan degi§tirirler (inhibe ederler). Ornegin civa 
ve kur§un, sodyum-potasyum adenozin trifosfataz (Na+-K+ ATP'az) en-
zimini inhibe ederler. 

2- Esansiyel elementlerin yerini alarak: Bazi metal ler , metabo-
lik olarak benzedikleri elementlerin yerine gegerek toksik etki goste-
rirler. Ornegin kur§unun MSS'ni etkilemesi, kalsiyuma benzer metabo-

508 



lizmasi ile; hem metabolizmasini etkilemesi de demir ve ginko yerini 
almasi ile agiklanir. 

3- Bazi toksik metaller ise proteinlerle birle§erek, intraselliiler 
birikimlerine ragmen hiicre hasarina neden olmazlar. Metallerin bu §e-
kilde proteinlerle kompleks olu§turmasi detoksikasyon veya koruyucu 
bir mekanizma olarak ortaya gikar. Metallothioneinler (siilfidril grubu 
igeren proteinler) kadmiyum, civa, bakir ve diger bazi metallerle; kur-
§un, bizmut, civa, selenat ve demir hemosiderin ile kompleks olu§tu-
rurlar. 

Bu komplekslerin biyolojik aktiviteleri yoktur. Bu nedenle metal-
lerin toksik ve biyolojik etki gostermelerinde, organizmadaki biyo-
kimyasal ve kimyasal §ekilleri gok onemlidir. Metal speciation "o me-
talin kimyasal bile§ik ve iyonik §eklinin belirlenmesi", son yillarda 
gevre toksikolojisinde onem kazanmi§tir (NATO-ASI, 1990). 

4- Metallerin oksidasyon basamagi ve bile§ik §ekli toksisiteleri-
ni onemli derecede etkiler. Krom-6- (Cr*6) bile§iklerinin Cr+3 den daha 
toksik olmasi; organik metal bile§iklerinin (alkil kur§un ve alkil civa 
bile§ikleri gibi), anorganik bile§iklerine gore (kur§un asetat, civa-2-
kloriir gibi) daha gok toksik olmalari ornek verilebilir. 

5- Di§ faktorlerden (bireysel faktorler), diyet, spesifik bir ba§ka 
maddenin olmasi veya diger metallere maruziyet bir metalin toksisite-
sini degi§tirebilir. £ocuklar ve ya§hlar, yeti§kinlere gore metal toksisi-
tesine daha duyarlidirlar. Vitamin C, kur§un ve kadmiyum metalleri-
nin absorbsiyonunu ve toksisitesini azaltir. 

Besin, gevre veya endiistride toksik bir metale maruziyet, esansi-
yel elementin organizmadaki (molekiiler, hiicre, doku ve organdaki) 
biyolojik diizeyini degi§tirebilir. Ornegin bakir eksikligi, a§in miktar-
da ginkoya maruziyet sonucu goriiliir. Kadmiyum zehirlenmesinde go-
riilen barsak nekrozu, yeterli derecede ginko alimi ile onlenebilir. Kur-
§un zehirlenmesi, demir, ginko, bakir ve kalsiyum gibi birgok 
esansiyel elementlerin doku diizeylerini degi§tirir. 

Metallerin mutajenik ve karsinojenik etkileri 

Metal karsinojenesitesi, kimyasal karsinojenezis ara§tirmalarinin 
nisbeten yeni ve kiigiik bir kismini olu§turur. Son yillarda metallerin 
karsinojenik potansiyelleri ile ilgili veriler toplanmaktadir. (IARC, 
1987). Diger taraftan epidemiyolojik ara§tirmalarla da bulgular des-
teklenmektedir. 
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Arsenige maruziyetin, cilt kanserine neden oldugu 19. yiizyildan 
beri bilinmesine ragmen, ancak 50 yil sonra epidemiyolojik olarak 
1948'den beri desteklenmi§tir. Krom ve nikelin karsinojenik ozelligi 
1930'lu yillarda; berilyum ve kadmiyumun ise karsinojenik potansiyeli 
epidemiyolojik olarak 1980'li yillarda; kur§un ile ilgili karsinojenik 
deliller hay van deneyleri ile (1953) ve insanda goriilmesi (vak'a bildi-
rimi) ise 1980'li yillarda olmu§tur (Goyer, A.R., 1991). 

Metal Zehirlenmelerinde Antidotlar 

Daha once zehirlenmelerin tedavisi bdliimiinde agiklandigi gibi, 
metallerle zehirlenmelerde kullanilan antidotlann ba§lica ozelligi tok-
sik metalle kompleks (§elat) olu§turmalarina dayanir. 

Birgok metaller organik molekullerle monodentat, bidentat veya 
multidentat (bag, ligand ile) §elat olu§turabilirler. Bu metal §elatlari, 
organizmada serbest metal iyonuna gore daha kolay hareket ederler ve 
idrarla atilirlar. Bu §elasyon yapan maddelerin (§elatorler) bazilari en-
dojen (esansiyel) elementlerle de kompleks olu§tururlar. (Kalsiyumun, 
Na2 EDTA ile olu§turdugu kompleks ve toksisitesinden, zehirlerin et-

ki mekanizmalan" boliimiinde agiklanmi§tir). 

Metal zehirlenmelerinde antidot olarak kullanilan §elat yapici 
maddeler ve kullandiklan metaller tablo 62'de gosterilmi§tir. 

Metallerin Biyolojik izlenmeleri 

Metallere maruziyetin biyolojik izlenmesinde kan, idrar, sag gibi 
biyolojik materyalde metal konsantrasyonlan tayin edilir. Kan ve id-
rardaki miktarlan yakin zamandaki maruziyeti gosterir ve o metalin 
akut toksik etkisi ile de korrelasyon gosterir. Metalin biyolojik mater-
yalde "aktif ' §eklinin tayini daha gok onem ta§ir. Ornegin kanda, me-
talin §ekilli elementler, plazma ve plazmanin filtreedilebilir (siiziilebi-
lir) ve siiziilemeyen komponentleri arasindaki dagihminin 
ara§tinlmasi, o metal igin daha onemli bilgi verir. Esansiyel element-
lerden kalsiyumun kanda iyonik §eklinin tayini, kalsiyumun biyolojik 
aktif §ekli olarak daha onemlidir ve bu konuda standard yontemler ge-
li§tirilmi§tir (Cornelis, R., 1990). 

Benzeri §ekilde, idrarda kadmiyum kloriir yerine, kadmiyum me-
tallothionein tayininin daha gok toksikolojik onemi vardir. Diger taraf-
tan "metal speciation" a bagli biyolojik izleme, maruz kalinan metalin 

510 



Tablo 62: Metal Zehirlenmelerinde Kullanilan Relator Maddeler 

Ligand Kimyasal isimleri Metal 

BAL Dimerkaptopropanol As, inorganik 
Pb (CaEDTA ile birlikte) 

DM PS 2,3-dimerkapto-l-propan 
sulfonik asit 

Hg (organik ve anorganik) 
Cd, Cu, Ni 

CaNa2EDTA Etilendiamintetraasetik-
asidin Ca, Na tuzu 

Pb 

Penisilamin 6, B'-dimetilsistein Cu, Pb 

CaNajDTPA Dietilentriamin-penta-
asetik asitin Ca, Na tuzu 

Cd (BAL ile) 

Desferrioksamin Hidroksilamin (Streptomyces 
pilosus'dan izole edilen) 

Fe 

Dithiokarb Dietilditiyokarbamat Ni (CO)4 

kaynagi hakkinda da bilgi verir. Ornegin idrarda total kur§un yaninda 
total organik kur§un ve spesifik organik kur§un bile§iklerinin tayini 
yapilarak, alkil kur§un maruziyet derecesi anla§ilabilir. 

Sag, uzun siireli olarak metal maruziyetindeki degi§imleri deger-
lendirmede kullanilan uygun bir biyolojik materyaldir. Sagta farkli 
segmentler iizerinde analiz yaparak gegmi§ ve en yakin zamandaki 
maruziyeti anlamak miimkiin olur. Ancak kandaki metal diizeyi ile 
sagtaki metal diizeyi arasinda ili§ki kurulmasi beklenemez. £iinkii 
kandaki konsantrasyon halen mevcut olan maruziyeti gosterir. 

Metallerin biyolojik izlenmesinde biyokimyasal parametrelerden 
de yararlamlir. Ornegin kur§una maruziyette, 5-ALA (delta-
aminoleviilinik asit), protoporfirinlerin tayini biiyiik onem ta§ir (kur-
§una bakiniz.) 

Metalik zehirler boliimiinde, metaller: a) endiistri ve gevre toksi-
kolojisi agisindan onemli gok yonlii etkili major toksik metallerle (ar-
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Tablo 63: Bazi Metal ve Metalloidlerin Viicut Yiikii, TLV, BLV Degerleri * 

BLV 

Element Viicut yiikii Kan idrar TLV (TWA) 
mg/70 kg //g/100 ml Hg/g kreatinin mg/m3 

Aliiminyum > 100 10 

Antimon <90 0.5** 

Arsenik < 10 0.2 220 0.2 

Baryum < 16 0.5 

Berilyum < 2 < 2 0.025 

Bor < 10 0.3 (Borhidriir) 
3.0 (Bor trifloriir) 

Civa 0.02 < 2 <5 0.1** 

0.01 (Org. bile§ik) 

Kalay 30 2.0 (anorganik) 

Kadmiyum 20 0.5 10 0.05 
Kur§un 80 60 150 0.15 

Krom < 6 30 0.05 (Cr46) 
Kobalt < 3 70 0.05 
Lityum <0.09 1.7 0.025 

Selenyum 0.06-17 <25 (normal deger) 0.2 

Talyum <6 <1 normal deger 0.1** 
Vanadyum <0.1 35-48 0.21 (Fume) 

* Degerler: (Lauwerys, R.R., 1983; Arena, J.M., 1979 ve Goyer, A.R., 1991 den derlenmi§tir) 

** 1$ kanunu (Parlayici, patlayici, tehlikeli ve zararli maddelerle galijilan i§ yerlerinde alina-
cak tedbirlerle ilgili tiiziik), 

senik, berilyum, civa, nikel, kadmiyum, kur§un gibi); b) endiistride 
kullanilan minor toksik metaller (baryum, antimon gibi); c) tibbi teda-
vide kullanilmalari ile ilgili toksisite gosteren metaller (lityum, alu-
minyum gibi) ve d) toksikolojik agidan onemli bir esansiyel element 
olan selenyum toksisitesine yer verilmi§tir. Ayrica ametallerden flor 
ve fosforun da toksisitesi incelenmi§tir. Tablo 63'de bazi onemli me-
tallerin toksik ozellikleri (viicut yiikii, BLV ve TWA degerleri gibi) 
gosterilmi§tir. 
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ARSENIK (As) 

Arsenik (As) metalloid ozelligi gosteren bir elementtir. Dogada 
ba§lica sulfur filizleri halinde (FeAsS, As2S3: orpiment, As2S2: realgar 
gibi) bulunur. Sulfur filizlerinin kavrulmasindan elde edilen As 20 3 en-
diistride diger arsenik bile§iklerinin siki§ maddesi olarak kullandir. 

As, element halinde toksik olarak dU§iinulemez. Fakat bile§ikleri 
toksiktir. Arsenik bile§iklerinden As203 rodendisit; bakir arsenit, Paris 
ye§ili: bakir aseto arsenit, sodyum arsenit, kalsiyum arsenit gibi (+3) 
ve kur§un arsenat, sodyum arsenat, kalsiyum arsenat gibi (+5) deger-
likli anorganik As bilegikleri insektisit olarak kullanilmaktadirlar. Ka-
kodilatlar fdimetil arsinik asit tuzu: [(CHs3)2 AsO~2] herbisit olarak 
kullanilan organik As bile§ikleridir. Potasyum asit arsenat (KH2As04: 
Macquers tuzu) deri ve kagit endiistrisinde; aynca arsenik bile§ikleri 
seramik, cam, boya, cila, emaye, vernik ve lastik endiistrisinde kulla-
nihrlar. 

Organik As bile§ikleri (difenilklor arsin: Clark I; difenilsiyan ar-
sin: Clark II; betaklorvinilklor arsin: Lewisit) I. Diinya Sava§inda sa-
va§ gazlan olarak kullanilmi§lardir. 

Arsin (AsH3), bazi maden yataklannin nemlendirilmesi sirasinda 
olu§an 50k toksik bir gazdir. Etil arsin gibi ugucu organik arsenik bile-
§ikleri ge§itli mantarlann arsenik bile§ikleri ile etkile§mesinden olu-
§ur. 

Organik arsenik bile§iklerinden arsfenamin [salvarsan: 
(AS2C6H3OHNH2)2HC1], neoarsfenamin sifiliz tedavisinde kullanilir-
di; Fowler gozeltisi ise (potasyum arsenitin aromatik gozeltisi) veteri-
ner hekimlikte kullanilan zehirli bir As bile§igidir. 

^evrede bulunu§u ve zehirlenme nedenleri: Arsen ik gevrede 
90k yaygindir. Ozellikle (+5) degerlikli bile§ikleri toprakta bulunur. 
Besinlerdeki miktan, topraktan ge^en arsenik nedeni ile yiiksek diize-
ye ula§abilir. Ozellikle deniz iiriinlerinde arsenik miktan tolerans sini-
nnin (2.6 ppm) iistiinde olabilir. Ornegin morinanin karaciger yaginda 
1.8-4.4 ppm, yengegte 4.78 ppm, planktonlarda 11.2-49.4 ppm arsenik 
saptanmi§tir. 
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Gegmi§te arsenikle zehirlenmeler intihar ve kasitli oliimlerde kul-
lanilirdi. Orta gagda "arsenik" sozciigii "zehir" sozciigii ile e§ anlamda 
kullaniliyordu. Renksiz, kokusuz arsenik trioksitin (As203) yiyecek ve 
igeceklerde farkedilmemesi ve zehirlenme belirtilerinin kolera, anemi 
gibi hastaliklarla benzerligi tercih nedeni olmO§tur. Ancak analitik 
toksikolojideki geli§meyle zehirlenmenin kimyasal olarak tanimlana-
bilmesi ve aynca diger ilaglann da zehirleme etkeni olarak kullanilma-
si ile zamanimizda arsenikle zehirlenmeler azalmi§tir. 

Zamanimizda arsenik zehirlenmeleri daha az sayida kazaen veya 
bile§iklerinin tedavide kullanilmasi nedeni ile olmaktadir. Ingiltere'de 
arsenikle kontamine olmu§ siilfiirik asitin bira yapiminda kullanilmasi 
ile goriilen epidemik zehirlenme olayi bilinen onemli bir ornektir. 

Arsenikli bile§iklerin tanmda pestisit olarak kullanilmasi uygula-
yicilan oldugu kadar, meyve ve sebzelerde kalan kahntilan yiyenlerde 
de zehirlenmelere neden olabilir. Kur§un ve kalsiyum arsenat veya ar-
senitler topraga sikica baglanir ve yava§ yava§ su ve bitkilere gegerler. 
Tiitiinde bu nedenle, As miktarinin 13 ppm'e yiikselebilecegi gosteril-
mistir. Besin kaplanndan gegen arsenikle de zehirlenme olabilir. 

Genel olarak As zehirlenmeleri son 50 yil iginde oldukga azalmi§-
tir. 1935'ten once Almanya'da zehirlenme olaylannin %3'ii arsenikle 
ilgili oldugu halde, §imdi bunun gok daha az orana dii§tiigii bildiril-
mi§tir. 

Arsenikle zehirlenmeler (arseniokozis) halen bazi ulkelerde one-
mini korumaktadir. Ornegin Hindistan'da arsenik eski gaglardan beri 
hem zehir olarak ve hem de tedavide kullanilmaktadir. Ayurvedik pra-
tisyenler tarafindan da serbestge yazildigi bildirilmektedir. Diger taraf-
tan Hindistan'in bazi bolgelerinde ya§ayan halk su, besinlej, tagsi§ 
edilmi§ opium, ayurvedik ilaglar ve evde yapilan igkilerle onemli de-
recede arsenige maruz kalmaktadirlar. Yapilan ara§tirmalarda, bu §e-
kilde halkin 70-100 fig As/giin As aldigi saptanmi§tir (Larang A,P,S., 
1987). Halbuki Amerika'da besinlerle alinan As miktarinin ortalama 
40 n g As/giin oldugu ve ancak deniz iiriinleri ile beslenmede 200 pig 
As/gun'e gikabilecegi bildirilmi§tir. (Goyer, A.R., 1991). Diinya Sag-
lik Orgiitii ise As'in ADI degerini 5 //g/giin olarak onermektedir. Hin-
distan'da ge§itli kaynaklarla alinan arsenigin, gocuklarda ve yeti§kin-
lerde goriilen karaciger hastahklannda (siroz) etiyolojik bir faktor 
oldugu ileri siiriilmektedir. 
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Metabolizma ve toksisite: Arsenik bile§ikleri inhalasyon ve gast-
rointestinal yolla absorbe olabilir. Ayrica ciltle de emilir. Arsin ve etil 
arsin pulmoner keseciklerden kolayca difiizlenebilir. Arsin (AsH3) 
igin havada TLV degeri 0.05 ppm: kur§un arsenat tuzlari igin 0.15 
mg/m3; kalsiyum arsenat igin 0.1 mg/m3 ye diger arsenik bile§iklerinin 
tozlari igin 0.5 mg/m3 tiir. 

Besinlerde As 2 0 3 igin maksimum limit deger 3.5 ppm'dir. Giinde 
besinlerle ve hava ile alinan arsenik miktari 300 //g altindadir. 

Genel olarak As bile§ikleri As'ten daha toksiktirler. As 2 0 3 ile letal 
dozu (MLD) 100-200 mg/70 kg insan olarak tahmin edilmektedir. 20 
mg AS203 ile zehirlenme belirtileri ortaya gikar. Duyarli olan ki§ilerde 
1 mg arsenikle bile ciddi zehirlenme semptomlan goriiliir. Bu duru-
mun tersine Avusturya'da Tyrol ve Styria bolgesinde ya§ayan halkin 
arsenige kar§i tolerans gosterdikleri bildirilmi§tir. Bu ki§iler fiziksel 
aktivitelerini arttirmak igin letal dozun birkag misli (1-2 gram) arseni-
gi gidalari ile aldiklari halde zehirlenmemektedirler. Bazi ara§tincilara 
gore yerliler dogal arsenigi (kristal, gri renkte) yemekte, bazilarina go-
re ise AS203 almaktadirlar. Daghk bolgede ya§ayan bu toplumun 30-
40 yil once arsenik aldiklari zamanimizda ise biraktiklarini ileri siiren 
ara§tiricilar da vardir (Schroeder, 1974). 

Arsenik bir dereceye kadar kiimiilatif ozellik gostererek yumu§ak 
dokularda birikir. Kalan bu arsenik miktari az da olsa kronik etki gos-
terir. Arsenaminler kemiklerde, turn arsenik bile§ikleri ise sag ve tir-
naklarda birikir. Tirnaklarda arsenik Mee's gizgileri olu§turur. Maruzi-
yetten 6 hafta sonra goriiliir. Tirnaklarda goriilen bu beyaz bandm 
tirnak dibine olan uzakhgi olgiilerek maruziyet zamaninda tayin edile-
bilir. Ba§hca atilim yolu bobreklerdir. 

Kanda arsenik globulinle birle§ir. Organizmada bobrek, karaciger, 
kalp, beyin gibi biitiin yumu§ak dokulara dagilir. Ozellikle keratince 
zengin dokulara (sag, tirnak, deri) ilgisi fazladir. Sag ve kilda toplanan 
As yava§ bir §ekilde idrarla atilir. Bu nedenle As ile oliimlerde sag, kil 
ve tirnak en onemli analiz numunesidir. As (As+3) organizmada tiyol 
(-SH) grubu ihtiva eden enzimleri inhibe ederek toksik etkisini goste-
rir. Agiz yoluyla alinan arsenik protoplazma zehiri olarak etkir. 

1 mg AS203 duyar §ahislarda ciddi semptomlara sebep olabilir. 20 
mg ile oliim tehlikesi ba§ gosterir. 

Biyotransformasyonu: Deney hayvanlannda yapilan gali§malara 
gore, pentavalan arsenigin (As+5), in vivo olarak trivalan (As+3) §ekline 
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d6nii§mektedir. Anorganik arsenik bile§iklerinin organizmada mono-
metil ve dimetil arsenige d6nii§iimii gosterilmi§tir. Arsenigin biyome-
tilasyonunun rediiktif bir mekanizma ile olu§tugunu gosteren deneyler 
vardir. Bu nedenle As+5 bile§iklerinin in vivo indirgenerek, metilasyo-
na ugramakta oldugu gorii§ii desteklenmektedir (EPA, 1984). Dimetil 
arsenik, arsenigin ba§lica detoksikasyon iiriinii (metaboliti) olarak ka-
bul edilmektedir. Bu son (terminal) metaboliti hizla idrarla atilmakta-
dir. Deniz uriinleri ile alinan arsenigin ise, daha 50k kakodilik asit §ek-
linde atildigi gosterilmi§tir (Bucket ve ark. 1980). 

Akut toksik etkileri: Yiiksek dozda (70-180 mg) arsenik alimi 
akut olarak oliime neden olabilir. Arsenikle akut zehirlenmenin ba§li-
ca belirtileri: 1) nefeste As kokusu, agizda metalik tad, i§tahsizlik, 
ate§; 2) bulanti, sik sik kusma, kolik, kolera tipi diyare; 3) bazan hafif 
sarilik, hepatomegali; 4) beslenme eksikligi ve anemi; 5) periferal 
nevrit: ozellikle ellerde ve ayaklarda kizarma parestezi agnli §i§me; 6) 
ka§eksi (zayiflik): miyokardiyal dejenerasyon, enfeksiyon ve oliim 
§eklinde siralanabilir. Akut zehirlenmede, membranlarda hasar, irritas-
yon, veziktil olu§umu ve soyulma §eklinde goriiliir. Perifer sinir siste-
mindeki duyu kaybi en onemli norolojik etkidir. Yiiksek dozlarda 1-2 
hafta arsenige maruz kalma, aksonlarda Wallerian dejenerasyonuna 
yol agar. Ancak bu etki reversibldir, maruziyet kesilince etki kaybolur. 
Anemi, lokopeni ve graniilositopeni birkag giin iginde goriiliir ve etki 
reversibldir. 

Kronik toksik etkileri: Organik arsenik bile§iklerine maruz kal-
ma, periferal ve MSS de norotoksik etki gosterir. Bu etkiler duyu de-
gi§mesi, parestezi, kaslarda zayiflik §eklinde ortaya gikar. Periferal no-
ropati, hem duyu ve hem de motor noronlarda, uzun aksonlu sinir 
liflerinin demiyelinizasyonuna yol agarak geli§ir. Etkiler dozla ili§ki 
gosterir. 

Arsenik zehirlenmesinde, kronik maruziyet sarilikla ba§lar, siroz 
ve asit toplanmasi §eklinde geli§ir. Hepatik paren§imal hiicrelerde tok-
sisite sonucu kanda enzim diizeyleri artar. Narag (1987) tarafindan 
Hindistan'da yapilan bir taramada, ge§itli karaciger hastaliklanndan 
(siroz, fulminant hepatit gibi) olen ki§ilerin (n:136) karacigerinde As 
miktanni (0.260-0.865 ppm arasinda), kontrol grubuna gore (n:195) 
daha yiiksek bulmu§tur. (kontrol grubunda, karacigerde As ortalama 
0.32±0.005 ppm saptanmi§tir). Bu bulgular da arsenigin karaciger iize-
rindeki toksisitesini desteklemektedir. 
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Arsenige kronik maruz kalmada periferal vaskiiler hastalik da go-
riiliir. Taiwan ve §ili'de igme suyu ile arsenige maruz kalan ki§ilerde 
akrosiyanozis, a§agi ekstremitelerde gangren §eklinde vaskiiler etkiler 
gozlenmi§tir. 

Karsinojenik potansiyeli: Arsenige maruz kalan insanlarda, deri 
epitelinde hiperpigmentasyondan hiperkretozise kadar degi§en karek-
teristik belirtilere neden olur. Karsinojenik etkisi ise deride bazal hiic-
re karsinomalari ve skomatoz hiicre karsinomasi olmak iizere iki tipte 
ortaya gikar. Bazal hiicre karsinomasi lokal olarak kaldigi halde, sko-
matoz hiicre karsinomasi metastas yapar. 

Arsenige mesleki maruziyet akciger kanserine neden olabilir. La-
tent devre ise yani arsenige maruziyetin ba§lamasi ile arsenikle indiik-
lenen kanserin olu§masi igin gegen siire 35-45 yildir. Bazi ara§tmcilar 
kendi ara§tirmalarinda bu siireyi 20 yd olarak gozlemi§lerdir. 

Bunun di§inda, arsenige maruz kalma sonucu karacigerde heman-
giosarkom (anjiyosarkom), lenfoma, losemi, renal adenokarsinomlar 
ve nazofarenks kanserleri de gozlenmi§tir. Arsenik IARC (1987) ve 
EPA (1987) tarafindan karsinojen (deride) olarak simflandmlmi§tir. 
Epidemiyolojik ara§tirmalarla karsinojenik olarak yeterli delil oldugu 
halde deney hayvanlannda bu etkinin desteklenmesi giigtiir. Arsenik 
trioksitin deney hayvanlannda pulmoner adenoma, papillomalann go-
riilmesi akciger kanserini indiikledigini du§undurmektedir. Ancak di-
ger As+3 ve As+5 bile§ikleri ile ve organik arsenik bilegikleri ile deney 
hayvanlannda karsinojenesite testleri negatif sonug vermi§tir. 

Arsin (AsH3) ile Zehirlenme 

Arsin bir sinir ve kan zehiridir. Renksiz ve kendine ozgii §iddetli bir 
kokusu vardir. Akcigerler yolu ile absorbe olur. Havada 500 ppm 
oldugunda derhal bldiiriiciidiir. 250 ppm'de bu durum yarim saat sonra 
goriiliir ve 6-15 ppm arasinda 1 saat solundugunda zararli olur. 

Semptomlan belirli degildir. Genellikle solunum giigliigii, §iddetli 
ba§ agnsi, bulanti, kusma, mide bozuklugu, mukoz membranlarda ma-
vi renklenme gbruliir. 

Hemolitik etkisinden dolayi §iddetli anemi veya sanlik birkag giin 
iginde ortaya gikar. 
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Zehirlenmenin Tedavisi 

a) Mide ilik siit ve su ile yikanir. 

b) Genel tedavi prensipleri uygulanarak karbohidrat ve protein ba-
kimindan zengin az yagli diyet verilir. 

c) Gerekirse yapay solunum veya oksijen tedavisi uygulanir. 

d) Sistemik antidot olarak BAL'in yer fistigi yagindaki %10'luk 
gozeltisi kullanilir. Ilk giin 4-6 saat ile 2.5-3.0 kg ba§ina derin IM ola-
rak verilir. Ikinci giin doz dU§uriiliir. 

Not: BAL arsin zehirlenmesinde etkin degildir. Ancak zamaninda 
yapilan kan tranfuzyonu faydali olabilir. 

Zehirlenmenin tanimlanmasi ve biyolojik indikatorleri: Anal i -
tik toksikoloji agisindan en uygun tanimlama §ekli, doku ve idrarda As 
aranarak tayin edilmesidir. Bu amagla biyolojik materyal olarak kus-
muk, mide yikama suyu, idrar, kan, sag, tirnak kullanilir. 

Arsenige maruz kalmanin biyolojik indikatorleri olarak kanda, id-
rarda ve sagta arsenik miktan tayin edilir. Normal maruziyette, As 
kanda 1 pig As/100 ml; idrarda <50 pig As/1; sagta ise < \pig As/kg (1 
ppm den az) olarak verilmi§tir. Kandaki arsenik konsantrasyonu, yan-
lanma siiresi kisa oldugu igin ancak birkag ay igindeki akut maruziyeti 
gosterir. idrardaki arsenik ise en iyi biyolojik indikator olup, yakin za-
mandaki maruziyeti gosterir. Mesleki maruziyette idrardaki konsant-
rasyonu 100 ^g/l'yi geger. Kanda 100 pig/ 100 ml; sag ve tirnakta ise 4-
97 pig As/g'a kadar yiikselebilir. Sag ve tirnaktaki As, gegmi§ maruzi-
yet igin iyi bir indikatordiir. Ancak di§ kaynakli As kontaminasyonun 
bertarafi giig oldugu igin, bulgular yaniltici olabilir. Bu nedenle analiz-
de buna dikkat etmelidir. 

Arsenige maruziyeti gosteren biyokimyasal parametreler yoktur 
(Lauwerys, R.R. 1983). 

Sagta arsenik miktannin tayini, tarihsel bir zehirlenme olayinin 
aydinlanmasi agisindan onemlidir: Napolyon Bonapart'in sagindan 
alinan ornekte bulunan arsenik miktari, 1816'da yiiksek miktarda ar-
senige maruz kaldigini gdstermi§tir. 1815'te St. Helena adasina sii-
riilen Napolyon'un hizmetkari tarafindan kesilen sag ornekleri Smith, 
Forschfvud ve Wassen tarafindan analiz edilmi§tir (1961; 1964). Bu 
bulgulara gore sag orneginde 3.8 ppm (Schroeder'e gore iki ornekten 
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birinde 10.3 ppm digerinde 3.27 ve 3.75 ppm) arsenik saptanmi§tir. 
Sagtaki normal arsenik miktari 0.5 ppm (0.25-1 ppm) kabul edildigin-
de, Napolyon'un yiiksek miktarda As'e maruz kaldigini gosterebilir. 
Napolyon'un sagindaki As miktari, bugiin bazi endiistri bolgelerinde 
(Pb, Zn ve Cu minerallerinin kavrulmasinda) galiganlarin saglarinda 
rastlanan miktara yakindir. 

As ile oliim olaylarinda, midede As203 veya diger As bile§iklerine 
ait kalintilar gozlenebilir. Mide muhtevasi, barsak cidan, karaciger, 
bobrek gibi dokularla, idrarda As tayini yapilir (Thienes, C.H.; Haley, 
T.J., 1972). 

Arsenik biyolojik dokularda Reinsch ve modifiye Gutzeit deney-
leri ile aranabilir ve tayin edilebilir. Atomik absorbsiyon spektrofoto-
metresi ile (arsenik indirgenerek) alevsiz yontemle 50k duyarh ve ke-
sin olarak da As miktan saptanabilir. 

BERILYUM (Be) 

Berilyum son yanm yiizyil iginde endiistride ve toksikolojide 
onem kazanmi§ hafif bir metaldir. Dogada ba§lica "Beril" filizi 
(3Be0.Al203 .6Si02) §eklinde bulunur. Endiistride bakir, aliiminyum, 
magnezyum, giimii§ ve nikelle birlikte hafif ve dayanikli berilyum ala-
§imlarinin yapilmasida, seramik elektronik endiistrisinde transistor, X-
i§mi ve katot tiipleri yapiminda kullanilir. Onceleri floresan lambala-
rin yapiminda geni§ olgiide kullamhrdi. Ayrica havada propellant ola-
rak ve atom enerjisinde kullanma yeri vardir. 

Berilyuma endiistri di§inda yakin gevrede, komiiriin yanmasi so-
nucu havaya kan§masi nedeni ile maruz kalinmaktadir. 

Toksisite: Havada 70 fig Be/m3 inhalasyonu pulmoner degi§mele-
re neden olabilir. Endiistride, TLV degeri 2 /ig/mg'tiir. Atom Enerji 
Komisyonu, atom enerji bolgeleri gevresinde havadaki berilyum kon-
santrasyonunun 0.01 ^g/m3 altinda tutulmasini tavsiye etmektedir. Be-
rilyum bile§iklerinin letal konsantrasyonu 100 mg/m3 verilmi§tir. 

Be;rilyum hangi yoldan olursa olsun iyi absorbe olmayan bir me-
taldir. inhalasyon yolu ile alinan berilyum bile§ikleri akcigerlerde top-
lanir ve yava§ bir §ekilde absorbe olur. Kan dola§immda kolloidal be-
rilyum fosfat olu§ur. Aynca goziinen berilyum-sitrat kompleksi 
§eklinde bulunabilir ve bu bile§ik kemikte yerle§ir. Ayrica kolloidal 
kisim dalak, kemik ilgi ve karacigerde toplanir. Ba§lica atilim yolu id-
rardir. 
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Pulmoner etkileri: Berilyumun ba§lica toksik etkisi akcigerler 
iizerindedir. Akut kimyasal pnomoni, hipersensitivite ve kronik granii-
lomatoz pulmoner hastahga (berilozis) neden olur. Berilyum inhalas-
yonu sonucu goriilen akut pulmoner hastalik (kimyasal pnomoni) hizla 
geli§en enflamatuar bir reaksiyon olup tiim solunum yolunda (nazal 
bo§luk, farenks, trakeabron§iyal hava yollan ve alveoller dahil) gorii-
liir. Berilyum bile§iklerinin (ozellikle floriir §ekli) aerozollerinin inha-
lasyonunu miiteakip aniden ortaya gikar. iyile§me birkag hafta veya 
birkag ay sonra olur. Ancak oliim olaylan da goriiliir. 

Kronik graniilomatoz pulmoner hastalik: Beri lozis bir mes lek 
hastahgidir. Bu sendrom ilk kez floresan lamba i§gileri arasinda, go-
ziinmeyen berilyum bile§iklerine (ozellikle berilyum oksit) maruz kal-
ma nedeni ile g6riilmii§tiir. Ba§hca belirtileri nefes kesilmesidir. Fakat 
§iddetli olaylarda siyanozis, parmaklann yumrula§masi goriiliir. Ayn-
ca kilo kaybi, zayiflik, kronik oksiiriik, yorgunluk, gogiis agnsi ve hu-
zursuzluk dikkati geker. Kronik zehirlenmelerin %35'i oliime neden 
olur. 

Cilt iizerine etkileri: Endiistriyel maruz kalma ile, berilyum ciltte 
dermatit, iilserasyon ve graniilomlara neden olur. Aynca allerjik kizar-
tilar da olu§ur. Allerjik (hipersensitizasyon) reaksiyona bagli olarak 
bazen akut konjuktivit ve korneada iilserasyon da goriiliir. Bu tip etki-
ler floresan lambalann kirilmasi ile agiga gikan berilyumla cildin te-
masi sonucu olu§tugu igin, berilyumun floresan lambalarda kullanimi 
birakilmi§tir. 

Berilyum ile akut zehirlenme: Deri lezyonlan; inhalasyonla ma-
ruz kalmada pnomoni, nazofarenjit, konjuktivit, akcigerlerde ve deride 
graniilomatoz lezyonlar, oksiiriik, kanli balgam, siyanozis, §iddetli ne-
fes darligi, i§tahsizlik ve kilo kaybi goriiliir. Konjuktivit ve oksiiriiklii 
pnomoni gecikebilir ve uzayabilir. Akut zehirlenmelerin %15'i oliimle 
sonuglanir. 

Berilyumun karsinojenik etkisi: Deneysel olarak berilyumun 
karsinojenesitesi 1946 yilinda gozlenmi§tir. Epidemiyolojik olarak in-
sanlarda gozlenen karsinojenik etkisi, bulgulan destekleyici olarak go-
riilmekte ve berilyumun insanda karsinojen olarak kabiiliinii kuvvet-
lenmektedir. Berilyuma mesleki maruziyet sonucu i§gilerde gozlenen 
akciger kanserleri vakasi sayisi heniiz az goriilmektedir. Bu nedenle 
IARC (1987)'ni berilyumun karsinojenitesi igin elde edilen delillerin 
(verileri) deney hayvanlan igin yeterli, fakat insanlar igin heniiz sinirli 
oldugu §eklinde goru§u vardir. 
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Deney hayvanlannda berilyum bile§iklerinin kemik sarkomlanna 
(tav§anlarda) ve bronkojenik karsinomalara (sigan ve maymunlarda) 
neden oldugu gosterilmi§tir. 

Tedavi: CaNa2 EDTA berilyum atihmim arttinr. Pulmoner lez-
yon ve allerjik deri etkisine kar§i glukokortikoidler ve kortikotropin 
(ACTH) verilebilir. Graniilomlar cenahi ve semptomatik olarak tedavi 
edilir. 

CIVA (Hg) 

Civa yer kabugunda bulunan temel elementlerden biridir. Dogal 
dagilimla siirekli serbest hale gegtigi igin insan dahil tiim canhlarda iz 
halinde bulunur. Civa, insan igin gerekli (esansiyel) element degildir. 

Civa normal sicaklikta sivi olan tek metaldir. (-42)°C'de donar. 
Normal sicaklikta onemli derecede buharla§an civanin buhar basinci 
sicaklikla artar. 20°C ve 1 atmosfer basincinda buhar basinci 1 .2xl0 3 

mm Hg iken; 30°C'de bu basing 2 .9xl0 3 mm Hg'ya yakla§ir. Ugucu 
olmasi nedeni ile civa havada doygunluk olu§turur, civa buhan ile 
doymu§ hava 2.37 ppm civa (19.4 mg Hg/m3 hava) igerir. Civa bile-
§iklerinde Hg+I (I) veya Hg+2(II) halinde bulunur. Hg+2 organometalik 
bile§ikler de olu§turmaya meyillidir. Anorganik tuzlan kristal halde-
dir. Hg+2 (merkiiri) bile§ikleri Hg+1 (merkiiroz) tuzlanna gore daha gok 
gbziiniirler. 

Metalik civa, anorganik civa bile§ikleri ve organik civa bile§ikleri 
en az 80 endiistri yerinde 300'den fazla degi§ik §ekilde kullamlmakta-
dir. Bu kullanim yerleri tiiketim sirasina gore §oyle siralanabilir: Klo-
ralkali fabrikalarinda (katot olarak), elektrik cihazlan (pil, ampul, role 
gibi); boyalar (gemilerin yosun ve midye baglamamasi igin biosit kat-
ki maddesi olarak); termometre, barometre gibi olgii aletleri yapimin-
da; tanmda fungusit olarak; di§ hekimliginde giimii§ ile di§ amalgami 
yapiminda; ayrica katalizor; amalgam yapimi, ISI iletim ortami, kagit 
endiistrisi, silah, buhar tribiinleri ve tipta civali ilaglann yapiminda 
kullanihr. Kloralkali ve kagit endiistrisi en gok Hg tiiketen endiistriler-
dir. Civanin gevre kirleticisi olarak onemli kaynakli olan bu iki en-
diistri dalinda, son yillarda civa kullanimi azaltilmi§tir. 

Tipta antiseptik (sodyum etil civa tiyosalisilat gibi), diiiretik, anti-
sifditik (civa salisilat, civa suksinimid gibi) ve sabunlara antiseptik 
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olarak ilave edilen civa bile§ikleri bugiin yerini daha az toksik olan 
maddelere birakmaktadirlar. 

Fungusit olarak etki gosteren civa bile§ikleri ise biiyiik onem ta§i-
maktadir. Alkil civa bile§ikleri (R-Hg X: etil civa gibi), alkoksi alkil 
civa bile§ikleri (RCH2RORHgX: metoksi etil civa gibi), aril civa bile-
§ikleri (ArHgX: fenil civa gibi) fungusit olarak kullanilmaktaydi. (ge-
nel formiilde R: alkil; X:halojeniir, nitrat, hidroksil, asetat, disiyana-
mid, toluen siilfonat, benzoat, metandinaftil disiilfonat anyonlari 
olabilir). Ancak toksik potansiyelleri nedeni ile 1976 yilinda civali 
fungusitlerin kullanimi yasaklanmi§tir. 

Absorbsiyonu: Elementel civa ba§lica solunum yolu ile absorbe 
olur. Civa buharlari monoatomik yapida (Hg) oldugu ve lipidde go-
ziindiigii igin organizmada %80'i depolanabilir. Elementel civa gastro-
intestinal sistemden gok az absorbe olur (%0.01 kadar). Anorganik ve 
suda goziinen civa bile§ikleri gastrointestinal sistem ve mukoz memb-
ranlardan kolayca absorbe olur. Deri yolu ile goziinen ve goziinmeyen 
civa tuzlannin (kalomel, metalik civa) absorbsiyon hizlan aynidir. Be-
sinlerdeki anorganik civanin %7'si, lipidde goziinen organik bile§ikle-
rin ise %95'i absorbe olabilir. 

Besinlerle giinde 20/ig civa alindigi tahmin edilmektedir. 

Dagilim ve metabolizma: Civanin organizmadaki dagilimi, ok-
sitlenme basamagina (Hg°, Hg+I ve Hg+2) ve kimyasal §ekline (anorga-
nik veya organik bile§iklerine) gore ve aynca da giri§ yoluna baglidir. 
Elementel civa (civa buhan) dokulara absorbe olduktan sonra muhte-
melen katalaz enzimlerinin etkisi ile, kismen +2 degerlikli civaya 
(Hg+2) oksitlenir. Bir kismi da beyin gibi ba§ka dokulara ta§inarak bu-
rada biyotransformasyona ugrar. Metil civa da, dokularda Hg+2 ye 
(karbon-civa bagi) donii§iir. Memeli dokulannda, civanin herhangi bir 
organik §ekline ddnii§tiigiine ait bir delil yoktur (Donii§mez). Aril (fe-
nil) civa bile§ikleri, metil civaya gore daha hizli olarak anorganik ci-
vaya ddnii§iirler. 

Kronik civa zehirlenmesi, Hg+2 nin absorbsiyonu ile ilgili oldu-
gunda ba§lica etki bobrekte goriiliir. Civa buhan (metalik civa) ab-
sorbsiyonunda ise daha gok MSS etkilenir. Civa buhan alveol memb-
ranindan difiizlenir ve lipidde goziiniir. Eritrositlere ve MSS'ne 
affinitesi vardir. Metalik civanin (Hg°) lipidde goziinmesi ve bu ne-
denle bir miktar civanin kan beyin engelini a§arak hizla beyne ula§ma-
si, MSS iizerine etkisini agiklamaktadir. 
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Organik civa bile§iklerinden, kisa zincirli olanlar, ozellikle metil 
civa, Hg+2 gibi, bobreklerde toplanir. Fakat kan ve beyinde toplanan 
metil civa miktari anorganik Hg+2'ye gore 90k daha yiiksektir. Bu ne-
denle metil civa ile zehirlenme daha 90k norolojik kaynaklidir. 

Aril ve alkoksi civa bile§iklerinin dagilim ve birikim §ekli anorga-
nik Hg+2'ye benzer §ekilde olur. Fenil civa benzen ve Hg+2'ye aynldik-
tan sonra, benzen halkasi fenole yiikseltgenerek konjugasyona ugrar. 

Metalik civa ve metil civa plasentayi gegerek fetiiste birikirler. 
Fetiisteki civa konsantrasyonu anneninkinken yiiksek olabilir. Metil 
civaya maruz kalan hamile anne yolu ile fotal civa intoksikasyon olay-
lan gozlenmi§tir. 

Kur§unda oldugu gibi, kandaki civa diizeyi, civaya maruz kalma-
nin gostergesi olarak kabul edilir. Civa buharlarimn absorbsiyonunda 
civanin kan/plazma orani hemen hemen 1 iken bu oran metil civa ze-
hirlenmesinde 20 civanndadir. Civa sagta da birikir. Kan/sag arasinda-
ki dagilimi da, civanin kimyasal §ekline baghdir. 

Civa kiimiilatif bir zehirdir. Viicuttan 90k yava§ atihr. Anorganik 
civanin biyolojik yan omrii 40; metil civanin ise 70 giin oldugu tah-
min edilmektedir. Civa beyin, bobrek, kan hiicreleri di§inda kemik, 
dalak ve karacigerde de toplanir. 

A t i l i m i : Absorbsiyon ve metabolizmasinda oldugu gibi civanin 
atilimi da bile§ik §ekline baghdir. Uzun siireli Hg° ve Hg+2 (anorga-
nik) inhalasyonunda, civanin bobrekle atilimi fe9esle atilima gore da-
ha fazladir. Metil civa zehirlenmesinde ise civa fegesle daha 90k atihr. 
Civa ayrica safra, ter, salya ve siitle de elimine olur. Civanin atilim hi-
zi, absorbsiyon olmadiginda azalir ve organizmadaki civanin tamami-
nin atilmasi 6 ay siirebilir. 

Ugucu civa bile§iklerinin akcigerlerle atilmasi miimkiindiir. Japon 
ara§tincilar civanin sagta birikerek bu yolla da viicuttan elimine olduk-
lanni kabul ederler. Oral yolla alinan civa bile§iklerinin gogu fegesle, 
%10'u ise idrarla atilmaktadir. 

Toksisite ve etki §ekli: Kur§un gibi civa da bir9ok organ ve sis-
temleri etkiler. Bununla birlikte civa ve bile§iklerinin asil etki goster-
dikleri organlar MSS ve bobreklerdir. bu etkiler ise civa bile§iklerinin 
organizmadaki tek metaboliti olan Hg+2 ile ilgilidir. Ancak organik ci-
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va, anorganik civa ve metalik civa arasindaki absorbsiyon, dagilim ve 
birikim farklihgi nedeni ile, toksik etki ve §iddeti de farklilik gosterir. 
Ayrica civanin toksik etki §iddeti, absorbe olan civanin "siilfidril" 
gruplan ile "civa merkaptiir" meydana getirmesi ve bunun organizma-
da yayilarak gosterdigi etkiye baglidir. Civanin in vivo ve in vitro ola-
rak "siilfidril" igeren enzimleri inhibe ederek hiicre zarlanni harap etti-
gi ve protoplazmik bir zehir ozelligi kazandigi kabul edilmektedir. 

Civa bile§iklerinin toksik etkilerini: 1) Civa buhan ve anorganik 
civa bile§ikleri, 2) Organik civa bile§ikleri (alkil civa, fenil civa me-
toksi etil civa bile§ikleri) §eklinde simflandirarak incelemek daha uy-
gun olmaktadir. 

1. Civa ve anorganik civa bile§ikleri ile zehirlenme 

Akut subakut ve kronik tipte olabilir. 0.1 gram civa-2-kloriiriin 
oral yolla alinmasi ile §iddetli akut zehirlenme semptomlan goriilebi-
lir; 0.5 gram HgCl2 fatal olabilir (MLD: 0.5 g/70 kg insan); 0.1 gram 
ise her zaman oldiiriiciidiir. 1.2-8.5 mg/m3 konsantrasyondaki civa bu-
hannin inhalasyonu ile akut zehirlenme ortaya gikabilir. Civa buhan-
nin havadaki e§ik limit degeri (TLV) 0.05 mg/m3 (Tiirkiye'de Gii-
venligi Tiiziigiine gore 0.1 mg/m3)tiir. 

Anorganik civa bile§ikleri ile akut zehirlenmeler zamanimizda ol-
dukga seyrektir (intihar §eklinde zehirlenmelerde barbitiirat veya diger 
uyku ilaglannin daha gok tercih edilmesi nedeni ile). 

a) Civa ile akut zehirlenme: Anorganik civa tuzlari ile akut ze-
hirlenmenin ilk belirtisi, temasta oldugu dokulann koagiilasyonu, irri-
tasyonu ve konozyonu §eklindedir. Yakici bir metalik tat, salya artma-
si, agiz ve farenkste yanma, §i§me, kiil rengini alma goriiliir ve bunu 
§iddetli susuzluk ve karin agnsi takip eder. Kusma goriiliir, kusmuk, 
mukus, kan igerir. Bazi olaylarda dola§im kollapsi nedeni ile oliim go-
riiliir. Birgok olaylarda ise gecikmi§ etki olarak bobreklerde aniiri; ka-
lin bagirsaklann etkilenmesi ile diyare, iilserasyon ve oliime yol agan 
hemoraji goriiliir. Akut olaylarda, §iddetli nefrit ve hemorajik glome-
rulonefrite rastlanir. Civa buharlanna akut dozda maruz kalma ile ay-
nca akcigerlerde pnomoni olu§ur. 

b) Civa ile subakut ve kronik zehirlenme: Subakut c iva zehir-
lenmesi, akut zehirlenmeden sonra veya tedavi amaci ile uygulanan ci-
vali ilaglann uzun siire ve a§in dozda verilmesinden sonra; endiistride 
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civaya maruz kalma sonucu goriiliir. Semptomlar kronik civa zehirlen-
mesine benzer. 

Anorganik civa ile subakut ve kronik zehirlenmede goriilen ilk 
klasik belirti gingivitis, stomatit ve metalik lezzetle beraber salya art-
masidir. Ayrica a§iri sinirlilik ve tremor (titreme) goriiliir. Kronik civa 
buharlanna maruz kalma ile de goriilen "noropsikiyatrik" etkiler 
MSS'nin etkilenmesi ile ilgilidir. Ozellikle civa buharlanna maruz kal-
mada tremor §iddetlidir, once ellerde goriilen bu titreme, maruz kalma 
devam ettiginde tiim viicuda yayilir. A§in duyarlik, gekingenlik, unut-
kanlik gibi noropsikiyatrik belirtiler -eretizm- olarak bilinir ve daha 
90k civa buharlanna kronik maruz kalmada goriiliir. Endiistride civa 
ile olan bu tip davrani§ bozukluklan, "davrani§ toksikolojisi" adi veri-
len bir dalin dogmasina neden olmu§tur. 

Kronik civa zehirlenmesinde, gozlerde goz merceginin arka yiize-
yinde renk kaybolmasina (goz merceginin renksiz goriinmesi: merkuri 
alentis) sik rastlanir. Bu klasik belirtiler yaninda zayiflik, a§in yorgun-
luk hissi, kilo kaybi, i§tahsizlik, gastrointestinal bozukluk, tirnak do-
kiilmesi civa zehirlenmesinde dikkati geker. Ender olarak di§ etlerinde 
mavi-siyah civa gizgisi goriiliir. 

Kronik civa zehirlenmesinin onemli bir toksik etkisi de bobrekler 
iizerinedir. Ba§lica, bobreklerle atilan civa ayni zamanda bobreklerde 
birikir. Civanin bobrekler iizerine etkisi sonucu proteiniiri ve kronik 
nefrit goriiliir. 

c) Anorganik civa bile§iklerinin deri iizerine etkisi: Suda gozii-
nen anorganik civa tuzlan deri ve mukoz membranlan irrite eder. 
Ozellikle HgCl2 ile bu etkiler goriiliir %1-5'lik gozeltileri deride irri-
tasyon, vezikasyon (kabarcik) konozyona neden olur. Daha seyreltik 
gozeltileri ise duyarli ki§ilerde mide irritasyonuna yol agabilir. Civa, 
deri ve mukoz membrandan, sistemik zehirlenmeye yol agabilecek 
miktarda absorbe olabilir. Suda goziinmeyen civa bile§ikleri deri ini-
tasyonu yapmaz. Ancak uzun siire temasta buna neden olabilir. 

2. Organik civa bilefikleri ile zehirlenme 

Organik civa bile§ikleri ilk kez 1863'de kimyasal ara§tirmalarda, 
1887'de tedavide ve 1914 yilinda da tohum korunmasi ve fungusit ya-
piminda kullanilmaya ba§lanmi§tir. Civali fungusitler tohumluk bug-
day, misir, piring, pamuk, findik, §eker pancan ve domateslere uygula-
mr. Ayrica meyve agaglannda da "ptiskiirtme §eklinde" kullanihr. 
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Metil civanin fungusidal etkisi 90k fazladir. Etil, etilen ve metoksi etil 
civa ve fenil civanin fungusit etkileri metil civaya gore daha azdir 
(metil civanin 1/3-1/5'i kadar). Ancak alkil civa bile§ikleri (RHgX) 
90k toksik olduklan igin bugiin daha 90k "fungusit" olarak fenil civa 
asetat, az olarak da metoksi etil civa kloriir kullanilmaktadir. Civali 
fungusitler toz veya sivi formiilasyon §eklinde uygulanir ve her zaman 
tohumlarda bir miktar kalintilar bulunur. Ayrica bu bile§ikler kagit en-
diistrisinde odun prezervatifi ve fungusit olarak kullanilmaktadirlar. 

Alkil civa bile§iklerinden metil civa, endiistri atiklan ile su ve de-
nizlere kan§an metalik civa, anorganik civa bile§ikleri (Hg+2) veya fe-
nil civanin (C6H5Hg+1) biyolojik aktivite veya transmetilasyonu sonu-
cu olu§abilmektedir. Lipofil ozellikle olan metil civa akuatik 
organizma ve canlilarda toplanarak besin zinciri ile insana ula§makta-
dir. Endiistride, 8 saatlik i§ giinii igin metil civanin TLV (TWA) dege-
ri 0.01 mg/m3, ve kabul edilebilir TLV-C degeri ise 0.04 mg/m3 tiir. 

Organik civa bile§iklerinden civa fulminat [Hg[ONC)2] ise inisi-
yal patlayici olarak ve patlayici madde yapilan fabrikalarda (tiifek 
kapsiilii, fi§ek) kullanilir. Deri ile temasta initasyon, deride kizarti ve 
ka§intiya "fulminat itch", temasta oldugu yerlerde §i§me ve odemlere 
yol agar. 

a) Akut zehirlenme: Organik civa bile§ikleri deri, inhalasyon ve-
ya agiz yolu ile organizmaya girerler. Deri ile temasta irritasyon, lsin-
ma ve kizankliga sebep olurlar. Goz ve burun mukozasinin initasyonu 
90k goriiliir ve nazal septal iilserasyona rastlanir. Akut sistemik zehir-
lenme sonucu gastrointestinal semptom ve renal hasar meydana gelir. 

b) Kronik zehirlenme: Organik civa bile§ikleri ile kronik zehir-
lenmenin ba§lica belirtiler MSS'yi hasara ugratmalan ile ilgilidir. An-
cak civa buharlarina maruz kalmanin ba§lica etkileri noropsikiyatrik 
ozellikle oldugu halde, metil civa ile goriilen MSS etkileri duyu organ-
lari ile ilgilidir. Tremor, metil civa ile de goriiliir. Dil, parmak ve ba-
cak titremesi zamanla §iddetlenir. Ataksi (hareketlerde diizensizlik) 
vardir. Motor koordinasyon bozulur. Noronal hasar beyincigin granii-
ler kisminda, gorme korteksinde olur. iki giin sonra (maruz kalmadan) 
korliik ba§lar. Dii§iik dozlarda korliik birdenbire olmasa bile gorme 
bozuklugu, ataksi ile kendini gosterir. Aynca i§itmede, tat ve koku al-
mada da azalma goriiliir. 

Metalik civa zehirlenmesinden farkli olarak, metil civa ile zaman 
zaman giilmeler, aglamalar ve zihinde gerileme gibi noropsikiyatrik 
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belirtiler goriiliir. Parestezi yorgunluk, hafiza kaybi, konsantrasyon ek-
sikligi, ba§ agnsi sik goriilen belirtilerdendir. Beyindeki hasarla ilgili 
bu belirtiler ilerleyerek oliime sebep olabilir. Organik civa bile§ikleri 
ile ilgili kronik belirtiler, maruziyetten birkag ay sonra ortaya gikar. 

Civa lie Onemli Zehirlenme Olaylan 

Kronik civa zehirlenmesi "merkuriyalizm" eski tarihlerden beri 
bilinen bir meslek hastaligidir. Civa, kuyumcular tarafindan kullanilan 
en eski bir metaldir. Daha sonralan, civa nitrat, hayvan killanndan fotr 
§apka yapilmasinda kullanilmaga ba§lanmi§tir. Tiiylerin kivnlmasi ve 
sarartilmasi igin kullanilan civa nitrat o zamanlar "sir formiil" olarak 
gizli tutuluyordu. XVII. yiizyilda killann yumu§atilarak kivnlmasini 
saglamak igin kullanilan bu teknik once Fransa'da ba§lami§ sonra da 
diger iilkelere dagilmi§tir. XX. yiizyil ba§lannda ABD'de "Public He-
alth Service" tarafindan hayvan killanni kesenlerde ve fotr (kege) §ap-
ka yapan i§gilerde "merkiiriyalizm" goriildiigii bildirilmi§tir. Zehirlen-
meye, i§yeri havasindaki civa buhannin ve civa ta§iyan tozlann 
inhalasyonunun neden oldugu gdsterilmi§tir. 

Zamanimizda civa ve bile§ikleri, endiistride mesleki zehirlenme-
lere neden olmaktadir. Ancak civa ile kronik zehirlenmelere daha gok, 
endiistri civa atiklan ile, tarimda civali fungusitlerin kullanilmasi so-
nucu rastlanmaktadir. Bu nedenle 1970'li yillardan itibaren kullanim-
lan sinirlanmakta veya yasaklanmaktadir. 

Cevrede civanin metilasyonu ve biyokonsantrasyonu 

Anorganik civa bile§ikleri, birkag istisna di§inda (bazi mantarlar-
da birikir), besin zincirinde birikmez. Civanin metilasyonu, ba§hca 
akarsu ve okyanus sulannda olu§ur. Bunun di§inda baliklann barsak 
igeriginde ve baliklann di§ derilerinde anorganik civanin metil civaya 
ddnii§tiigii gosterilmi§tir. (Environmental Health Criteria: 101, WHO 
1990). Metil civa bile§iklerinin (CH3Hg+) ve [(CH3)2Hg], gevrede Hg+2 

nin nonenzimatik yolla metil kobalamin bile§ikleri tarafindan bakteri-
yel sentezle olu§tugu gosterilmi§tir. Bunun di§inda diger enzimatik 
olan veya olmayan yollar da bulunmaktadir. Metilasyon reaksiyonu-
nun tersi (demetilasyon) reaksiyonunun olu§tugu mikroorganizmalar 
da izole edilmi§tir: 

CH3Hg+ Hg+ ^ Hg° 
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civanin metilasyonuna etki eden fizikokimyasal faktorler ara§tin-
cilar tarafindan saptanmi§tir (WHO, 1990). Mikroorganizmalardan 
gevreye verilen metil civa, hizla difiizlenerek besin zincirine girer ve 
akuatik canlilarda proteinlere sikica baglanarak birikirler. Biyokon-
santrasyon faktorii en yiiksek baliklardadir. £e§itli tatli su ve denizde-
ki baliklarda birikimleri, ara§tirmalarla gosterilmi§tir. Metil civanin, 
balik dokusundaki biyokonsantrasyon faktorii suya gore 10.000-
100.000 arasinda degi§ebilir. 

Civanin gevredeki etkile§imi ve biyobirikimi sonucu, kara kesimin-
deki besin zincirinin bir halkasindan digerine yansiyan konsantrasyonu 
2-3 veya 100 kati ile ifade edilirken; bu arti§ orani su ortaminda veya 
daha yiiksek katlara ula§ir. Genel olarak yenilebilen ve ekonomik one-
mi olan baliklann kas dokusunda saptanan civa miktannin ya§ agirlik 
iizerinde 200-300 jig/kg'dan az oldugu saptanmi§tir. Fakat civa ile kir-
lenmi§ olan su ve denizlerde bu degerin 200-5 000 ng/kg, gok kirli su-
larda ya§ayan baliklarda ise 20 000 pg/kg olabilecegi gosterilmi§tir. 
Tiirkiye'de yapilan ara§tirmalarda Dogu Akdeniz kiyilannda Mullidae 
familyasindan olan baliklarda civa 20-80 (ig/kg (ya§ agirlik); ge§itli ba-
liklarda ya§ ve balik cinsine gore degi§en Hg miktan ise ortalama 19 
|ig/kg ile 499 M-g/kg arasinda; Ege Denizindeki baliklarda ortalama 
166-432 |ig/kg; Karadeniz'de ortalama 465-580 ug/kg saptanmi§tir. 

Yakin zamana kadar, endiistride kullanilma sonucu atik olarak su-
lara kan§an civa metalinin su dibinde kalip zararli bir etkisi olmayaca-
gi dii§iinuliiyordu. Ancak 1953-1960 yillan arasinda Japonya'da Mina-
mata korfezinde civa ile kontamine balik ve istridyeleri yiyen halkta 
goriilen epidemik zehirlenme olayi, bu gorii§iin yanli§ oldugunu ortaya 
gikarmi§tir. "Minamata hastaligi" olarak da isimlendirilen ve norolojik 
bozukluklar saptanan bu olayda 421 akut zehirlenme olmu§, 47 ki§i ol-
mii§tiir. Minamata korfezi kiyisinda "vinil kloriir" iiretimi yapan bir 
fabrikadan korfeze atilan civanin, sedimentlerde mikroorganizmalar 
tarafindan metil civaya donii§tugii, lipofil ozellikte ve gok toksik olan 
bu bile§igin biyobirikim ve besin zinciri (metil civa —> akuatik bitkiler 
—> algler —* ilkel hayvanlar —• baliklar ve deniz kabuklu hayvanlan —> 
insan) yolu ile insanlara ula§tigi anla§ilmi§tir. 

§ekil 69'da, civanin gevredeki degi§imi ve biyobirikim yollan go-
riilmektedir. 
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fjekil 69: Civanin ^evrede ugradigi biyolojik ve kimyasal dola§im. 

Benzeri bir olay Japonya'nin Niigata bolgesinde (1964-1965) ol-
mu§ ve yakla§ik 48 zehirlenme olayi saptanmi§tir. Daha sonralan, bu 
bolgelerdeki incelemeler, vaka sayisimn daha yiiksek oldugunu gos-
termi§tir. Minamata'da (1964-1964) civa zehirlenmesi oldugu ke§fedi-
len ilk 26 olayda ki§ilerin sag (60-600 pig civa/g sag) ve kanlannda (6-
90 ^ g civa/100 ml kan) saptanan civa miktan, oldukga yiiksek kon-
santrasyonda civaya maruz kahndigini gostermi§tir. 

Irak'ta metil civa ile zehirlenme olaylan 1956'da 200 (70'i oliim); 
1960'da 1 000 (200'u oliim); 1971'de ise 6 530 (459 olUm) olarak bil-
dirilmi§tir. Buradaki zehirlenmelerin, etil civa-p-toluen siilfonamid ile 
muamele edilmi§ tahildan yapilan ekmeklerin yenmesi sonucu olu§tu-
gu anla§dmi§tir. 

Japonya, Irak ve diger iilkelerde goriilen metil civa zehirlenmele-
rinin incelenmesi ile, toksik etkileri ve belirtileri hakkinda aynntih bil-
giler elde edilmi§tir. Amerika Birle§ik Devletleri'nde FDA (Food and 
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Drug Administration) baliklarda civa ile TLV degerini 0.5 ppm (500 
^g/kg) vermi§tir. Ancak "bu sinir deger" haftada bir kere 450 gram ba-
lik yenmesi ko§uluna gore belirlenmi§tir. 

Civa zehirlenmesinin tanisi: Oligiiri, albuminiiri ve oral muko-
zadaki §iddetli iltihap en gok civa ve fenolle zehirlenmelerde goriiliir. 
Eger nefeste ve idrarda fenol kokusu yoksa, idrar ve di§kida civa ara-
nir. Oliim halinde karaciger, bobrek, dalak, bagirsaklarda civa ara§tin-
lir. Akut zehirlenmelerde, ba§langigta mide ve kusmukta da civa bulu-
nur. 

Kronik civa zehirlenmesinde ise, klasik civa zehirlenmesi belirti-
leri ile birlikte, hastanin gegmi§ hikayesinde civaya maruz kalma du-
rumu ara§tinlir 

Biyolojik materyalde (kan, idrar ve sagta) civa tayini destekleyici-
dir. Bir gunluk idrarda, litrede 300 fig civa oldugunda zehirlenme 
semptomlan da goriiliir. Civa miktari 800 //g/litre idrar oldugunda ci-
va zehirlenmesi ihtimali %50'dir. Kandaki civa miktan, 20 /^g/100 ml 
kan oldugunda zehirlenme semptomlan goriilmez. Genel olarak kan-
da 0-8 /ig/100ml; idrarda 6-16 fig/1 olmasi normal degerler; kanda 
100 fig/100 ml idrarda 2 500 fig/\ civa olmasi ise toksik degerler ola-
rak kabul edilmektedir. Sagta normalde civa 0.03-6 pig/g olabilir. 

Elementel civa buhanna maruz kama ile kan ve idrardaki civa 
konsantrasyonu arasinda oldukga yakm ili§ki goriilmektedir. Maruz 
kahnan civa konsantrasyonu (zaman-agirhk ortalamasi: TWA8st) 100 
ftg/Hg/m3 hava ustiine giktiginda i§gilerde civa zehirlenmesinde gorii-
len eretizm sikligi artmaktadir. Bu nedenle endiistride civa igin 
TWAgst degeri 50 fig/ Hg/m3 giivenilirlik sinin olarak onerilmektedir. 

Besin zinciri ile olu§an civa birikiminin biyolojik izlenmesi 

Akuatik ortamdaki civa kirliligi nedeni ile yukarda bahsettigimiz 
gibi metil civa, besin zinciri ile insana kadar ula§abilir. Insanlarda ci-
vaya maruziyetin biyolojik izlemesi, sagta metil civa tayini ile yapilir. 
Ozellikle balik yeme sikligi ile sagtaki metil civa arasinda paralel bir 
arti§ gozlenmi§tir. Sagtaki civa miktari beslenme ali§kanligi ve ya§a-
nan bolgeye gore farkihhk gostermesine ragmen ortalama degerler, 
balik tiiketimine gore: 
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a) ayda bir kere balik yiyenlerde ortalama 1.4 ppm; 
b) haftada bir kere balik yiyenlerde ortalama 2.5 ppm; 
c) giinde birden fazla balik yiyenlerde ortalama 11.6 ppm 
olarak verilmi§tir (WHO, 1990). 

Tiirkiye en fazla civa iireten iilkeler (226 ton/yil) arasinda yer al-
maktadir (Avrupa Toplulugu Komisyonu 1976 yili raporuna gore). Ug 
tarafi denizlerle gevrilmi§ olan iilkemizde, deniz iiriinlerinin beslenme 
agisindan onemi biiyiiktiir. Yapilan ara§tirmalarda, daha once agikladi-
gimiz gibi, baliklarda civa miktari oldukga yiiksektir. Ancak insanda 
civa maruziyeti ile ilgili gali§ma ilk kez tarafimizdan (Vural, N., Unlii 
H., 1995) 1991 yilinda ba§latilmi§tir. Bu amagla balikgilardan sag or-
nekleri alinarak, metil civa tayini yapilmi§tir. Sagtaki metil civa, 
NaOH ile yikilanarak, sirasi ile toluen, N2S203 gozeltisi ve benzen ile 
ekstrakte edilmi§tir. Elde edilen ekstrakt Gaz sivi kromatografinda 
(GLK) (%.5 OV- 17+% 1.95 OV-210 ile 80-100 mesh Chromosorb W-
AW-DMCS kaplanmi§ kolonda) ve ECD (elektron yakalama detekto-
rii) kullanarak tayin edilmi§tir. 

Bulgulanmiza gore sagta ortalama metil civa diizeyleri hig balik 
yemeyenlerde (1.5±0.34 ppm); ayda 1-2 kere balik yiyenlerde 
(2.46±1.52 ppm); haftada 1-3 kere balik yiyenlerde (6.06±2.71 ppm); 
haftada 4-7 kere balik yiyenlerde (10.22±6.15 ppm) bulunmu§tur. Bul-
gularimiz diger iilkelerde benzeri gali§malarda bulunan degerlerle 
uyum gostermektedir (WHO, 1990). 

Zehirlenmenin tedavisi: Akut zehirlenmede genel tedavi pren-
sipleri olarak kusma saglanir, mide yikanir. Midedeki yiyecek nedeni 
ile mide bo§altmanm zorlugu halinde bol miktarda llik sodyum bikar-
bonat gozeltisi ile kusma saglanir. Duruma gore ipeka §urubu da kulla-
nilir. 

Yumurta aki, siit, jelatin gibi demiilsentlerle mide korunur. Gerek-
tiginde katartik (15 gram Na2S04) verilir. Di§ temizligine dikkat edilir. 
Viicut ISISI ve elektrolit dengesi saglanir. 

Semptomatik tedavide agri igin morfin, salivasyona kar§i atropin 
verilir. Bobrek hasan tedavi edilir. 

Antidot tedavisi: BAL (British Anti-Lewisit: dimerkaptopropa-
nol) ile yapilir. IM olarak uygulanan BAL'in dozu, arsenik zehirlen-
mesine gore yiiksek tutulur. Yer fistigi yagindaki %10'luk BAL gozel-
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tisi 2.5 mg/kg olmak iizere birinci ve ikinci giinler 4 saat ara ile uygu-
lanir. Miiteakip gUnlerde bu doza giinde 2 defa olmak iizere 10 gUn 
devam edilir. 

Civa zehirlenmesinde kullanilan, dimerkaptopropanol oral olarak 
etkili olmadigi gibi alkil civa bile§iklerine kar§i antidot etkisi goster-
memektedir. "D-penisilamin"in oral yolla da civa igin etkin bir §elator 
olmasi nedeniyle BAL yerine kullanilabilir. Kronik zehirlenmelerde 
D-penisilamin (0.3-0.5 gram giinde 4 defa oral yolla) verilmektedir. 

Son yillarda, D- penisilaminin N- asetil tiirevi, "N- asetil- D, 
L-penisilamin'in (NAP), penisilamine gore daha az toksik ve buna kar-
§in daha etkili oldugu bulunmu§tur. Kronik "metil civa" zehirlenmele-
rinde, idrarla civa atilimi NAP ile bir dereceye kadar artmaktadir. 
NAP'in da BAL gibi "R-Hg+" ile yani "alkil civa katyonu" ile §elasyon 
yapmadigi; ancak in vivo olarak az da olsa alkil civadan olu§an Hg++ 

ile yaptigi §elasyon iiriiniiniin idrarla atildigi du§iiniilmektedir. 

KADMlYUM (Cd) 

Kadmiyum, civa ve kur§un kadar toksikolojik onemi olan bir me-
taldir. 1817'de bulunan bu metalin buhar ve tozlannin endiistride ze-
hirlenmelere neden olabilecegi gegen yiizyilda gosterilmi§tir. 

Kadmiyum dogada Zn ile birlikte bulunur (Cinko blendi gibi). 
Ayrica diger mineral filizleri de degi§en miktarda kadmiyum igerirler. 
Kur§una yakin derecede eriyen (320.9°C) kadmiyum endiistride gittik-
ge artan miktarda kullanilmaktadir. Demir, gelik, bakir, ginko gibi me-
tallerin korrozyonuna kar§i kaplamalarda, kur§unla ala§im §eklinde 
kablo kaplamalarda; boya ve cam iiretiminde; niikleer reaktorlerde 
notron absorblayicisi olarak; nikel-kadmiyum pili yapiminda; insekti-
sit iiretiminde; plastiklerde stabilizator olarak onemli kullanma yerleri 
vardir. 

I. Diinya Sava§inda kalay metalinin yoklugu nedeni ile kadmiyum 
kalaym yerini almi§ ve besin kaplannin kaplanmasinda kullanilmi§tir. 
Ancak asit ozellikteki besinlere gegen kadmiyumun insan ve hayvan-
larda zehirlenmeye yol agmasi nedeni ile kisa zamanda kullanimi bira-
kilmi§tir. II. Diinya Sava§inda yine kalay yoklugu, kadmiyumun kon-
serve kaplarinda kalay yerine kullanilmasina yol agmi§tir. Yeniden 
ortaya gikan zehirlenme olaylari ile kullanimi yasaklanmi§tir. Buna 
ragmen kadmiyum halen buz dolaplanna konan buzluklann kaplanma-
lannda kullanilmaktadir (Schroeder, 1974). 
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Zehirlenme nedenleri: Endiistride pil iiretiminde, elektrolizle 
kaplamada; ala§im, lehim, seramik ve buharli lamba yapiminda, kay-
nakgihkta gah§anlar kadmiyum buhar, toz ve aerosollerine maruz ka-
lirlar. Aynca ginko ve kur§un minerallerinin eritilmesi ve i§lenmesi si-
rasinda da i§yeri havasmda kadmiyum olu§abilir. 

Kadmiyumla kapli kaplarda asitli besin ve igkilerin saklanmasi ile 
de kadmiyum zehirlenmesi olabilir. Ornegin kadmiyumla kapli kaplar-
da 1.5 saat bekleyen limonatayi igenlerde zehirlenmeler gbriilmti§tiir. 

Endiistride, kadmiyumlu minerallerden, kadmiyum igeren plastik, 
metal atiklanndan gevreye yayilan kadmiyum hava, su ve topragi kir-
letmektedir. Toprak ve suda biriken kadmiyum ise sudaki organizma-
lara gegmekte, buradan besin zinciriyle hayvan ve insanlara ula§mak-
tadir. Yakin gevrede kadmiyum ba§lica besin ve tiitiinle insan 
organizmasina girmektedir. Genel olarak besinlerdeki Cd miktan 0.1 
/ig/g'dan (ya§ agirlik iizerinden) azdir. Besinlerde, kadmiyum en gok 
kabuklu su hayvanlannda karaciger ve bobreklerde birikir. Bu besin-
lerdeki kadmiyum miktan 10/ig/g iistiine gikabilir. 

Civa ve kur§undan farkli olarak, kadmiyuma maruz kalinan belirli 
besinsel veya gevresel kaynaklar heniiz tam olarak agiklanamami§tir. 

Besinlerle, sigara ve hava ile giinde yakla§ik 18-200 pig Cd+2 alin-
digi hesaplanmi§tir. Ancak bu miktar ge§itli cografi ve gevre ko§ullan-
na gore degi§ir. Ornegin ingiltere'de (1979'da) ki§i ba§ina giinliik Cd+2 

aliminin 15-30 pig\ Kanada'da (1969'da) ise bu degerin 80 pig oldugu 
tahmin edilmi§tir. Normal havada bulunan kadmiyum 0.001 /ig/m3 ci-
vannda oldugu igin hava yolu ile aliminin pek onemi yoktur. Bir paket 
sigaranin igilmesiyle 2-4 pig kadmiyumun solunum yolu ile ahndigi 
sanilmaktadir. 

1946'da Japonya'da "itai-itai" hastaligi adi verilen epidemik ola-
yin kadmiyum zehirlenmesi ile ilgili oldugu gosterilmi§tir. ^!inko, kur-
§un ve kadmiyum filizlerinin gikanldigi maden ocaklannin atiklan 
Jintzu nehrini kirletmekteydi. Nehrin a§agi bolgesinde ya§ayan halk, 
sulama ve igme suyu olarak nehirden yararlanmaktaydi. Boylece suyu 
kirleten kadmiyum ve kur§un besin zinciri ile (piring, bakla gibi) bura-
daki insanlara ula§arak birikmi§tir. Birgok yillar sonra "itai-itai: ouch 
ouch" veya "gok agnli" anlamina gelen §iddetli romatizmal agnlarla 
dikkati geken olay kendini gostermi§tir. Kadmiyum zehirlenmesinin 
neden oldugu anla§ilan bu olay, birgok epidemiyolojik gah§malara yol 
agmi§tir. 1968'de Japonya Saglik Bakanligi itai-itai hastahginin, Cd'a 
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kronik maruz kalmayla ilgili oldugunu, beslenme eksikligi, gebelik, 
lohusalik ve ya§lilikla arttigini bildirmi§tir. Bu zehirlenme olayi 40-70 
ya§lari arasinda 31 kadin ve 13 erkekte saptanmi§tir. 

Absorbsiyon: Civa ve kur§undan farkli olarak Cd, bile§iklerinde 
yalnizca Cd+2 degerligindedir ve toksikolojik onemi olan alkil veya di-
ger organik bile§ikleri yoktur. Halojen, sulfat ve nitrat tuzlan suda ol-
dukga goziindiigii halde; oksit, hidroksit ve karbonatlan ise suda go-
ziinmez. Kadmiyum metalinin ise oldukga yiiksek buhar basinci 
vardir. Endiistride kadmiyum buharlanna ve bile§iklerinin aerosolleri-
ne, tozlanna maruz kalinmakta ve boylece inhalasyon yolu ile orga-
nizmaya girmektedir. Suda goziinen tuzlan (CdCl2 gibi) kolayca akci-
gerlerden kana absorbe olabildigi halde, suda goziinmeyenler alveoler 
makrofajlarla veya siliyalarla uzakla§tinlmakta ve gastrointestinal yol-
la yutulmaktadir. 

Kadmiyum gastrointestinal yolla, daha az miktarda (%5-7 kadar) 
absorbe olur. ince barsaklardan absorbsiyonu kalsiyum, demir ve pro-
tein eksikliginde artar. Kalsiyum absorbsiyonunda rol oynayan protei-
nin sentezi, kalsiyum eksikliginde artmakta ve Cd absorbsiyonunu hiz-
landirmaktadir. "Metallotiyonein" in (Cd, Zn ve Hg ile birle§en dii§iik 
molekiil agirlikli protein) ise bu absorbsiyonu dengeledigi tahmin edil-
mektedir. 

Kadmiyum metabolizmasi ginko metabolizmasina gok benzer. 
Esansiyel eser element olan ginkonun dokudaki diizeyinin Cd'a maruz 
kalma ile arttigi gosterilmi§tir. 

Dagilim ve metabolizma: Kiimiilatif bir zehir olan kadmiyum 
ba§hca karaciger ve bobrekte toplanir. Giinde 1 fig kadar dii§iik mik-
tarda kadmiyum absorbsiyonunun 40 yil iginde viicut kadmiyum yii-
kiinii 14.6 mg'a gikardigi hesaplanmi§tir. Total kadmiyum viicut yiikii-
niin yansi karaciger ve bobrekte toplanir. Ayrica kanda eritrositlerde 
ve kemik dokusunda da birikir. 

gok kiimiilatif bir metal olan kadmiyumun bobreklerdeki kon-
santrasyonu ya§ ilerledikge (50 ya§a kadar) artar. Biyolojik yan omrii-
niin 19-38 yil arasinda degi§ebilecegi tahmin edilmektedir. Viicuttaki 
ge§itli organ ve dokulardaki birikiminde, kadmiyumu baglayan dii§iik 
molekiil agirlikli bir protein olan metallotiyoneinin etkisi oldugu dii§u-
niilmektedir. Bu proteinin Cd, Zn, Hg, Ag ve Sn gibi metalleri bagla-
yabilmesi igerdigi yiiksek miktardaki sistein ile agiklanmaktadir. Me-
tallotiyonein, bobrek, karaciger, dalak, barsak, kalp, beyin, akciger ve 
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dokuda bulunmaktadir. Kadmiyum birikim yerlerinde metallotiyonein 
ile baglanmi§tir. Kronik zehirlenmelerde kan dola§imindaki kadmiyu-
mun %90inin kan hucrelerinde bulundugu ve kismen metallotiyonei-
ne ve kismen de hemoglobine baglandigi gosterilmi§tir. Serumdaki 
kadmiyum ise metallotiyoneinle degil, daha yiiksek molekiil agirlikh 
proteinlerle birle§ir. 

Kadmiyum ba§lica idrarla atilir. idrarla kadmiyum atilimi normal 
ki§ilerde litrede 0-50 pig arasinda olabilir. Ya§la viicut kadmiyum yii-
kii artmakla beraber, atilim miktari degi§mez. Endustride yiiksek mik-
tarda kadmiyuma maruz kalma sonucu idrarla atilim hem absorbe olan 
kadmiyum miktarina ve hem de ya§a bagli olarak artar. Belirli bir 
miktarda kadmiyum inhalasyonu ve absorbsiyonu ile kandaki kadmi-
yum konsantrasyonu ancak bir yil gibi uzun siire sonra dengeye ula§ir. 
Idrarla atilan miktar ise maruz kalinan kadmiyum konsantrasyonundan 
hemen etkilendigi igin, biyolojik tarama ara§tirmalari, idrarda kadmi-
yumun tayinine dayanir. Kadmiyum az miktarda di§ki, ter, siit ve sag-
larla da atilir. 

Toksisite ve etki §ekli: Kadmiyum tuzlarinin insanlardaki letal 
dozlari tam bilinmemekle beraber, tuzlarinin gbziiniirliigiine bagli ola-
rak 350-8 500 mg arasinda degi§tigi ve minimal akut dozunun 10 mg, 
oldugu tahmin edilmektedir. Metal buharlarinin havadaki letal kon-
santrasyonu (LCt50) 1 dakika igin 2 600 mg/m3 tiir. Endustride, hava-
da, 8 saat gah§ma siiresi igin, TLV (TWA) degeri, metal buhari igin 
0.05 mg/m3; metal tozu igin 0.5 mg/m3 tiir. 

Bugiin FAO/WHO (Gida-Tarim Diinya Saglik Orgiitu) tarafindan 
Cd igin tolere edilebilen deger 400-500 //g/olarak bildirilmektedir. 
Tiirkiye'de i§yeri havasinda izin verilen en yiiksek degerler kadmiyum 
ve gbziinebilen bile§iklerin tozlan igin 0.2 mg/m3, CdO igin 0.1 mg/ 
mg/m3, kadmiyum arsenat igin 1 mg/m3 tUr. 

Kadmiyumun bobrekler iizerine etkisi: K a d m i y u m a en duyarli 
organ bobreklerdir. Uzun siireli kadmiyuma maruz kalma bobreklerde 
hasara yol agar. Sonugta proteiniiri (albuminiiri), yiiksek molekiil agir-
likh proteinler (albumin gibi) normal olarak gbriildiigii halde, renal tu-
bululerden reabsorbe olmamaktadir. Kadmiyumun tiibiiler reabsortif 
mekanizmayi bozarak etkisini gosterdigi ileri siiriilmektedir. Kadmi-
yuma son maruz kalmadan sonra albuminiiri ile birlikte nefroz da go-
riiliir. Ayrica glukoziiri, aminoasitiiri, iirik asit atiliminda artma (hipo-
tirisemi de birlikte) gozlenebilir. 
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Renal etkinin, 50 yil veya daha uzun siire giinde besinlerle 140-
260 fig kadmiyum alanlarla, veya i§ yeri havasinda 10 yildan fazla 10 
Hg/m3 kadmiyuma maruz kalanlarda goriilebilecegi bildirilmektedir 
(WHO 1989), Maruz kalanlarda, proteinuri, p2-mikroglobulinuri §ek-
linde dikkati gekmektedir. Japonya'da kadmiyumla kontamine piring 
yiyen ki§ilerde yapilan epidemiyolojik ara§tirmalarda idrarda {32-
mikroglobulin miktan ile alinan kadmiyum arasinda ili§ki oldugu 
(doz-etki ili§kisi) gosterilmi§tir. P2-mikroglobulinuri, renal tubuler bo-
zuklugun indeksi olarak kullanilmaktadir. Kadmiyumun bobrekler 
iizerinde hasari sonucunda (32- mikroglobulin di§inda lizozim, riboniik-
leaz ve immunoglobulin gibi dii§iik molekiil agirlikli proteinlerin de 
atildigi gosterilmi§tir. 

Kadmiyuma maruz kalma sonucu bobreklerde olu§an hasann ((32-
mikroglobulinuri) reversibl olmadigi gosterilmi§tir. Kadmiyum maru-
ziyeti kesildikten sonra da bu hasann devam ettigi gozlenmi§tir. Buna 
kar§in karacigerde kadmiyum miktannin azalmasi, bu toksik metalin 
bobreklere ta§indigini agiklamaktadir. Bu nedenle bobreklerdeki renal 
bozukluk, kadmiyumun viicut yiikii hakkinda bilgi verir. 

Kadmiyum toksisitesinde metallothioneinin onemi: Kadmi-
yum bobreklerde metallothionein ile kompleks olu§turarak birikir. 
Metallothionein dii§iik molekiil agirlikli (6500 dalton civannda) bir 
proteindir. Yapisinda 61 aminoasit olup bunlann %30 (20 tanesi) sis-
teindir. Metallerle "thiolat" kompleksi olu§turarak birle§ir. Cd-
metallothionein kompleksi dokularda inaktif (nontoksik) dir. Toksik 
etkinin ortaya gikmasi igin belirli konsantrasyonda kadmiyumun ser-
best hale gegmesi gerekir. Cd-metallothionein kompleksinin olu§umu 
ve bu kompleksin ayrilmasinin (disosiasyonunun) hangi faktorlere 
bagli oldugu agik degildir. Ancak bazi hipotezler one siiriilmektedir. 
Ornegin, kadmiyumun nefrotoksisitesi, hiicre iginde metallothioneinin 
Cd'i baglama kapasitesini a§tiginda, bu proteinic birle§meyen Cd frak-
siyonu ile ilgili oldugu gorii§ii vardir. 

Akcigerlere etkisi: Kadmiyum buharlannin inhalasyonu ise en 
gok akcigerleri etkiler. Buharlann ilk etki yeri olan akcigerlerde pno-
moni, pulmoner odem goriiliir. Gastrointestinal yolla akut dozda kad-
miyum absorbsiyonu ise gastroenterite neden olur ve kusma, bulanti, 
diyare abdominal agnlar ortaya gikar. 

536 



iskelet sistemine etkisi: Kadmiyumun, organizmaya giri§ yoluna 
gore, toksik etkisi farklilik gosterebilir. Japonya'da 1944'de, kadmi-
yumla kontamine pirinci yiyen halk arasinda, kadmiyum ile zehirlen-
meye bagli olarak goriilen itai-itai hastaliginin incelenmesi bu durumu 
gostermi§tir. Oral yolla bu bolgede (Japonya'da Fuchu, Ikuno ve Ka-
kehashi) giinliik kadmiyum aliminin 300 pig'a ula§tigi saptanmi§tir. 
Ba§lica dikkati geken belirtiler ise bobreklerin etkilenmesi yaninda ile-
ri derecede kemik bozukluklan, yalanci kemik kink ve gatlaklari, lum-
bago agirhklan, kemiklerde §iddetli agn, ayak miyaljisi, ordek yiirii-
yii§ii, yiiksek tansiyon §eklindedir. Bu hastalik en 50k 60 ya§ 
iistiindeki kadinlarda dikkati gekmi§tir. 

Oral yolla kronik kadmiyuma maruz kalma daha 50k kadinlarda 
"osteomalasi" tipinde semptomlara yol agar. Endiistriyel maruz kalma-
da ise zehirlenme her iki cinste de goriiliip ba§lica etkiler akciger ve 
bobrekler iizerindedir. 

Kan basincma ve kardiyovaskiiler etkisi: K a d m i y u m hipertan-
siyona neden oldugu ilk kez Schroeder (1965) tarafindan gosterilmi§-
tir. Kadmiyuma maruz kalan iggilerin sistolik ve diastolik basinglarin-
da yiikselme gozlenmi§tir. Aynca kadmiyumun deney hayvanlannda 
kalpte miyokardiyum iizerinde etkili oldugu ve biyokimyasal degi§me-
lere yol agtigi gosterilmi§tir. 

Karsinojenesitesi: Kadmiyuma mesleki maruz kalma ile akciger 
ve prostat kanseri arasindaki ili§kiyi gostermek igin birgok epidemiyo-
lojik ara§tirmalar yapilmi§tir. Ingiltere ve Isveg'te, kadmiyum-nikel pi-
li iiretiminde gah§an i§gilerde yapilan ara§tirmalara gore akciger ve 
prostat kanser riskinin yiiksek oldugu gozlenmi§tir. IARC (1987) tara-
findan bu gah§malarini degerlendirmesi, kadmiyumun akciger kanseri-
ne neden olabilecegi, ancak arsenik, nikel ve sigaranin da katkisi ola-
bilecegini; prostat kanseri riskinin ise §iipheli oldugu gorii§ii ortaya 
gikmi§tir. Fakat deney hayvanlannda, kadmiyumun karsinojenik etkisi 
igin yeterli delil oldugu bildirilmi§tir (IARC 1987). 

Kadmiyumla akut zehirlenme belirtileri: inhaiasyon yolu ile 
lokal initan etkiler, pnomoni; gastrointestinal yolla ise bulanti, kusma, 
salivasyon, diyare, abdominal kramplar §eklindedir. Oliim 24 saat 
iginde §ok ve dehidratasyon sonucu goriiliir. Oliimiin birkag hafta son-
ra ula§masinda (gecikmi§ akut etki) ise bobrek ve kardiyopulmoner 
yetmezligi belirtileri de goriiliir. Akut zehirlenmede karaciger harabi-
yeti de olabilir. 
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Kronik zehirlenme belirtileri: Endiistride inhalasyon yolu ile 
maruz kalma sonucu kadmiyum, ba§hca akciger ve bobrekleri etkiler. 
Akcigerdeki etkiler solunum fonksiyonlarini yava§latir, ileri durumlar-
da anfizem (sigara igme arttuir), perivaskiiler ve peribron§iyal fibrozis 
goriiliir. Oral yolla besinle alinan itai-itai hastahgindaki belirtilere yol 
agar. Hipertansiyon her iki yolla da kronik maruz kalmada goriiliir. 

Kadmiyum zehirlenmesinii) tanisi ve biyolojik izlenmesi: Kad-
miyum zehirlenmesinde klinik bulgular yaninda, ozellikle nefrotoksi-
sitesi nedeni ile idrarda kadmiyum ve kiigiik molekiil agirlikli protein-
lerin (P2-mikroglobulin) tayini yapilir. 

Kadmiyuma mesleki maruziyette, en onemli biyolojik materyal 
idrardir. Biyolojik indikatorler olarak ta, tubuler proteinuri (P2-
mikroglobulin, retinal baglayici proteinlerin tayini), aminoasituri (pro-
lin tayini) ve glukozuri durumunun saptanmasi kullanilir. 

Kadmiyum ba§hca bobrek ve karacigerde toplanir. Atilimi da ba§-
lica idrarla olup, bu atilim ya§la artar. Mesleki olarak maruz kalmayan 
fakat diger gevreden kadmiyuma maruz kalma sonucu idrarla atilan 
miktan 2 pg Cd/g kreatinin altindadir. Lauwerys ve arkada§lan tara-
findan (1983) mesleki olarak kadmiyuma maruz kalan i§gi gruplannda 
yaptiklan ara§tirmalara gore, idrardaki Cd miktan 10 pg/g kreatinin, 
biyolojik e§ik limit olarak onerilmektedir. Bu degerin iizerinde bobrek 
fonksiyonlannda bozulma gozlenmi§tir. Fonksiyon bozuklugu, idrarda 
P2-mikroglobulin, retinal baglayici protein, prolin ve glukoz tayinleri 
ile gosterilmistir. 

Kanda kadmiyum tayini ise, ancak yakin zamanda (birkag aylik) 
maruziyeti gosteren biyolojik bir indikatordiir. Kanda 1 pg Cd/100 ml 
gegici biyolojik limit deger olarak onerilmi§tir. (Lauwerys R.R., 
1983). Anabilim Dalimizda gevresel ve mesleki kadmiyuma manizi-
yetin olgiisunii belirlemek amaci ile bazi ara§tirmalar yapilmi§tir. Bun-
lardan birinde, Ankara'da ya§ayanlarda (n:92), gevresel maruziyeti 
gostermek igin kanda kur§un ve kadmiyum atomik absorbsiyon yonte-
mi ile tayin edilmi§tir. Bu ki§ilerde ortalama kadmiyum diizeyi sigara 
igmeyenlerde ortalama 0.34±0.12 /^g/Cd/lOO ml ve sigara igenlerde 
0.61±0.22 pg/Cd/\00 ml saptanmi§tir (Vural, N„ Guvendik, G„ 
1984). 

Diger bir gah§mada ise, ginko-kur§un iiretimi yapan bir fabrikada 
yan iiriin olarak metal filizinin i§lenmesi sirasinda kadmiyuma maruz 
kalanlarda, kanda ve idrarda kadmiyum, idrarda p2-mikroglobulin ta-
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yini yapilmi§tir. Bulgulara gore i§gilerde (n:35), 2.12 |ig Cd/100 mi 
kan; idrarda 5.77±5.00 Cd/g kreatinin ve 266.13±168.20^g p2-
mikroglobulin/g kreatinin saptanmi§tir. Kontrol grubuna gore bu de-
gerler anlamli yiiksek bulunmu§tur (0.69±0.69 pig/Cd/100 mi kan; 

2.01 ±1.93 pg/Cd/g kreatinin ve 85.74+50.05 pg p2-mikroglobulin 
/g kreatinin), (Karakaya, A. ve ark. 1993). 

Zehirlenmenin tedavisi: Kadmiyuma hassasiyet birgok faktorlere, 
ozellikle de viicuttaki metallothioneini baglama kapasitesine gore 
degi§ir. Diyetle Zn, Co ve Se alimi koruyucu olarak onerilmektedir. 
Bobrek uzerindeki toksisitesinin tedavisine oncelikle Cd'a maruziyetin 
kesilmesi ile ba§lanir. 

Kadmiyuma maruziyetten hemen sonra (yeni metallothionein sen-
tezinden Once) thiolgrubu gigeren EDTA, DTPA, penisilamin gibi 
§elatorlerin verilmesi, idrarda atilimi hizlandinr. Kronik Cd zehirlen-
mesinde ise ditiyokarbamatlann etkili olacagi dii§iiniilmektedir. Bu 
konu ile ilgili gali§malar devam etmektedir. 

K R O M (Cr) 

Krom (Cr) dogada kromit (FeCr204) §eklinde bulunur. Ba§lica kul-
lanma yerleri, kromla kaplama (kromaj), krom geliginin yapimi ve kay-
nakgilikta, dericilikte, fotografgilikta kromatlann yapiminda; dik-
romatlar boya endiistrisinde ve pil sivilannda kullanilir. Krom trioksit 
(kromik asit) tipta sinirli olarak haricen kostik (yakici) ye sodyum rad-
yokromat intravenoz yolla eritrositlerin omriinii tayin etmek igin kul-
lanilir. 

Absorbsiyon ve dagihmi: Endustride kroma maruz kalma en gok 
kromla elektroliz teknigi ile (kromaj) kaplamada olur. Burada ince ta-
neli kromik asit tozlanna maruz kalimr. Endustride Cr0 3 igin havada 
TLV (TWA) degeri 0.05 mg/m3 'tiir. Cozunen kromat tuzlan igin letal 
doz 5 gramdir. 

Krom (+2), (+3) ve (+6) oksidasyon basamaklannda bulunur. Cr+3 

bile§ikleri dogada daha yaygindir. Biyolojik materyalde de muhteme-
len sadece (+3) §ekli bulunur. Cr+6 hiicre membranlanni gegerek hiicre 
iginde Cr+3 'e, indirgenir. 

Kromun (+3) ve (+6) degerlikli iyonlan biyolojik onem ta§ir. Or-
ganizmada in vivo olarak Cr+6 (hekzavalan, kromat) §ekli Cr+3 

(trivalan, kromik) §ekline donii§iir, yani indirgenir, fakat Cr+3 'iin 
hekzavalan kroma ddnii§tugii gosterilememi§tir. 
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Cr43 insan ve hayvanlarda esansiyel eser elementtir. Krom eksikli-
ginin kur§un toksisitesini arttirdigi gosterilmi§tir. Besinlerle giinliik 
krom alimi ortalama 60 ng olarak hesaplanmi§tir. Ancak bu yolla %1'i 
absorbe olmaktadir. Viicut krom yiikii 6 mg kadardir. 

Endiistride ba§lica absorbsiyon inhalasyon yolu ile olmaktadir. 
Suda goziinenleri deri ile absorbe olabilir. Kromun plasentadan gege-
rek fetiiste konsantre oldugu gosterilmi§tir. Krom; deri, akciger, kas ve 
yag dokusunda birikir. Hekzavalan (Cr46), deride Cr*3'e, indirgenir. 
Kanda 50k az Cr43 bulunabilir. Retikiiloendotelyal sistem, karaciger, 
dalak, testis ve kemik iliginin kromite kar§i affinitesi vardir. Kromat-
lar ise daha 90k kirmizi kan hUcrelerine baglanir. 

Ba§lica atilim yolu (%80) idrarladir, fakat fegesle de atilabilir. 
A§in maruziyet olmadiginda, idrarla atilimi 10 /ig/giin den daha azdir. 
Siitle atilim ikinci derecede kromu uzakla§tiran bir yoldur. Normalde 
kandaki kromun 20-30 //g/100 ml kanda bulunabilecegi gosterilmi§tir. 

Toksisitesi: Cr43 ve Cr46 bile§ikleri deride allerjik dermatit yapa-
bilir. Erkeklerde deri hassasiyetinin (%88) kadinlara gore daha yiiksek 
oldugu (%13) gosterilmi§tir. Nikel ile durum tamamen tersinedir. in-
halasyonla krom tozlari farenjit ve bron§ite neden olur. Cr^'ya kronik 
maruz kalmada, i§gilerin yarisindan fazlasinda perfore nazal septum 
(burun bolmesinin delinmesi) goriiliir. Cr43 bile§ikleri Cr46 'dan daha 
az toksiktirler, ayrica irritan ve korroziv etkileri de yoktur. 

Krom bile§iklerinin sistemik toksik etkisi, kazaen maruz kalma, 
intihar amaci ile kullanma ve daha onceleri de terapotik amagla kul-
lanma nedeni ile ortaya gikabilir. Oral yolla alinan kromun ba§lica 
akut toksik etkisi akut renal tubiiler nekroz §eklinde goriiliir. 

Krom iiretiminde ve krom pigmenti endiistrisinde gah§anlarda so-
lunum yolu kanseri ile krom maruziyeti arasinda ili§ki gosterilmi§tir. 
Ilk kez Almanlar, 1936'da, krom tozuna maruz kalan i§gilerde akciger 
kanserini gozlemlemi§lerdir. Yapilan birgok epidemiyolojik gah§ma-
larda krom maruziyetine bagli akciger kanseri vak'alari bildirilmi§tir. 
Ozellikle kanser riskinin, asitte goziinen fakat suda goziinmeyen hek-
zavalan kroma (Cr^6) maruziyette yiiksek oldugu gosterilmi§tir. Kro-
mun bu §ekilde metal filizinin kavruldugu ve rafine edildigi i§ yerle-
rinde maruz kalinir. 

Endiistride kroma kronik maruz kalma ile akciger kanserleri sikli-
ginin normale gore 14 kere ve zenci i§gilerde ise 80 kere fazla oldugu 
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gosterilmi§tir. Latent devre ise 10-15 yddir. Burun ve bogazda papi-
lomlar siktir. Bu tiimorler %9 krom igerebilir. 

Oral yolla alinan krom tuzlari, bulanti, kusma, mide iilserleri, 
bobrekte hasar ve MSS iizerinde etki gosterir 

Zehirlenmenin tedavisi: Onleyici olarak, kroma maruz kalma 
minimuma indirilir. Oral yolla zehirlenmede mide lavaji yapilir. Gast-
rite kar§i demiilsentler verilir. Deri yolu ile temas edildiginde, cilt 
%1'lik aliiminyum asetat gozeltisi ile yikanir. Kromatla olu§an deri 
lezyonlan %10'luk edetat (EDTA) merhemi ile tedavi edilebilir. §id-
detli sistemik zehirlenmede, BAL (dimerkaptopropal) verilmesi yarar-
lidir. 

KUR§UN (Pb) 

Kur§un mavimsi-gri renkte agir bir metaldir. Erime noktasi 
327°C, kaynama noktasi 1 744°C'dir. Anorganik kur§un tuzlannin bir 
kismi (asetat, nitrat tuzlari gibi) suda goziindiigii halde, bir kismi (kur-
§un siilfat) suda goziinmez. Organik kur§un bile§iklerinden alkil kur-
§un bile§ikleri (tetra etil kur§un: TEK gibi) lipofil ozellikte olup toksi-
kolojik agidan onem ta§irlar. 

Kur§un tarihin 90k eski devirlerinden beri bilinmekte ve kullaml-
maktadir. M.O. 3 000 ydlannda Siimerler ilk kur§un heykeli yapmi§-
lardir. Daha sonralan kur§un oksit ve kur§un sulfur makyaj malzemesi 
olarak; Romahlar ise su dagitimi igin kur§un borulan kullanmi§lar ay-
nca lezzet vermesi igin §arabi kur§un kaplarda bekletmi§lerdir. Bu ne-
denle kronik kur§un zehirlenmeleri olmu§tur. 

Zamammizda ise kur§un ve bile§ikleri ba§hca boya, akiimiilatbr, 
seramik, porselen, vulkanize kauguk endiistrisinde; metal ala§imlan 
(matbaa dizgisi, lehim, bronz gibi), kur§un borular yapiminda; vurun-
tuyu onlemek igin benzin katki maddesi (alkil kur§un bile§ikleri); in-
sektisit (kur§un, arsenat: PbAs0 4 gibi); plastifiyan; gocuk oyuncaklan 
yapiminda kullanihr. Kur§unla gali§ilan bu i§yerleri ayni zamanda kur-
§una maruz kalma kaynaklandir. 

Yakin gevrede en onemli kur§un kaynagi benzine katilan tetraetil 
kur§un (TEK) veya tetrametil kur§un (TMK) olmaktadir. Genel olarak 
benzine katilan kur§un miktan 130 mg/1 (ABD'de) ile 400 mg/1 (Isvig-
re'de) arasinda degi§mektedir. Tiirkiye'de super benzine 400 mg/1, nor-
mal benzine ise 150 mg/1 kur§un katilmaktadir. Aynca Tiirkiye'de kur-
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§unsuz benzin iiretimi de yapilmaktadir. Benzine katilan bu bile§ikler 
yanma sonucu egzos gazlan ile havaya ge§itli kur§un bilegikleri (kur-
§un halojeniir, kur§un oksit, kur§un oksikarbonat gibi) §ekilde yayilir. 
Trafigin yogun oldugu §ehir havasinda bu nedenle kur§un miktan 1-10 
pg/m3 ve hatta daha yiiksek diizeyde olabilir. 

Kati ve sivi yakitlar, cinslerine bagli olarak, havaya kur§un vere-
bilir. Ancak egzos gazlan yaninda bu ikinci derecede kalir. 

Ugme sularinin kur§un kapli depolarda bekletilmesi sirasinda; su 
dagitiminda kullanilan kur§un borulardan (ozellikle kalsiyum ve mag-
nezyumca fakir, yumu§ak) sulara fazla miktarda kur§un gegebilir. 

£e§itli besin maddeleri degi§en miktarda kur§un igerir. Bitkisel 
kaynakh besinlerde yeti§tigi topraga bagli olarak kur§un miktari orta-
lama 0-2.5 mg/kg; balik ve deniz iiriinlerinde 0.2-2.5 mg/kg; et ve yu-
murtada 0-3.7 mg/kg arasinda degi§mektedir. 

MAK ve letal dozlan: Endiistride, havada kur§un igin TLV 0.2 
mg/m3; normal hava kirliligi standardi ise 5 ug/m3 'tlir. Besinlerde en 
fazla 7 mg/m3 (ppm), sitruz meyveleri igin ise en gok 1 ppm'e miisaade 
edilmektedir. Ugme sulan standardlarma gore Tiirkiye'de en fazla 0.05 
ppm (TSE, 1972); Su Uriinleri Tiiziigiine gore akarsularda en fazla 0.5 
ppm olmalidir. 

Suda goziinen anorganik kur§un tuzlannin akut fatal dozlan 20 
gram, MLD ise 10 gram/70 kg insandir. Suda az goziinenler (kur§un 
karbonat gibi) igin fatal doz 30 gramdir. Giinde devamli 2 mg kur§un 
absorbsiyonu haftalar sonra kronik zehirlenmeye neden olabilir. 

Tetraetil kur§un ve tetrametil kur§unun havadaki MAK degeri 
0.075 ppm'dir. Bir damla TEK akut zehirlenme olu§turabilir. MLD ise 
100 mg/70 kg insandir. 

Absorbsiyon ve metabolizma: Kur§un ba§lica sindirim ve inha-
lasyon yolu ile absorbe olur. Gastrointestinal yoldan kur§un absorbsi-
yonu yava§tir. Giinde bu yolla besinlerle alinan kur§un miktan 300-
500 pig arasmdadir. Bir defalik kur§un alimi ile fatal dozda kur§un ab-
sorbe olmaz, ancak gastrointestinal sistemdeki irritasyon (akut gastro-
enteritis) nedeni ile oliim goriilebilir. Birgok kur§un tozlan mide su~ 
yunda ve kanda oldukga gdziiniirler. Metalik kur§un bile doku 
sivilannda goziinebilir. Bu nedenle kur§unla yaralanmalarda viicutta 
kalan kur§un sagmanin yava§ yava§ goziinmesi ile kronik zehirlenme 

542 



olabilir. Kur§unun gastrointestinal sistemden absorbsiyonunda ge§itli 
faktorler (diyet gibi) etkir. Genel olarak yeti§kinlerde oral yolla alinan 
kur§unun %10'u, gocuklarda ise %40'i, gastrointestinal sistemden ab-
sorbe olabilir. 

Inhalasyon yolu ile kur§un absorbsiyonu ise havadaki kur§un toz-
larinin tanecik biiyiikliigii ve kimyasal bile§imine bagli olarak degi§ir. 
Endiistri (filiz kavrulmasi, akUmiilator fabrikalannda) havasinda daha 
50k kur§un oksit bulundugu halde, kirli §ehir havasinda kur§un haloje-
niir, oksit, karbonat, fosfat ve siilfat bile§ikleri halinde bulunur. Yapi-
lan ara§tirmalara gore 0.1-0.3 pim biilukliigundeki kur§un tanecikleri-
nin, kur§un bilegiginin cinsi, solunum hizi ve derinligine bagli olarak, 
%27-62'si absorbe olabilir. 

Organik kur§un bile§iklerinin ayrica deri yolu ile absorbsiyonlan 
onemlidir. 

Absorbe olan kur§unun atilim hizi gok yava§tir ve bu nedenle ha-
yat boyunca viicutta birikir. Geng ya§ta ve orta ya§larda daha gok yu-
mu§ak dokularda toplanmaktadir. Absorbe olan kur§un, kana gegerek 
kisa zamanda dengeye ula§ir, kan dola§imi yolu ile ge§itli organlara 
(aort, kikirdak, bobrek, pankreas, akciger, dalak ve kaslar) dagilir. Ay-
rica ya§ ilerledikge kemikte toplanma orani daha gok artar. Ileri ya§lar-
da (50-60 ya§) viicut kur§ununun %90'inin kemiklerde toplandigi bil-
dirilmektedir. Kemikler di§inda bobrek ve karacigerdeki kur§un 
konsantrasyonu onemli olmaktadir. Bobrek ve bazi dokularda kur§un 
proteine baglanarak yogun ve kur§unca zengin hiicre igi "inclusion" 
cisimciklerini olu§turur. 

Kandaki kur§un konsantrasyonu biiyiik onem ta§ir. Endiistri veya 
kirli havada bulunan kur§una yakin zamanda maruz kalma veya go-
cuklarda kur§un tarama testlerinde, kan kur§un diizeyi onemli bir gos-
tergedir. Aynca kan kur§unu, absorbe olan kur§unun biyolojik etkisi-
nin de bir olgiisiidiir. Doz-etki (cevap) ili§kisinde, doz "kan kur§un 
diizeyi" ile ifade edilir. 

Havadaki kur§un konsantrasyonu ile (inhalasyonu sonucu) kanda-
ki kur§un diizeyi arasindaki ili§kiyi ara§tiran birgok gali§malar yapil-
mi§tir. Bu gali§malara gore genel olarak, normal havadaki her 1 jig/m3 

kur§unun, kandaki kur§un diizeyini %l-2 pig (100 ml kanda 1-2 pig/ 
Pb) arttiracagi ileri siiriilmektedir. Aynca endiistri, besin ve yakin gev-
rede kur§una maruz kalma ile kandaki kur§un diizeyi arasindaki ili§ki-
leri matematiksel olarak da ifade eden formiiller onerilmi§tir. 
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A t i l i m i : Kur§un tipik bir kiimiilatif zehirdir. Absorbe olan kur§u-
nun feges ve idrarla atilimi gok yava§tir. Aynca sag ve epitel dokunun 
dokiilmesi sirasinda terle de atilir. Kur§un atilimimn %76'si idrarla, 
geri kalani ise gastrointestinal salgi (safra %16) ve diger yollarla ol-
maktadir. Boylece giinde ortalama 38/ig kur§un idrarla elimine olur. 

Anorganik kur§un serum proteini ile baglanmi§, olarak kanda do-
la§ir. Tetraetil kur§un, karacigerde gok daha toksik trietil kur§una do-
nii§iir ve kan kur§un diizeyinden gok idrar kur§un miktannin artmasina 
neden olur. 

Kur§unun kemiklerde tutulmasi (inaktif kur§un) kemikten kana 
gegmesi (aktif kur§un) kalsiyum metabolizmasina benzer. Bu nedenle 
kalsiyum verilmesi kan ve yumu§ak dokulardan kur§unun kemiklere 
gegerek depolanmasina neden olur. Ayrica kalsiyumun kemiklerden 
mobilize olmasina etken olan asidozis, iyodiirler, paratiroid hormon 
gibi faktorler, kur§unun da kana gegerek atilimini hizlandinrlar. Ca-
Na2EDTA'da kur§un atilimini hizlandinr. 

Kur§unun biyolojik etkisi: Devamli kur§una maruz kalma ile 
"kur§un absorbsiyonu" meydana gelir. Absorbsiyon her zaman zehir-
lenmeye yol agmayabilir. Ancak belirli bir miktardan sonra kur§un ab-
sorbsiyonu birgok organ ve sistemleri etkilemektedir. Bu etkiden zarar 
goren ba§lica organ ise hematopoetik sistem , merkezi sinir sistemi, 
perifer sinirler ve bobreklerdir. 

Hematolojik etkileri: Kur§unun en onemli etkisi "hematopoetik 
sistem" iizerinedir. Kur§un, eritrositlerle ekstra selliiler sivi arasindaki 
su-elektrolit ali§veri§ini bozarak, eritrositlerin su ve potasyum kaybet-
mesine neden olur. Eritrositlerin zar biitiinliigii bozulur, pargalanmasi 
kolayla§ir ve hemoliz sonucu anemi olu§ur. Kur§un ayrica "hem" bi-
yosentezini etkiler. §ekil 70'de goriildiigii gibi, hem sentezinde mito-
kondride ve sitoplazmada yer alan birgok enzimler bulunmaktadir. 
Kur§unun bu enzimlerden sitoplazmada bulunan 6-aminoleviilinik asit 
dehidraz (ALA-D) ile mitokondrideki feno§elataz enzimini (kesin ola-
rak) inhibe ettigi gosterilmi§tir. Ayrica kur§unun sitoplazmada bulu-
nan. feno iyonunun (Fe+2) mitokondrilere girmesini engelleyerek hem 
sentezini azaltir. Bu etkiler sonucunda hemoglobin diizeyi dii§er, erit-
rositlerde protoporfirin miktari artar. Diger taraftan hem miktanndaki 
azalma, kanin hem sentezini diizenleyici etki mekanizmasini (negative 
feed-back mechanism) bozar. Boylece 5-aminoleviilinik asit sentetazin 
(ALA-S) azalmasma yol agar. Aynca koproporfirinojen oksidaz enzi-
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minin aktivitesini dii§uriir. idrardaki 8 aminolevulinik asit (ALA) ve 
koproporfirin atdiminin artmasi bu §ekilde agiklanmaktadir. Boylece 
kur§unun hem sentezindeki etkisi sonucu kan ve idrarda ALA, ge§itli 
porfirinler (protoporfirin: PP, koproporfirin III:KP) artar. Kur§un ze-
hirlenmesinin tamsinda hem metabolizmasinin bu ara iiriinlerinin ana-
lizi onem ta§imaktadir. Hem sentezine girmeyen demir mitokondrile-
rin iginde ve di§inda ferritin §eklinde toplanir. Kanda demir diizeyi 
yiikselir. 

Kur§unun hematopoetik sistem iizerine etkisi aynca bazofil gra-
niilasyonlu eritrositlerin'olu§umuna neden olur. 

Bu etkisi primidin-5-niikleotidaz (Pi-5-N) enziminin inhibisyonu 
ile ilgilidir. Kandaki kur§un diizeyi ile bu enzim aktivitesi arasinda 
ters bir ili§ki oldugu gosterilmi§tir. 

ALA-D polimorfizmi ve kur§una duyarhk: Kur§un maruziyeti-
ne duyarli ki§ilerde, hem metabolizmasinin farkli etkilenmesi, hem 
polimorfizmi ve daha a§ik olarak ALA-D enzim polimorfizmi ile agik-
lanmaktadir. Normalde ALA-D enziminin iki alel §ekli (ALA-D1 ve 
ALA-D2) vardir. Polimorfik enzim sisteminde ise 3 izozim fenotip 
(ALA-D 1-1; ALA-D 1-2 ve ALA-D 2-2) saptanmi§tir. Bazi popiilas-
yonlarda izoenzim frekansi tayin edilmi§tir. ALA-D2-2 fenotipi olan 
ki§ilerin kur§un birikimine ve ilgili fizyolojik etkilerine duyarli oldugu 
du§unulmektedir (EPA 1986, Goyer, A.R., 1991). 

Norotoksik etkileri: Kur§unun MSS iizerine etkisi ya§a ve kur-
§unla zehirlenmenin §ekline baghdir. Anorganik kur§una kronik ve 
subkronik maruz kalma sonucu "kur§un ensefalopatisi" goriiliir. Kur-
§un ensefalopatisinin ba§lica belirtileri karamsarlik, sinirlilik, huzur-
suzluk, ba§ agrilan, kas titremesi, adalelerde koordinasyon bozuklugu 
ve hafiza kaybidir. Bu belirtiler konviilziyonlara, komaya ve oliime 
kadar gidebilir. Kur§unun kan beyin engelini gegerek, kalsiyumla ya-
n§mali olarak beyne yerle§tigi gosterilmi§tir. Burada kur§unun beynin 
enerji metabolizmasi, biiyiime ve geli§me hizi ile ilgili enzimleri inhi-
be ederek etkisini gosterdigi ileri siiriilmektedir. 

^ocuklar ve zenci irki kur§un ensefalopatisine daha duyarhdirlar. 
(gocuklarda klinik olarak ta gozlenen ensefalopati, yiiksek dozda kur-
§una maruziyette goriiliir (kandaki kur§un diizeyi 80 /ig/100 ml ve iis-
tiinde oldugu zaman). Son 20-25 yilda yapilan gali§malara gore, kan-
daki kur§un diizeyi 80 /<g/100 ml altinda oldugu zaman da klinik 
olarak gozlenmeyen ve psikomimetik olarak gosterebilen bulgulara 
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rastlanmaktadir. Ornegin kandaki Pb diizeyi 50-70 // g/100 ml oldu-
gunda gocuklarda bilme (Cognitive) yeteneginde dii§me 5 veya daha 
fazla 1Q puam olmaktadir*. gocuklarda kur§un absorbsiyonu ile ilgili 
geli§me noksanliklari, kandaki kur§un diizeyi 30-50 //g/100 ml oldu-
gunda da goriilebilir. Bu duruma "dii§uk-diizeyde kur§un toksisitesi" 
adi verilir. Kur§unun dii§iik konsantrasyondaki toksisitesinin MSS 
uzerine olan etkileri EEG beyin dalga orneklerinde gosterilmi§ ve no-
rofizyolojik bozukluklar saptanmi§tir. Kanda dii§iik diizeyde kur§un 
olmasina kar§in (30-50 ^g/100 ml), di§lerindeki kur§un diizeyi yiiksek 
oldugunda MSS ve geli§me noksanliklari gozlenmi§tir (Goyer, A.G., 
1991). 

Organik kur§un bile§iklerinin (alkil kur§un bile§ikleri) MSS uze-
rindeki etkisi daha gok psi§ik ozellikte olup; hallusinasyon, deliizyon 
(yanilsama) ve a§in heyecan ba§lica belirtilerdir. 

Kur§un periferik ve otonom sinir sistemini de etkiler. Boylece or-
taya gikan kur§un felcinin en onemli belirtisi, ekstensor kaslarda zayif-
lik goriilmesidir. Ayrica kur§un, barsagin atonomik innervasyonu uze-
rine de etkiyerek, kolik goriilmesine yol agar. 

Kur§unun perifer sinir sistemindeki gangliyonik snaps, akson ve 
noromuskuler kav§aktaki iletimi etkiledigi dii§iiniilmektedir. 

Kur§unun bobrekler uzerine etkiyerek proksimal tubuluslerdeki 
kur§un protein kompleksini (inclusion cisimcikleri) olu§turur. Glukoz, 
aminoasitler ve fosfatlarin emilimini azaltarak, idrarla atilimlarim art-
tirir. Uzun siireli kur§una maruz kalma ise kur§un nefropatisine neden 
olur. 

Kur§unun kan basinci uzerine etkisi: Kur§una maruziyet te , ye-
ti§kinlerde gozlenen en onemli olumsuz etkilerinden biri de, kan ba-
sincindaki yiikselmedir. Bu konuda Amerika'da, Ingiltere'de ve diger 
bazt iilkelerde biiyiik gapta epidemiyolojik gah§malar yapilmi§tir. Ya-
pilan ara§tirma sonuglanna gore, erkeklerde kan kur§un diizeyi ile kan 
basinci arasinda dii§iik oranda fakat anlamli bir ili§ki oldugu gozlen-
mi§tir. Ozellikle 40-59 ya§ grubunda, diastolik basmgtan gok sistolik 
basmgta bu yiikselme gozlenmi§tir. Kan kur§un diizeyi daha onceki 

* IQ "Intelligent quotient": Zeka derecesini ifade eden bir orandir. Bu kijinin kendi ya§ gru-
bunun ortalama standard puam 100 ve standard sapma 15 kabul edilir. Yapilan degijik zeka 
testleri ile belirlenen puan-1 Q score- o ki$inin zekasinin kendi ya§ grubu ortalamasindan ne-
kadar saptigini gosterir (Boetzin ve ark. Psychology Today, Random House New york, V. 
Baski 1983, S: 461). 
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diizeyinin 2 misline giktiginda, erkeklerde sistolik basingta 1.5-
3.0'mm Hg, kadinlarda ise 1.0-2.0 mm Hg yiikselme olacagi hesaplan-
mi§tir (EPA, 1989). 

Tiirkiye'de yapilan bir gali§mada, Ankara'da ya§ayan yeti§kin 
(n:81, ya§ ortalamalari 54±6.65) erkeklerin ve yeti§kin kadinlann 
(n:120, ya§ ortalamalari 54±6.65) kan kur§un diizeyleri tayin edilmi§, 
diastolik ve sistolik kan basinglari 6lgiilmU§tiir. Bulgulara gore hem 
erkek (kan kur§un diizeyleri ortalama 15.34±12.59^g Pb/100 ml) ve 
hem de kadin bireylerin (kan kur§un diizeyleri ortalama 16.35+12.36 
Hg Pb/100 ml) kan kur§un diizeyleri ile, kan basinglari arasinda dii§uk 
fakat anlamli bir korrelasyon (P<0.05) saptanmi§tir (Giivendik, G., 
Torkmani, N.S., 1991). 

Kur§unun karsinojenesitesi: Kur§un, IARC (1987) tarafindan 
simflandirmada, 2 B grubuna girmektedir. Yani deney hayvanlannda 
kesin karsinojen oldugu halde, insanlar igin yeterli delil yoktur. De-
neysel olarak kur§una maruz birakilan sigan ve tav§anlarda renal ade-
nokarsinoma insidansi yiiksek bulunmu§tur. Insanlarda ise ancak uzun 
siire kur§una maruz kalan i§gilerde renal adenokarsinoma vakalan bil-
dirilmi§tir. Ancak bu bulgular kesin bir ili§ki kurmaga yeterli degildir. 

Kur§unla zehirlenmenin belirtileri: Anorganik kur§un bile§ikle-
ri ile akut zehirlenmeler seyrektir. Ba§hca akut zehirlenme belirtileri 
akut gastroenterit, farenkste yanma, epigastriyumda agn, agizda meta-
lik tat, kusma ve diyaredir. Kusmuk siitiimsii beyaz kur§un kloriir, di§-
ki siyah kur§un sulfur igerebilir. Aynca adale zafiyeti goriiliir, §iddetli 
olaylarda §oku oliim takip eder. Akut hemolitik kriz ve oliimden once 
bobrek hasari goriilebilir. Hasta ya§arsa kronik belirtiler de ilave olur. 

Kronik kur§un zehirlenmesinde, akut zehirlenmede goriilen belir-
tilerden delirium, mani ve kolik goriilebilir. Kronik zehirlenmede di§ 
etinde di§ten 1 mm uzaklikta koyu gri mavi renkte "Burton gizgisi" 
veya "mavi gizgi" olu§abilir. Kur§un siilfiiriin mukoza altinda gokmesi 
sonucu olu§an bu gizgi daha gok agiz hijyeni yetersiz olanlarda gorii-
liir. Kur§un koligi ve solgunlugu yaninda kronik arterosklerozisde go-
riiliir. Kur§un anemisi ve kanda bazofil hiicrelerinin bulunmasi ilk be-
lirtiler arasmdadir. Bunun di§inda, kronik zehirlenmede §ahsiyet 
degi§mesi, huzursuzluk, yogunluk, konviilziyon ve optik atrofi gorii-
liir. Ayrica kiigiik gocuklarda "kur§un ensefalopatisi" karakteristiktir. 
Zenci irki da serebral etkilere daha duyarlidir. Bobrekler iizerine etkisi 
sonucu nefrit, glikoziiri, hiperiirisemi, asidozis, amino asitiiri goriiliir. 
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Organik kur§un bile§ikleri ile zehirlenmede ba§lica MSS iizerine 
olan etkisi sonucu goriilen belirtiler akut "mani" (patolojik ne§e §ek-
linde beliren psi§ik hastahk), ba§ agrisi, gorme bulanikligi, afeni (veya 
afazi: merkezi konu§amama), serebrospinal sivi basincinin a§in artma-
si §eklindedir. 

Kurjjuna maruziyetin biyolojik izlenmesi:: Kur§unla zehirlen-
menin tanisi ve maruziyetin biyolojik izlenmesi kimyasal testlerle 
(analitik toksikolojik olarak) yapilabilir. 

Kur§un absorbsiyonunun derecesini ve ki§ilerde mesleksel olarak 
maruz kalma sonucu kur§un etkilerini erken tanimlamak igin: 1) Kan-
da kur§un diizeyi, 2) Idrarda dogrudan ve §elasyon maddesinin veril-
mesinden sonra atilan kur§un miktan, 3) Dokulardaki kur§un miktari 
(sag, di§ ve kemikler gibi), 4) Kandaki ALA-D aktivitesi, 5) Porfirin 
metabolizmasi ile ilgili testier (idrarda ALA-D ve koproporfirin, erit-
rositlerde protoporfirin miktan), 6) Hematolojik ara§tirmalar (eritrosit-
lerde bazofil graniilasyon ve hemoglobin diizeyi gibi) yapilir. Aynca 
subklinik semptom ve belirtiler (MSS ve bobrekler iizerinde goriilen) 
ara§tirilir. Zehirlenmenin klinik tablosu incelenir. 

Kur§un absorbsiyonu ve kur§undan etkilenmenin tanisinda en iyi 
kriter kan kur§unu tayinidir. Viicutta toplam kur§un birikiminin yakla-
§ik %2'si kanda bulunur. Kan kur§unun %90i eritrositlerde toplanmi§-
tir. Yapilan ara§tirmalara gore, normalde kur§una maruz kalmadigi ka-
bul edilen yeti§kin ve gocuklarda kan kur§un diizeyi 100 ml kanda 0-
40 pg arasinda degi§ir. Bu deger 100 ml kanda 80 pg'a kadar tehlike-
siz kabul edilir. Kandaki kur§unun 80-120 fig/100 ml arasinda olmasi 
absorbsiyonun arttigini gosterir. §iddetli zehirlenmelerde ve tehlikeli 
durumlarda kan kur§un diizeyi 120 ^g/100 ml kan iizerine gikar. 

idrarda devamli kur§un atilimi yiiksek miktarda kur§un alinmasi-
nin bir gostergesi olarak kabul edilmektedir. Ancak a§in kur§un ab-
sorbsiyonunun oldugu durumlarda, atilim normal diizeyde kalabilir. 
Kemikte birikmi§ oldugu halde, idrarla atilimin normal oldugu haller-
de, absorbsiyon derecesini anlamak igin ki§iye §elator maddeler (Ca-
Na2 EDTA veya penisilamin) uygulanir. Boylece kemiklerden mobili-
ze olan kur§unun idrarla atilimi artar. Bu yontem bobrek ve beyin gibi 
yumu§ak dokularda harabiyete neden olabilecegi igin, uzman doktor-
lar tarafindan uygulanmasi ve takibi gerekmektedir. idrarda litrede 80 
]ig'a kadar kur§un olmasi norma, 80-150 ^g/1 ise kabul edilebilir dii-
zeydir. Bu miktar 150-250 ^g/1 arasinda artmi§ kabul edilir. Zehirlen-
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me olaylarinda idrardaki kur§un konsantrasyonu 250 pigl\ iistiine gi-
kar. 

Porfirinlerin idrarla atdimimn artmasi kur§un zehirlenmesinin ta-
nimlanmasinda onemli bir kriterdir. Kandaki kur§un miktan 50 pig/ 
100 ml kan oldugunda ki§ilerin %50'sinde; daha yiiksek kan kur§un 
diizeyinde ise hepsinde porfiriniiri goriiliir. Atdan porfirin koproporfi-
rin III (KP III) tipindedir. Normal ki§ilerde idrarda KP miktan 0-150 
jigll arasinda degi§ir; bu deger 150-500 pig/X arasinda kabul edilebilir; 
500-1 500 /ig/1 artmi§; 1 500 pig/X iistiinde ise tehlikeli olarak sayil-
maktadir. Koproporfirinle birlikte ALA tayini erken kur§un zehirlen-
mesinde yararlidir. Idrarda litrede 6 mg'a kadar ALA normal; 6-20 
mg/1 kabul edilebilir; 20-40 mg/1 artmi§; 40 mg/1 iistiinde ise tehlike-
li olarak yorumlanir. 

Biyolojik materyalde (kan, idrar ve dokularda) kur§un tayini 
Kullanilan en eski yontemlerden biri, kur§unun ditizon ile olu§turdugu 
renkli kompleksin spektrofotometrik tayinine dayanir. Biyolojik ma-
teryal ya§ veya kuru yontemle kiille§tirildikten sonra, (pH: 8-10) klo-
roform fazinda olu§turulan parlak kirmizi renkteki kur§un-ditizon 
kompleksinin absorbansi 515 nm'de spektrofotometrede okunarak 
standardlarla kar§ila§tinlir. 

Zamammizda kur§un tayininde daha duyarli ve giivenilir yontem 
olarak, diger metal analizlerinde oldugu gibi, atomik absorbsiyon 
spektrofotometresi (AAS) daha 50k kullamlmaktadir. Bu amagla bir-
gok yontemler geli§tirilmi§tir. Laboratuvanmizda Hessel tarafindan 
kanda AAS ile kur§un tayini igin geli§tirilen yontem kullanilmi§tir. 
^ah§ma ko§ullanna gore standardize ettigimiz bu yontemde, kan br-
nekleri (5ml), Triton-X ile hemoliz edildikten sonra kur§unun amon-
yum pirolidin ditiyokarbamat ile kompleksi olu§turulur. Kompleks pH 
2-4 oldugunda metil izobiitil keton ile (5 ml) ekstrakte edilir. Organik 
goziiciideki kur§unun absorbsiyonu alevli yontemle 217 nm'de okuna-
rak standardlarla kar§ila§tinlir. Bu yontemle 100 ml kanda 2 pig kur-
§un tayin edilebilir. 

AAS yontemi diger biyolojik materyalde de ayni prensipte tayin 
edilebilir. 

Mesleksel olarak kur§una maruz kalmayan ki§ilere, havadaki kur-
§un absorbsiyonunun etkisini ara§tirmak igin ayrica Ankara havasin-
dan 1 yd siire ile alinan orneklerde kur§un degeri mevsimsel ortalama 
olarak 0.36±0.02 //g/m3 (yaz) ile 0.78±0.03 /<g/m3 (ki§) arasinda bu-
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lunmu§tur. Golba§inda havada saptanan kur§un miktarlari ise, ortala-
ma 0.10±0.02 /<g/m3 (yaz) ile 0.28±0.01 //g/m3 arasindadir. Bu bulgu-
larimiz, kentsel alanlarda ya§ayan ki§ilerin kan kur§un diizeylerinin, 
kirsal alanlarda ya§ayanlara gore daha yiiksek olmasinin nedenleri ara-
sinda, havadaki kur§un miktannin da etkisi oldugu gorii§iinii destekle-
mektedir. Ayrica mesleksel olarak kur§una maruz kalanlarda daha 
yiiksek deger bulunmasi, kur§un absorbsiyon derecesinde, kan kur§u-
nunun iyi bir kriter oldugunu gostermi§tir (Vural,N.; Guvendik, G., 
1983). 

Laboratuvarimizda kurdugumuz bu yontemle yaptigimiz bir ara§-
tirmada Ankara'da en az 10 yil ya§ayan 619 ki§iden alinan kan ornek-
lerinde kan kur§un diizeyi saptanmi§, ortalama 16.54±0.66 //g/100 ml 
kan bulunmu§tur. Ankara'ya bagli ilgelerde ya§ayan 21 ki§ide ise bu 
deger ortalama 9.10±1.16 //g/100 ml kan; Golba§inda (kontrol bolge-
si) ya§ayan 39 ki§ide ortalama 10.58±1.00 /ig/100 ml kan; mesleksel 
olarak kur§una maruz kalan 66 ki§ide ise ortalama 53.12±6.16 //g/100 
ml kan saptanmi§tir. Kan kur§un diizeyleri, ya§a gore simflandinldi-
ginda, gocuklarda onemli derecede yiiksek (16.95 ^g/100 ml geomet-
rik ortalama olarak) ve yeti§kinlerde ya§ gruplarina gore 8.39 /*g/100 
ml ile 14.34 /^g/100 ml arasinda bulunmu§tur. Yeti§kinlerde 50-59 ve 
daha yiiksek ya§ gruplannda da anlamli yiiksek bulunmu§tur (Vural, 
N., Guvendik, G., 1988). 

Organik kur§una maruziyetin izlenmesi: Tetraeti lkur§un 
(TEK) ve tetrametil kur§un (TMK) benzine vuruntuyu onlemek igin 
katilirlar. Her yoldan absorbe olan bu gok toksik organik kur§un bile-
§iklerinin biyolojik izlenmesi idrarda kur§un tayini ile yapilir. Idrarda 
total kur§un, anorganik kur§un ve anorganik kur§un (metabolitleri olan 
tri-ve dialkil kur§unlann) tayini ile biyolojik izleme yapilir. Yaptigi-
miz bir ara§tirmada benzin istasyonlannda gali§an i§gilerde (n:42) to-
tal kur§un 74.27±41.03 pig/g kreatinin, ve anorganik kur§un 
53.92±35.45 /ig/g kreatinin bulunmu§tur. Kontrol grubuna gore (total 
kur§un: 5.51 pig/g kreatinin) anlamli yiiksektir. Genel olarak TLV 
(TWA) diger iistiinde TEK ve TMK'ya maruz ki§ilerin idrannda kur-
§un 100 jig/\ iistiinde bulunmu§tur (Fazla bilgi ve yontem igin Vural 
N., Duydu Yalgin 1993 ve 1995'e bakimz). 

Zehirlenmenin tedavisi: Akut zehirlenmede, genel tedavi pren-
sipleri uygulanir. Absorbsiyonu engellemek igin mide %3'liik sodyum 
siilfat gozeltisi ile yikanir. Mide yikama suyu igine ayrica aktif komiir-
de konur. Organik kur§un zehirlenmesinde ise %2'lik sodyum bikarbo-
nat ile mide yikanir. Sistemik zehirlenmede hemen CaNa2 EDTA ile 
antidot tedavisine gegilir. 
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Kandaki kur§un miktannin dii§iiriilmesinde en etkin madde olan 
CaNa2EDTA (Versenat; yalniz sodyum EDTA verilmesi tehlikelidir) 
intravenoz infiizyon §eklinde uygulanir. CaNa2 EDTA'nm 5 ml'lik am-
puldeki %20'lik gozeltisi, 250-500 mi izotonik sodyum kloriir veya 
%5'lik dekstroz ile seyreltilerek IV olarak (1 saat siire iginde) uygula-
nir. Bu dozda, giinde 2 defa olmak iizere, 5 giin devam edilebilir. (go-
cuklara uygulanan doz 0.5 grami (15 kg viicut agirligi igin) gegmeme-
lidir. 

CaNa2 EDTA ile tedavide, bobreklerde bir bozuklugun olmamasi-
na dikkat edilmelidir. Bobreklerde parankimal bir bozukluk varsa, 
kur§un tiibiiliilerde gokerek aniiri ve sonugta oliime neden olabilir, "d-
rarda albuminiiri goriiliince ilag hemen kesilmelidir. 

Versenat yerine §elasyon yapici madde olarak penisilamin de giin-
de 20-40 mg/kg (tercihan bo§ mideye) oral yolla kullanilabilir. 

£ocuklarda §iddetli kur§un ensefalopatisinin tedavisinde yalniz 
versenat yerine, (versenat+BAL) kombinasyonunun daha etkili oldugu 
g6rulmii§tiir. 

Kur§un zehirlenmesinde goriilen kolik tedavisinde, 10 mi % 1 Oluk 
kalsiyum glukonat intravenoz olarak uygulanir. Aynca diger sempto-
matik tedavi yapilir. 

Kronik zehirlenmede aynca alkali diyet (siit) oral yolla kalsiyum 
laktat veya kalsiyum glukonat (giinde 1/2-1 gay ka§igi oral yolla), vi-
tamin D (giinliik 10 000 iinite 2 hafta) kur§unun kemiklerden mobilas-
yonunu saglamakta yararli olur. 

NiKEL (Ni) 

Nikel (Ni) dogada, arsenik nikel (NiAs),, nikel galeni (NiS), arse-
nikli nikel galeni (NiAsS) veya aynca demir ve bakir igeren mineral-
lerle birlikte bulunur. 

Endiistride ba§lica nikele maruz kalma: nikelle kaplama (elektro-
lizle nikelaj), nikel siilfat, nikel tozunun ogiitiilmesi sirasinda ve nikel 
karbonil [Ni (CO)4] nedeni iledir. Aynca nikel elektronik, madeni pa-
ra, pil ve besin endiistrisinde (katalizor olarak) ve paslanmaz gelik iire-
timinde kullanilir. 

Nikel karbonil, gok toksik bir gaz olup, nikel mineralinden nikelin 
aynlmasi, organik reaksiyonlarda nikelin katalizor olarak kullanilma-
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si, elektrolizle kaplama ve aktif nikel ile karbon monoksitin etkile§me-
si sirasinda olu§ur i§yeri havasinda TLV (TWA) degeri 0.1 /<g/m3 diir. 

Yakin gevrede nikel, fosil kaynakh sivi yakitlann yanmasi ile ha-
vada bulunabilir. Suda normalde bulunmaz. Bazi besin maddelerinde 
besin teknolojisi nedeni ile (jelatin ve kabartma tozu gibi); sebzelerde, 
hububat ve legiiminozlerde ise dogal olarak nikel bulunmaktadir. Si-
gara dumaninin da onemli derecede nikel karbonil igerdigi gosteril-
mistir. 

Absorbsiyon ve dagihmi: Diyetle gunluk nikel alimi, 300-600 
^g/Ni/giin olarak hesaplanmi§tir (Schroeder et. al. 1962). Son yillarda-
ki ara§tirmalara gore, nikelin beslenme igin gerekli (esansiyel) bir ele-
ment oldugunu gosteren bulgular vardir. Ornegin soya fasulyesi hiicre 
kiiltiirlerinde iire metabolizmasi igin gerekli oldugu gosterilmi§tir. Si-
ganlarda nikel eksikliginin viicut geli§mesini engelledigi ve anemiye 
neden oldugu gozlenmi§tir. Bitkilerde (soya fasulyesinde ureaz enzimi 
gibi) nikel metalloenzim izole edildigi halde hayvan dokulanndan izo-
le edilememi§tir. 

Nikel ba§lica solunum yolu ile absorbe olur. Gastrointestinal yol 
ve deri ile absorbsiyonu daha yava§tir. Plazmada serum albumini, icii-
giik organik molekiiller, aminoasitler veya polipeptidlere baglanarak 
ta§inir. Oral yolla ahndiginda, atilimi fegesle olur. idrarla atilimi 4-5 
giinde tamamlanir. Normal maruziyette idrardaki Ni miktari 30 pigl 
Ni/l'den azdir. Nikel karbonil de akcigerlerden absorbe olur. Kismen 
deri yolu ile de absorbe olabilir. Akcigerlerdeki nikel miktari ya§la ar-
tabilir. 

Nikelin dokularda bobrek, hipofiz, akciger deri, adrenal ve over 
ve testistislerde dagildigi deney hayvanlannda gosterilmi§tir. Olii dog-
mu§ bebeklerin akciger, karaciger, bobrek ve barsaklannda nikel sap-
tanmi§tir. Cografi degi§ime bagli olarak degi§mekle beraber viicudun 
nikel yiikii 10 mg'dan azdir. 

Nikelin in vivo olarak metal lothionein ile baglandigi gosterilmi§-
tir. Ayrica nikel karaciger ve bobreklerde hafif §ekilde metallothione-
nin sentezini indiikler. 

Toksisitesi: Nikelin ba§lica toksik etkisi karsinojenik ve dermatit 
etki olarak ortaya gikar. Nikelin en toksik bile§igi nikel karbonildir. 
Nikel karbonil, Ni(CO)4, metalik nikelin CO ile birle§mesinden elde 
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edilir. Bu birle§me 200°C iistiinde lsitildiginda saf Ni ve CO verir 
(Mond prosesi). Bu proses nikel rafinasyonunda kullandir. 

Nikel karbonille zehirlenme: Ilk fazda (ba§langigta), ba§ agnsi, 
ba§ donmesi, bulanti, kusma, gogiiste agn ve siki§ma, kuru oksiiriik, 
soguk ter, nefes darligi goriiliir. Hafif maruz kalmada goriilen bu ilk 
belirtiler zamaninda tedavi ile geger. 

Nikel karbonille §iddetli zehirlenmelerde yukanda agiklanan ilk 
belirtiler artarak gecikmi§ akut etki §eklinde goriiliir. Solunum darligi, 
kuru oksiiriik, gogiis ve orta epigastriyumdaki siki§ma hissi gecikmi§ 
akut etki olarak ortaya gikar. Kusma, siyonozis, delirium (biling kay-
bi), uykusuzluk artar, oliim pulmoner ve serebral odem nedeni iledir. 

Nikel bile§iklerine maruz kalmada dermatit "nikel itch" sik gorii-
liir. Nikel igeren metallerin (madeni para, miicevherat) deri ile tema-
smda ortaya gikar. Tiim ekzema olaylannin %5'inin nikelle ilgili oldu-
gu tahmin edilmektedir. Dermatit sensitizasyon nedeni ile paroksimal 
astimatik nobetler ve pulmoner eozinofili olu§abilir. 

Karsinojenesitesi: Nikele, mesleki maruz kalmanin akciger ve 
burun kanseri riskini arttirdigi uzun yillardan beri (en az 40 yd) bilin-
mektedir. Epidemiyolojik ara§tirmalarla endiistride nikel maruziyeti-
nin, normal topluma gore burun (nazal) kanser insidansini 150 kez, 
akciger kanser insidansini ise 5 kere arttirdigi gosterilmi§tir. Ayrica 
degi§ik iilkelerde yapdan gah§malarla da, nikelin larenks kanseri, gast-
rik karsinoma ve yumu§ak doku sarkomlan riskini arttirdigi gorii§ii or-
taya gikmi§tir. Nikelin, burun ve akciger karsinojeni olarak etkisi, ge-
rek deney hayvanlannda yapilan testlerle ve gerekse epidemiyolojik 
gali§malarla kesinle§mi§tir. 

Daha onceleri karsinojenik ozelligin sadece nikel karbonille ilgili 
oldugu dii§iiniiliirken, daha sonraki gah§malarla diger nikel bile§ikleri-
nin de karsinojenik potansiyeli gosterilmi§tir. 

Nikele maruziyetin biyolojik izlenmesi 

Nikel idrarla gok gabuk atihr. Biyolojik yanlanma siiresi idrarda 
17-39 saatdir (Lauwerys R.R., 1983). Nikele yakin zamanda maruzi-
yetin biyolojik izlenmesi plazma ve idrarda nikel tayini ile yapdabilir. 
I§ yeri havasindaki Ni ile idrar ve plazma nikel diizeyi arasinda olduk-
ga iyi konelasyon (r: 0.82) saptanmi§tir. 0.1 mg/m3 (TWA) diizeyinde 
nikele maruziyetin, i§ giinii sonunda, Ijig Ni/100 ml kan ve 300 //g/1 
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idrar diizeyinde olabilecegi gosterilmi§tir. Daha yuksek konsantras-
yonda nikele maruziyet ise idrardaki nikel diizeyini 500 ug/1 iistiine 
gikmasina neden olabilir. 

Zehirlenmenin tedavisi: Pulmoner odem, siyanozis ve nefes dar-
ligi igin %100 0 2 tedavisi yapilir. BAL nikel zehirlenmesinde sistemik 
antidot olarak kullanilir. 

Sodyum dietilditiyokarbamat trihidratin (ditiyokarb) metal bagla-
yici madde olarak, nikel karbonille akut zehirlenmede etkin oldugu 
gosterilmi§tir. Ditiyokarb oral yolla 1 gramlik dozlarda giinde iki defa 
verilir. Ditiyokarbin daha gabuk etki gostermesi igin, 1 gram steril di-
tiyokarb tozii 10 nii %0.5'lik disodyum fosfat iginde goziilerek par-
enteral olarak uygulanir. 

SELENYUM (Se) 

Selenyum (Se) 1817'de Berzelius tarafindan pirit (FeS2) minerali-
nin i§lendigi yerlerdeki toz iginde ke§fedilmi§tir. Birgok metal sulfur 
filizleri iginde bulunur. Ba§lica, bakinn elektrolitik olarak rafinasyonu 
sirasinda yan iiriin olarak aynlmasi ile elde edilir. Telliiryum (Te) da 
sulfur filizinde Se ile birlikte bulundugundan, endiistride Se ve Te 'un 
zararlan beraber goriilebilir. 

Selenyum dogada -2 (seleniirler: H2Se ve metal seleniirler); o(Se); 
+4(seleiiitler: H2Se03 ve tuzlan); +6(selenatlar: H2Se04 ve tuzlan) 
§eklinde bulunur. 

Selenyum elektronik endiistrisinde "rektifiler" olarak, fotoseller-
de, solar pillerde, cam ve seramik endiistrisinde, kaugugun vulkanizas-
yonunda, gelik yapiminda, boya ve verniklerde kullanilir. Ayrica in-
sektisit, fungusit ve bocek uzakla§tmci insekt ve repellent olarak, tipta 
sag kepegine kar§i kullanilir. 

Endiistride selenyum ve selenyum dioksit tozlarina en gok bakinn 
rafinasyonu ve diger sulfur filizlerinin kavrulmasi, cam, seramik en-
diistrisinde; organik buharlarina ise kimya, plastik endiistrisinde ve ka-
uguk vulkanizasyonu sirasinda rastlanir. 

Selenyum aynca gevrede, cografi olarak bazi topraklarda yuksek 
miktarda bulunur (ABD'de Wyoming, Nebreska gibi bolgelerde) se-
lenyumca fakir bolgelerdeki topraktaki Se diizeyi ortalama 0.06 ppm 
iken, selenyumca zengin (seleniferoz alanlarda) bu miktar 30 ppm 'e 
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kadar gikabilir. Bu topraklarda bitkilere gegen selenyum besin zinciri 
ile hayvan ve insanlara ula§arak direkt ve indirekt toksisiteye neden 
olur. Bitkilerde selenyum proteinlerle baglanir. Et, siit iiriinleri ve de-
niz yiyeceklerinde selenyum bulunabilir. Havada da jeolojik faktorler 
nedeni ile 0.02 ppm Se bulunabilir. 

Selenyumun gevrede bulundugu yerler: Se lenyum oksi jen, kii-
kiirt (S) ve telluryum (Te) ile periyodik sistemde aym grupta (VI-A) 
bulunurlar. Fiziksel ve kimyasal ozellikleri bakimindan kiikiirt ve tel-
liiryuma benzer. Kiikiirte olan benzerligi daha goktur. Ornegin gevrede 
"biyokimyasal dola§imi ve antropojenik kaynaklan S'e gok benzer. 
Antropojenik kaynaklarinin en onemlisi ba§ta komiir olmak iizere fuel 
oil, odun, demir igermeyen metal iiretim ve Se iiretimidir. Bu kaynak-
lardan total olarak havaya verilen selenyum miktari (6xl09 g/Se/ 
atmosfer) olarak hesaplanmi§tir. Biyokimyasal dagilim olarak kon-
santrasyonu deniz suyunda (0.0017 ppm); yer kabugunda (0.05 ppm); 
§ehir atmosferinde (3.7 ppm); kirsal yerlerin havasinda (1.2 ppm); bit-
kilerde (0.5 ppm) ve hayvan dokularinda (2.2. ppm) olarak verilmi§tir 
(Ross, H.B., 1987, ASI Series 1990). 

Absorbsiyon ve dagihmi: Selenyumun goziinen bile§ikleri (sele-
natlar: Se+6 bile§ikleri), siilfatlara benzer §ekilde biyolojik sistemler ta-
rafindan kolayca alinir. Elementel selenyum suda goziinmez ve muhte-
melen gastrointestinal sistemden absorbe olmaz. Seleniirlerin 
absorbsiyonu sudaki gbziiniirliiklerine gore degi§ir. Selenit (Se+4 bile-
§ikleri) duedonumdan absorbe olur. Yapilan ara§tirmalarda insanlarda 
sodyum sellenitin (Na2Se03) %90ini absorbe oldugu ve dokularda da-
gildigi gosterilmi§tir. Ba§langigta en gok karaciger ve bobrekte birikir; 
aynca kan, beyin, miyokardiyum ve iskelet kasi ve testise de onemli 
derecede birikir. Plasentadan fetiise geger. Ayrica siitle de atilir. Siitte-
ki diizeyi besinle alinan selenyum miktanna baglidir. Kanda eritrosit-
lerde glutation peroksidazla birle§ir ve konsantrasyonu plazmaya gore 
iig kere daha yiiksektir. 

Metabolizmasi: Selenyum birgok ozellikleri bakimindan kiikiirde 
benzemekle beraber, organizmada biyolojik fonksiyonlan farklidir. 
Selenyum bile§iklerini organizmadaki metabolizmasi indirgenme §ek-
lindedir. Bu indirgenmeleri aminoasitlere veya proteinlere katilmalari 
veya metilasyonla olur. Se-sistein, Se-metiyonin gibi aminoasitler bit-
kilerde olu§ur ve serbest amino asitler veya protein §eklinde diyetle 
ahnarak absorbe olur. Selenitin de Se-sistein veya Se-metiyonin §ekli-
ne dbnii§tiigii veya proteinlerin yapisina girdigi gosterilmi§tir. 
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Normal duzeyde diyetle alinan selenyum bile§iklerinin indirgen-
mesi eritrositlerde olur. A§iri Se aliminda ise karaciger ve bobreklerde 
de selenyumun oksitlenmi§ §ekillerini indirgemede rol oynarlar 
(Chung, A., Maines, M.D., 1981). 

Selenitler, organizmada sistein, glutation, koenzim A, lipoik asit 
gibi tiyol grubu ta§iyan bile§ikler tarafindan indirgenirler. 

Ba§lica atilim yolu bobrektir. Idrarla atilan metabolit trimetil sele-
nonyum iyonu olup, ara metaboliti olarak dimetil selenyum iizerinden 
donii§mektedir. Idrarla atilan selenyum miktari normalde 100 jig Se/1 
den azdir. Ayrica ter ve ekspirasyon havasi ile de atihr. Yiiksek dozda 
selenyuma maruziyette onemli bir kisim akcigerlerde dimetil selentire 
metabolize olarak atihr. Bu nedenle nefeste sarimsak kokusu duyulur. 
Selenyum metabolizmasi §ekil 71'de 90k ozet olarak gosterilmi§tir. 

Se (+6) 
1) Se (+4) 

Se (II) 
Se° 

Indirgenme G S - S e H 

Selenopersiilfiir 

2) Se (-2) 
Seleniir 

M e t i l a s y o n > (CH3)2 Se 
Dimetilseleniir —> akcigerlerden atilim 
I 
(CH3)3 Se+ 

Trimetilselenonyum —> idrarla atilim 

§ekil 71: Selenyum metabolizmasi. 

Biyolojik Onemi: Selenyumun biyolojik onemi 1930'li yillarda 
farkedilmi§tir. Daha sonra yapilan ara§tirmalarla, selenyumun esansi-
yel bir element oldugu anla§ilmi§tir. 1973 yilinda, insanlar dahil me-
melilerde hemoglobini oksidatif hasardan koruyan bir enzim olarak 
glutatiyon peroksidazin (GSHPx) esansiyel bir bile§eni oldugu goste-
rilmi§tir (Rotruck, J.T., ve ark. 1973). Glutatiyon peroksidaz homolog 
bir tetramer yapisindadir, molekiil ba§ina dort atom Se ta§ir. Selen-

yum enzimin aktif bolgesinde selenosistein iginde selenol (-Se OH) 
§eklinde bulunur GSHPx, hiicre igindeki gok bile§enli bir antioksidan 
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koruyucu sistemin bir bile§enidir. Hiicre membranindaki fosfolipidler, 
muhtemelen kritik proteinler ve niikleik asitlerin serbest radikaller, di-
ger oksidan maddeler tarafindan tahrip edilmesine kar§i korur. 

Selenyum eksikligi: Selenyum hayvanlarda esansiyel bir ele-
mentdir ve eksikligi ineklerde konjenital "white muscle disease" adi 
verilen kas hastaligina neden olur. Ayrica deney hayvanlannda (sigan, 
fare) selenyum eksikliginin karaciger ve bobrek nekrozuna yol agtigi 
gosterilmi§tir. 

Selenyum eksikliginin insanlarda da "Keshan hastaligi"na neden 
oldugu bildirilmi§tir. Bu bir endemik kardiyomiyopati olup, ilk kez 
1935 yilinda £in 'de Ke§an bolgesinde gbriilmii§tur. Bu hastaligi dii-
§iik seviyede selenyum igeren misir ve piringle beslenmege baglan-
mi§tir. Sodyum selenit verilmesi ile hastalik insidansimn dii§mesi, se-
lenyum eksikliginin bu hastahktaki roliinii gostermektedir. 

Giinliik Se ahmi ve gereksinimi: Besinlerde alinan Se miktan, 
bitkilerin topraktan Se alma ko§ullanna gore degi§ir. Giinliik Se ge-
reksinimi: 60-120 ^g/giin olarak; minumum diizey 24 /ig/giin; maksi-
mum diizey ise 500 /ig/giin olarak hesaplanmi§tir (NAS-NRC, 1980) 
insan viicudunun selenyum yiikii ortalama 14.6 mg dir. Hayvansal 
kaynakli besinlerdeki Se konsantrasyonu bitkilerde oldugu gibi degi§-
kenlik gostermez. Et iiriinleri ortalama 0.3/ig/g selenyum igerir. Et, 
selenyum igin dogal bir kaynaktir ve diyette etin fazla olmasi halinde 
Se eksikligi genellikle goriilmez. Deniz iiriinleri etten daha fazla se-
lenyum igerirler (0.5-1.5 pig/g). 

Toksisitesi: Sodyum selanatin insanlarda 0.2 graminin toksik, 
hayvanlarda 0.5 graminin oldiiriicii oldugu gosterilmi§tir. Selenitlerin 
(SeO"3), selenatlara gore ( S e 0 4) daha toksik oldugu deney hayvanla-
nnda gozlenmi§tir. Selenyum tozlannin havada TLV degeri 0.2 mg/ 
m3, H2Se ve selenyum hekzafloriir (SeF6) igin 0.05 ppm verilmi§tir. 

Akut selenyum zehirlenmesinde MSS etkilenir. Sinirlilik, bogul-
ma hissi ve konviilziyon goriiliir. Kronik zehirlenmede (inhaiasyon 
yolu ile) ise renk soluklugu, sinirlilik, gastrointestinal bozukluklar, 
nefeste sarmisak kokusu, karaciger ve dalak hasan, anemi, mukozada 
irritasyon, bel agnsi goriiliir (bu belirtilerin bir kisminin telliiryumla 
ilgili oldugu sanilmaktadir). 
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Endiistride hidrojen seleniire maruz kalma (metal seleniirlerin su 
ve asitlerle etkile§mesi sonucu olu§ur) bulanti, ba§ donmesi, nefeste 
sarimsak kokusu, bitkinlik ve yorgunluga yol agar. 

Kronik selenyum zehirlenmesi hayvanlarda cansizla§ma, anemi, 
zayiflama, kisirlik, kuyruklannda kil dokiilmesine neden olur. Hayva-
nin aktivitesini kaybetmesi sonucu (besin ve su verilmediginde) oliim 
olu§ur. Buna "alkali hastaligi" denir. Bu hastalik 15-25 ppm selenyum 
igeren bitki ve hububati birkag giin veya birkag hafta yiyen hayvanlar-
da goriiliir. Bu yuksek selenyumlu bitki (100-1000 ppm) yiyen hay-
vanlarda ise gorme bozuklugu, uzuvlarda zayiflik ve solunum yeter-
sizligi goriiliir. Bu hastahga "Blind staggers: korliik sendelemesi" 
denir. 

insanlarda kronik maruz kalma yalniz yiiksek selenyumlu toprak-
ta yeti§en yerel besinleri yiyenlerde goriiliir. Belirtileri di§lerde renk 
kaybi veya giiriime, deride kizanklik, gastrointestinal bozukluk kis-
men sag ve tirnak dokiilmesi §eklindedir. 

Selenyum toksik etki mekanizmasi tam anla§ilmamakla beraber, 
bazilan agiklanabilir. Selenyum tirnak gibi dokularda kiikiirdiin yerini 
alabilir ve "selenat" §eklinde birgok tiyol grubu igeren enzimleri inhi-
be edebilir. Ayrica selenyum toksisitesi metiyonun ve vitamin E ile 
birlikte yuksek proteinli diyetle onlenebilir. Diger taraftan selenyu-
mun, Hg, Cd, As, T1 ve Cu atilimini hizlandirarak detoksifiye ettigi 
gosterilmi§tir. 

Son ara§tirmalara gore, selenyum deney hayvanlannda fetotoksik-
tir ve teratojenik etki gosterebilir. Selenyum sulfur hepaselliiler karsi-
noma ve adenomalann artmasina neden olur. Ancak deri iizerinde 
karsinojen etkisi yoktur. Selenyum muhtemelen insanda karsinojen 
degildir. 

Antikarsinojenesitesi: Epidemiyolojik ara§tirmalara, besindeki 
selenyum miktannin artmasi ile insanlardaki kanserden oliim oraninin 
dii§tiigiinii gostermektedir. Deney hayvanlannda da selenyumun anti-
neoplastik (antikarsinojenik) etkisi gozlenmi§tir. Selenyumun bu ko-
ruyucu etkisi muhtemelen malonilaldehit (peroksidatif doku iiriinii) 
olu§umunu engellemesine baglanmaktadir. 

Zehirlenmenin tedavisi: Belirli bir spesifik antidotu yoktur. Ze-
hirlenmenin onlenmesi daha onemlidir. Hayvanlarda yuksek protein 
igeren diyetle beslenmenin zehirlenme §iddetini azalttigi gosterilmi§-
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tir. Aynca 5-10 ppm arsenik (sodyum arsenat veya sodyum arsenit 
olarak) ilavesi hayvanlarda zehirlenmeyi onlemektedir. 

insanlarda selenyumla olu§an dermatitler, oral yolla brombenzen 
verilerek (bromfenilmerkapturik asit §ekline donu§Urken, Se kukiirt 
bile§ikleri yerine geger) tedavi edilebilir. Aynca gerekli semptomatik 
ve destekleyici tedavi yapilir. 

Biyolojik izlenmesi: Kan ve idrardaki selenyum konsantrasyon-
lari yakin zamandaki maruziyeti gosterir. Normal Se konsantrasyonu 
besinlerle ahmina bagli olarak degi§ir. Serum ve plazmadaki Se kon-
santrasyonu 5-18 /<g/100 ml arasinda degi§ir. 

Selenyum eksikligi ile ba§ta kardiyovaskiiler hastaliklar ve kanser 
olmak iizere ge§itli hastaliklar arasinda anlamli korrelasyonlar oldugu-
nu ortaya koyan ge§itli epidemiyolojik ve klinik gali§malar bulunmak-
tadir. Anabilim Dahmizda akut miyokard infarktiislii kronik kroner 
arterli ve normal kroner arterli ki§ilerde selenyum diizeyleri atomik 
absorbsiyon spektrofotometresi ile tayin edilmi§tir. 

Bu bulgulara gore ortalama serum Se diizeyleri akut miyokard in-
farktiislii hastalarda (n:22) 38.59±15.25 fig/l; kronik koroner arterli 
hastalarda (n:27) 37.20±11.44 pig/1 ve normal koroner arterli ki§ilerde 
(n:21) 63.66+11.71 //g/1 bulunmu§tur. Kontrol grubunun serum selen-
yum diizeyleri, kalp hastaliklari olan ki§ilere gore anlamli yiiksek bu-
lunmu§tur (Giivendik, G., Memi§sevil N., 1991). 

ANTiMON (Sb) 

Antimon (Sb) dogada en gok stibin (Sb2S3) minerali §eklinde bu-
lunur. Ba§lica kullanma yerleri kur§unla birlikte ala§im; matbaa, dak-
tilo metal ala§imi; kauguk, kibrit, seramik, cila, boya, lak ve tekstil 
endiistrisinde kullanilir. Tipta (+3) degerlikli tuzlarinin (potasyum, 
antimon tartarat) emetik, (+3) ve (+5) degerlikli tuzlarinin antiparazi-
tik olarak kullanimlari toksisiteleri nedeni ile gittikge kisitlanmakta-
dir. SbH3 (antimon hidriir) arsin gibi toksik bir gazdir. 

Antimona maruz kalmanin tarihgesi oldukga eskidir. Kadinlar 
6000 yil siire ile, antimon siilfiirii (stibin) komiir §eklinde kozmetik 
(rimel) olarak kullanmi§lardir. Bugiin ise antimona maruz kalma sera-
mik kaplarda bekletilen asitli besinlere gegmesi nedeni ile olmaktadir. 
Bu §ekilde sivi besine gegen 18 ppm antimon zehirlenmeye neden 
olabilir. Endiistride ate§e dayanikli elbiselerin antimon trioksitle emp-
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renye edilmesi, lastikten gikan tozlar, daktilo metal buharlanna maruz 
kalma sonucu zehirlenme olu§abilir. £ok toksik bir gaz olan SbH3, 
akiimiilator levhalanndan agiga gikabilir. 

Toksisite: Antimonun toksisitesi arsenige benzer. Havada anti-
mon igin TLV degeri 0.5 mg/m3'tiir. Letal dozu insanda, MLD 1 g/70 
kg'dir. Tartar emetik igin tahmin edilen letal doz 150 mg'dir. Antimon 
bile§ikleri gastrointestinal sistemden yava§ olarak absorbe olur ve 
kusma etkisi gosterir. Sb+3 ba§lica eritrositlerde biriktigi halde, Sb+5 

plazmada bulunur. Aynca karacigerde toplanan Sb+3 bile§ikleri ba§li-
ca fegesle atihr. Deney hayvanlannda Sb+3 bile§iklerinin tiroidde de 
toplandigi gozlenmi§tir. Sb+5 bile§ikleri ise karacigerde birikirler. Ati-
limlari ba§lica idrarla olur. Tartar emetigin tekrarlanmi§ dozlannin 
viicutta birikmemesi dikkati geken ozelliktir. 

Antimonla akut zehirlenmede goriilen belirtiler: Arsenik ze-
hirlenmesine benzer. Agizda metalik tat, gastrointestinal irritasyon, 
bulanti, kusma, diyare, piring suyu kivaminda di§ki, kapiler permeabi-
litesinin artmasi, dermatit, konjuktivit, parmak, kol ve bacaklarda 
spazm, depresyon, salivasyon, viicut lsisinin dii§mesi, solunum yava§-
lamasi ve siyanozis goriilen belirtilerdir. Oliim kalp yetmezligi sonu-
cu olu§ur. 

Antimonla kronik zehirlenme belirtileri de arsenikle olan kronik 
zehirlenmeye benzer. 

SbH3 (stibin, antimon hidriir), antimon ve antimon bile§iklerinin 
indirgenmesinden olu§ur. Ozellikle akumiilatorlerin doldurulmasi si-
rasinda bulunabilir. Arsin gibi stibin de hemolitik anemiye neden ola-
bilir ve beklendiginden daha gok endiistride bu tip etkiye rastlanabilir. 
Deney hayvanlannda (farelerde) letal konsantrasyonun 100 ppm (1.6 
saatte) oldugu saptanmi§tir. 

Antimonla zehirlenmenin tedavisi arsenikte oldugu gibidir. 

BARYUM (Ba) 

Baryum sulfat (BaS04), baryum sulfur (BaS), baryum kloriir 
(BaCl2), baryum karbonat (BaC03) gibi. 

Baryum tuzlari beyaz kristal halindedir. BaS0 4 hemen hemen su-
da hig goziinmedigi halde, BaCl2 goziiniir (MLD: 1 g/70 kg insan) (su-
da goziinen tuzlan igin). 
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Baryum metal olarak onemli degildir. Bile§ikleri ise miirekkep, 
depilator (BaS), radyoopak madde (radyolojide) fare zehiri, seramik 
boya, cila, patlayici madde, kibrit, optik cam ve kagit, havai fi§ek 
[Ba(N03)2] yapiminda kullandir. 

Toksisitesi: Baryumun suda ve asitte goziinen biitUn tuzlan zehir-
lidir. Baryum tuzlarinin toksik belirtileri genellikle kisa zamanda orta-
ya gikar ve letal dozlan 1 saat iginde oliime sebep olur. Kiimiilatif bir 
zehirdir. Sindirim organlarimn rontgen filminin alinmasinda radyoo-
pak madde olarak BaS0 4 kullanihr. Suda goziinmedigi igin toksisitesi 
gok dii§iik olan BaS04 ' in gok saf olmasi gerekir. 

Suda goziinen baryum tuzlari absorbe olur olmaz plazma tarafin-
dan ta§inir. Biyolojik yanlanma siiresi 24 saatten daha kisadir. Ba§hca 
atilim yolu fegestir. Renal tubulusler baryumu reabsorbe ettigi igin 
bobreklerle kayip azdir. (goziinen baryum tuzlan, periyodik tabloda 
ayni grupta olan stronsiyum ve kalsiyuma gore gok daha toksiktir. 

Baryum tuzlan ile kazaen olu§an akut zehirlenmelerde goriilen 
ba§hca belirtiler gastroenteritis, kas felci, nabizda yava§lama, ventri-
kiiler fibrilasyon ve ekstrasistoller §eklindedir. Digitale benzer toksisi-
te, adale stimiilasyonu ve MSS etkileri goriiliir. 

"Baritozis" endiistride baryum siilfat (barit) ve baryum karbonat 
tozuna maruz kalma sonucu goriilen iyi huylu (benign) bir pnomoko-
niyozis tipidir. Radyolojik degi§melerin gozlendigi baritozis olayi re-
vesibldir. Maruz kalma onlendiginde iyile§me goriiliir. 

Zehirlenmenin tedavisi: Emetiklerle kusma saglanir. Agizdan 
Na2S04 verilmesi baryumu goktiiriir. Tanen ile mide yikanir ve katar-
tikler verilir. 

Kisa etkili barbitiiratlarla konviilziyon kontrole alinir. Oksijen ve 
yapay solunum gerekirse uygulamr. Diger genel ve semptomatik teda-
vi uygulamr. 

Zehirlenmenin tanimlanmasi: Kan ve idrarda baryum aranir. 
Yikdamadan sonra, BaS0 4 §eklinde goktiiriilerek tanindigi gibi, spekt-
rografik veya atomik absorbsiyon spektrofotometresi ile tayin edilebi-
lir. 
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TALYUM (Tl) 

Talyum (Tl), demir, kadmiyum ve ginko iiretimi sirasinda yan 
iiriin olarak elde edilir. Talyum mavimsi-beyaz, yumu§ak, agir bir me-
taldir. Havada hemen oksitlenerek talyum oksit verir. Talyum bile§ik-
leri endiistride luminesan boya, pencere cami, bazi ala§imlarda, optik 
mercekler, miicevherat, dii§iik sicaklik termometreleri, sintilasyon sa-
yicilan yapiminda ve katalizor olarak kullanilir. Talyum siilfat 
(T12S04) rodentisit olarak kullanilir. Gegmi§te talyum tuzlari (ozellik-
le T12S04) kozmetik (depilator) olarak kullamlmi§tir. Ancak toksisite-
si nedeni ile kullanimi birakilmi§tir. Siilfirik asit iiretiminde kontami-
nant olarak meydana gelir. i§yeri havasinda TLV (TWA) degeri 0.1 
mg/m3 dur. 

Metabolizma ve toksisite: Talyum hayvan dokusunun normal 
bile§eni degildir. Deri ve gastrointestinal yoldan kolayca absorbe olur. 
Parenteral uygulamada birkag saat iginde idrarda talyum saptanir. 

Talyum kiimiilatif bir zehirdir. Ba§lica bobrekte birikir. Daha az 
miktarda kemik, dalak, karaciger ve beyinde toplanir. Idrarla yava§ 
olarak atilir. Ilk maruz kalmadan sonra 24 saat iginde onemli bir kis-
mi elimine olur. Fegeste atilim ikinci derecededir. 

Talyum tuzlarinin (fatal) toksik dozu yeti§kinlerde 8 mg/kg ile 12 
mg/kg gram arasinda degi§ir. £ocuklarda, 8.5 mg talyum/kg oliime 
neden olabilir. 8-10 mg depilasyona yol agar. Hayvanlarda LD50 (oral) 
30 mg/kg'dir. 

Toksik etki mekanizmasi: Talyumun akut kardiyovaskiiler etki-
si, muhtemelen Tl iyonlan ile K+ iyonlannin membran transport sis-
temlerinde yan§malan ile ilgilidir. Aynca oksidatif fosforilasyonu, 
protein sentezini bozar. Hem metabolizmasini etkiler. 

Zehirlenme belirtileri: Talyum ile akut zehirlenmede hemen bu-
lanti ve kusma goriilebilirse de, gogunlukla semptomlar birkag saat 
gegmeden ortaya gikmaz. Ba§lica belirtiler agizda metalik tat, bulanti, 
kusma, i§tahsizlik, agizda kuruma, di§ etlerinde agn, burun kanamasi, 
konjuktivit, kann agnsi, diyare §eklindedir. Sagirhk, uykusuzluk, 
ayak ve ellerde agn ve batma hissi, adale agnsi goriilebilir. Birkag da-
kika iginde §iddetli stomatit, bir veya daha gok kasta felg olabilir, bir 
hafta iginde saglar dokiiliir (alopesi). Yakla§ik olarak zehirlenmeden 8 
hafta sonra tirnaklarda beyaz gizgiler dikkati geker. Korliik, bazi duyu 
organlannin felci, periferal nevrit ve bobrek harabiyeti gecikmi§ belir-
tiler olarak ortaya gikar. Oliim nedeni asfeksidir. 
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Kronik zehirlenmede, belirtiler daha hafif olmak iizere akut zehir-
lenmede oldugu gibidir. Ayrica karaciger yaglanmasi ve nekrozu, nef-
rit, gastroenterit, pulmoner odem, MSS ve periferal dejenerasyon go-
riiliir. Bu tip zehirlenmeler besinlerin talyumla kontamine olmasinda 
veya depilator olarak talyum kullanilmasi sonucu ortaya gikar. En-
diistride cam ve mercek yapiminda erimi§ talyum halojeniirlere maruz 
kalma sonucu korliik ile beraber diger zehirlenme belirtileri goriil-
mii§tiir. 

Zehirlenmenin tedavisi: Genel tedavi prensiplerine uygun ola-
rak mide hemen bo§altilmalidir. Mide tanen veya %3'liik sodyum ti-
yosiilfat gozeltisi ile yikanir. Tuzlu katartik olarak (15 g Na 2S0 4) veri-
lir. 

Dokularda talyumun tutulmasi igin 0.5-1 g iyot IV olarak uygula-
nir. Arkadan sodyum tiyosiilfat verilerek eliminasyon hizlandinhr. 

Sistemik antidot olarak BAL, arsenik zehirlenmesinde uygulanan 
dozda verilir. Ditizon ve versenat (CaNa2EDTA) in da deneysel ola-
rak atilimi hizlandirdigi gosterilmi§tir. 

Talyumla zehirlenmenin tanimlanmasi ve biyolojik izlenmesi: 
Talyum zehirlenmesi, endiistri di§inda, talyum siilfatin fare zehiri ve 
insektisit olarak kullanilmasindan kaynaklanir. Endiistride ise, ozel-
likle pencere yapiminda kullanilan ergimi§ (fused) talyum halojeniir-
lerinin iiretiminde gah§anlarda maruziyet riski yiiksektir. 

Talyum ba§hca idrarla atilir. Az miktarda da, barsak, sag ve tiikii-
riik ile elimine olur. idrardaki normal talyum miktari genel olarak 1.5 
^g/1 veya 1 //g/1 altindadir. 

Talyum maruziyeti ile biyolojik materyaldeki talyum konsantras-
yonu arasindaki ili§ki hakkinda gok az bilgi vardir. Ancak klinik de-
gerlendirmelere gore idrarda TI tayini, kanda TI tayinine gore daha 
giivenilir kabul edilmektedir. Idrarda biyolojik bir limit deger (BLV) 
verilmemektedir. Ancak idrarda 100 ^g/1 uzerine giktiginda toksik ka-
bul edilmektedir (Lauwerys, R.R., 1983). Kandaki talyum diizeyi 40 
^ g/100 ml ve idrardaki TI 150 figl\ oldugunda semptomlar belirgindir. 
Talyum, son maruz kalmadan itibaren 6 hafta siire ile idrarla atilmaga 
devam eder ve taninabilir (Thienes, C; Haley T.J., 1972). 
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VANADYUM (V) 

Vanadyum (V) 1831'de Sefstrom tarafindan ke§fedilmi§tir. Va-
nadyum dogada birgok mineral filizleri §eklinde bulunur. Karnotit 
(%23 V igerir; "radyoaktif uranyum, potasyum, vanadat") bunlardan 
bir tanesidir. 

Endiistride vanadyum filizinin i§lenmesi, vanadyum geliginin ya-
pimi ve boya endiistrisinde mordant olarak kullanilmasi sirasinda ma-
ruz kalinabilir. Ayrica vanadyum pentoksit (V205) siilfiirik asit gibi 
ge§itli kimyasal maddelerin iiretiminde katalizor olarak, fotografgilik 
ve insektisit yapiminda kullanilir. Petrol rafinasyonu sirasinda yan 
iiriin olarak elde edilebilir. 

Vanadyum bile§ikleri antiseptik, antianemik, antitiiberkiilotik ve 
spiroketisid (spiroket: spirochet bakteri cinsine kar§i) olarak tipta kul-
lanilmi§tir. 

Vanadyum gevrede yaygin bir metaldir. Siit, deniz iiriinleri, tahil 
ve sebzelerde bulunur. Kati ve sivi yaglann vanadyuma kar§i affinite-
si fazladir. Sivi yakitlardan kaynaklanan vanadyum havada da buluna-
bilir. 

Metabolizma ve toksisite: Vanadyumun esansiyel olmasa bile 
biyolojik sistemler igin fay dali bir element oldugu dii§iiniilmektedir. 
Deney hayvanlannda hematopoetik etkisi oldugu karacigerin koleste-
rol ve fosfolipid miktanni azalttigi gosterilmistir. 

Viicudun vanadyum yiikii 30 mg civanndadir. Besinlerle giinde 
2.5 mg kadar alinabilir. Ba§hca toplandigi yer yag dokusudur. Engok 
idrarla atihr. Serumdaki normal vanadyum miktan 35-48 /^g/100 
ml'dir. 

Endiistride vanadyum tozlannin (minerali ve V 20 5 olarak) inha-
lasyonu ile burun, bogaz ve gozlerde, ciltte irritan etki goriiliir. Ekseri 
bulanti ve diyare vardir. Bazen kanli tiikiiriik (hemopitizis) atilir. 
Akut belirtileri 2-3 giin devam eder. Kronik maruz kalmada di§ler ve 
dil siyahla§ir. Vanadyum pentoksitin havadaki TLV degeri 0.1 mg/m3 

ve tozu igin 0.5 mg/m3'tiir. Endiistriyel maruz kalma ile bron§it, bron-
kopnomoni, gastronitestinal bozukluklar, kardiyak palpitasyon (kalp 
garpintisi), sinir depresyonu, bobrek hasan en onemli belirtilerdir. 

Hava kirliliginin kalp hastahgi iizerindeki etkisi vanadyuma bag-
lanmaktadir. Kadmiyumun da bu etkide vanadyumla birlikte yer ala-
bilecegi bazi ara§tincilar tarafindan ileri siiriilmii§tiir. 
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Vanadyum ile zehirlenmenin tedavisi: Daha 90k semptomatik 
olmaktadir. Deney hayvanlannda CaNa2EDTA'nm vanadyum tozlari-
na kar§i koruyucu etkisi gosterilmekle beraber heniiz uygulamasi yok-
tur. 

ALUMINYUM (Al) 

Kullanim alani 90k geni§ olan aliiminyum hafif metallerin en 
onemlisidir. Yeryiiziiniin %15'i (A1203: alumina olarak) aluminyum-
dur. Aluminyum metali kablo yapiminda, ugak ve motor endiistrisin-
de, metal ala§imlannda, boyacilikta ve kaplama gibi birgok yerlerde 
kullanihr. £e§itli aluminyum bile§ikleri (alum, AlCb, Al asetat gibi) 
tipta astrenjan, antiperspiran ve gastrik antiasid olarak kullandir. 

Aliiminyumun yeryiiziinde yaygin olarak bulundugu kimyasal ya-
pi iginde (A1203), insan ve diger canlilar igin alimi elveri§li degildir. 
Ancak "asit yagmurlari" aluminyumun goziinerek biyolojik ekosis-
temlerde onemli derecede birikimine neden olmu§tur. Antartika bu-
zullannda diger toksik metaller yaninda Al konsantrasyonunun ge§itli 
derinliklerde yapilan olgiimleri, riizgann etkisi ile yayilan tozun Al 
dahil diger metallerin troposferik dagilimi hakkinda bilgi vermi§tir. 
£e§itli gaglara ait yapilan degerlendirmeye gore Al konsantrasyonu 
zamanla onemli arti§ gostermi§tir. (Batifol, C ve ark. 1989). 

Metabolizmasi: Giinliik aliiminyum alimi genel toplumda 9 pig/ 
giin ile 36 mg/giin arasinda (ortalama 20 /ig/giin) degi§mektedir. Or-
ganizma viicudun aliiminyum yiikiinii dengeledigi igin, daha fazla alii-
minyuma maruz kalmada, absorbsiyon azalmaktadir. Ancak giinliik 
Al alimi 1000 mg/giinii a§tiginda viicutta birikir. Ba§hca birikim yeri, 
inaktif depolandigi yer olan kemiktir. Kanda ise birikmez. 

Aluminyum bile§ikleri diger elementlerin gastrointestinal absorb-
siyonlanni ve barsak fonksiyonlanni etkileyebilir. Ornegin floriir ab-
sorbsiyonun inhibe eder, kalsiyum ve demir absorbsiyonlanni azaltir. 
Barsakta fosforla birle§mesi, fosfat eksikligine ve osteomalasiye ne-
den olur. 

Toksisitesi: "Al" toksisitesinin ara§tinldigi bir gok gali§malar 
vardir. Toksisitesi ve etki §ekli tiirlere gore degi§mektedir. Memeli 
beynindeki normal Al miktan 1-2 fig/g dir. Kedi ve tav§an gibi Al'a 
duyarli tiirlerde beyindeki Al diizeyi 4 pig/g iistune giktiginda patolo-
jik ve klinik belirtiler gbrulmii§tiir. Bu etkiler ogrenme ve hafiza kay-
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bi gibi davrani§ degi§meleri, motor hareketlerde zayiflik (tremor, in-
koordinasyon, zayiflik, ataksi gibi) §eklindedir. Arkadan 3-4 hafta 
iginde felg ve oliim goriiliir, dii§uk dozlarda daha uzun ya§amalarina 
kar§in, iyile§me gozlenmemi§tir. 

Patolojik degi§me ise, beyinde sinir hiicrelerinde, proksimal ak-
sonlarda, noronlann dendiritlerinde norofibriler ag (NFTler) birikimi 
ba§lar. Bu sinaps kaybi ve dentrit agacinm atrofisi ile beraber gider. 
Aliiminyumun bu etkisi farelerde goriilmez. Maymunlarda ise bu etki, 
bir yildan daha uzun siireli A1 infiizyonundan sonra ortaya gikar. 

Aliiminyum ge§itli organlarda kalsiyum metabolizmasinin ve re-
giilasyonunda rol oynayan kalmodulin yapisim bozar. Sonugta MSS de 
onemli degi§melere yol agar. Hay van modellerinde Al ' in norotoksik 
etkisinin mekanizmasi kismen anla§ilmasina ragmen, insanda goriilen 
hastaliklar ili§kisi belli degildir. 

insanlarda A1 birikimi kemik geli§iminde bozukluklar, eritrosit-
lerde yetersiz Hb bulunu§u, 40-50 ya§lari arasinda ba§layan serebral 
korteks atrofi ve beyin damarlannda arteriokskleroza bagli bunama 
(dementia), ve ileri ya§larda goriilen hafiza noksanligi ve unutkanhk 
gibi bazi bozukluklara yol agar. 

Unsanlarda A1 toksisitesi: Unsanlarda A1 ile goriilen en onemli 
hastalik "dementia sendromlan: bunama sendromlan" dir. Bu send-
romlardan biri "dializ bunamasi" adini alir. Bu tip progressif fatal no-
rolojik sendromlara, kronik bobrek hastaligi olan ki§ilerde uzun siire 
hemodializ tedavisi gormeleri sonucu ta§lanmi§tir. Bu hastalarda ko-
nu§ma bozuklugu, demans, konviilziyon ve kasta kronik spazm (mi-
yoclanus) goriilen ilk belirtilerdir. Dializ tedavisi 3-7 yil siiren hasta-
larda goriilen bu semptomun A1 intoksikasyonu ile ilgili oldugu 
dii§iiniilmektedir. Hastalarda beyin, kas ve kemik dokulannda A1 mik-
tarimn yiikselmesi bu goru§u kuvvetlendirmektedir. 

Hastalann a§m Al 'a maruz kalmalan, bu ki§ilere oral yolla alii-
minyum hidroksit verilmesi ve dializ sivisimn A1 igeren musluk suyu 
ile hazirlanmasi ile ilgili olabilir. Bu ki§ilerde ayrica osteodistrofi ve 
bobrek yetmezligi goriiliir. Dializ ensefalopatisi, A1 igeren fosfat bag-
layicilannin kullanimini birakarak ve dializatta A1 tayini ile onlenebi-
lir. Ayrica desferrioksamin vererek A1 atilimi hizlandinlir. Boylece 
demans durumunun ilerlemesi durdurulabilir veya yava§latilabilir. 

567 



Guam Amyotrophic Lateral Sclerosis ve Parkinsonizm Guam 
Dementia Sendromu (Guan ALS-PD Kompleksi): Bat i pas i f ik ok-
yanusundaki Mariana adasinda ozellikle Guam ve Rotada ya§ayan 
halk arasinda Alzheimer tipinde norodejeneratif hastalik insidansinin 
yiiksek oldugu yapilan ara§tirmalarda gozlenmi§tir Garruto ve ark. 
1984. tarafindan bu bolgede yapilan incelemelerde, volkanik toprak-
larda ALve Mn miktannin konsantrasyonunun yiiksek, Ca ve Mg dii-
zeylerinin ise dii§iik oldugu gozlenmi§tir. Bolgede goriilen norolojik 
sendromun diyetten 50k solunum yolu ile yiiksek diizeyde A1 maruzi-
yeti ile ilgili oldugu gosterilmi§tir (Goyer, R.A., 1991). 

Alzheimer hastaligi: Alzheimer hastaligi ile A1 maruziyeti ara-
sinda ili§ki olabilecegi iki gozleme baglanmaktadir. Birincisi, Alzhei-
mer hastahgindan olen ki§ilerin beyinlerinde A1 miktannin yiiksek ol-
masi (0.4-107.9 fig/g)] digeri ise, A1 ensefalopatisi ile Alzheimer 
hastaligi arasinda ili§ki olmasidir. Her iki hastahkta da NFT'ler bulun-
mu§tur. 

Alzheimer hastaligmda, beyinde A1 diizeyinin yiiksekligi A1 ma-
ruziyeti ile ilgili goriilmemektedir. Daha 50k beyinde A1 birikiminin 
olmasi, muhtemelen genetik olarak kan beyin engelinde bozukluk ol-
masi ve Al'un boylece beyne kolayca niifuz edebilmesine baglanmak-
tadir. 

Alzheimer hastaligi ile A1 maruziyeti arasindaki ili§kinin ara§tinl-
digi epidemiyolojik gah§malar heniiz yeterli degildir. Igme suyundaki 
Al'in yiiksek oldugu bolgelerde dementia'dan oliim oramnin yiiksekli-
gi gozlenmi§tir. Ancak dementia te§hisi ile oliim raporlan arasinda da 
uyum olmadigi da belirtilmi§tir. Bu nedenle ara§tirmalann devami ge-
rekmektedir. 

Endiistride A1 maruziyeti: Endiistride Al'a maruziyet, A1 elde 
edilmesinde kullanilan A1 minerali boksitin (alumina: A1203, 2H20) 
gikartilmasi, ta§inmasi ve i§lenmesi sirasinda olabilir. Ayrica alumin-
yumlu a§indincilann (abraziv) hazirlanmasi sirasinda (boksit, kok ve 
silika kan§imi 2000°C de eritilir) inhalasyon yolu ile maruziyet tehli-
keli olabilir. Akcigerlerde interstisyel fibrozis olu§ur. Buna "Shaver 
hastaligi" denir ve gogu kez bldiiriiciidiir. Bu konuya toksik tozlar 
kisminda da deginilmi§tir. 

Fibrozis yapan A1 bile§ikleri daha gok A1203 tozlandir. y-Al203 

en gok fibrojenik etkili olan §eklidir. Tanecikler inceldikge etkisi aza-
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lir. a -Al 2 0 3 (kristal §ekli) ise inerttir. A1 metalinin tozlarinin (atomize, 
piro §ekli ve tabaka halinde) fibrojenik etkisi yoktur (Olishifaki, J.B., 
1981 bakiniz). 

Biyolojik izlenmesi: Endiistride A1 bile§iklerine maruziyet daha 
90k inhalasyon yolu ile olur. I§ yeri havasinda onerilen limit degerleri 
(TLV) inert A1 metal ve A1203 tozu igin: 10 mg/m3; A1 metal (piro) to-
zu ve A1 buhan (A1 welding fume) igin: 5 mg/3, goziinen A1 bile§ikleri 
igin 2 mg/m3; alkil A1 bile§ikleri igin: 2 mg/m3 diir. Endustride Al'a 
maruziyette idrarla A1 atiliminin yiikseldigi gosterilmi§tir. Benzeri §e-
kilde oral yolla A1 aliminda (Al'ler ilaglar gibi) serum ve idrar A1 kon-
santrasyonlan yiikselir. Ancak A1 maruziyeti ile idrar ve serumdaki 
A1 diizeyi arasindaki ili§kileri ara§tiran gah§malar yeterli degildir. En-
diistride Al'a maruz kalan ki§ilerde yapilan degi§ik gali§malarda se-
rum A1 diizeyinin 0.6 ^g/100 ml ile 9/ig/100 ml arasinda degi§en de-
gerleri; idrarda ise 3.5-31 //g/24 saat ve 0.218 ]ig/24 saat arasinda 
degerler bulunmu§tur (Lauwerys, R.R., 1983). 

Tedavisi: Organizmada A1 birikimine bagli bozukluklarin tedavi-
sinde desferrioksamin kullanimina 1982'de ba§lanmi§tir. Bu madde 
Al'la §elat olu§turarak atilimi hizlandinr. Bunun di§inda sitrik asit, 
malik asit ve suksinik asidin de ayni §ekilde etkiledigi gosterilmi§tir. 

LITYUM (Li) 

Lityum (Li) dogada, tuzlari §eklinde (en gok silikatlar halinde) 
bulunur. Endiistride lityum; ala§imlarda, katalizor, "klima" sistemle-
rinde ISI degi§tirici, yaglama maddesi olarak kullanilir. Lityum hidriir 
(LiH), elektronik tiip, seramik yapiminda ve kimyasal sentezlerde kul-
lanilir. 

Lityum kloriir, sofra tuzu (NaCl) yerine dii§iik sodyum diyeti ola-
rak kullanilmaktaydi. Ancak ortaya gikan fatal lityum zehirlenmeleri 
nedeniyle kullanimi birakilmi§tir. 1949'da lityum tuzlarinin "manik 
depresif psikozis" de terapotik yarari anla§ilmi§tir. Li2C03 (lityum 
karbonat) bu amagla zamanimizda geni§ olgiide kullanilmaktadir. Lit-
yum birgok bitki ve hayvan dokularinda bulunur. Giinluk alimi 2 mg 
kadardir. 

Toksisite: Lityum tuzlan gastrointestinal yoldan gabuk ve kolay 
absorbe olurlar. Tedavi amaci ile Li2C03 ilk birkag giinde 600 mg/giin 
dozda ve serumdaki lityum konsantrasyonu litrede 0.5-1.5 m Eq (mili-
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ekivalan) olacak §ekilde uygulamr. idame dozu olarak 300 mg'la bir 
iki ay devam edilir. Genel olarak lityum miktan 2 mEq/l 'yi gegmeme-
lidir. NaCl yerine LiCl kullandmasi ile oliim olayi gbriilmii§tiir. 

Endiistride lityum veya tuzlari toksikolojik agidan onemli degil-
lerdir. Ancak LiH §iddetli konozif bir maddedir ve havada 5 mg/m3 

oldugunda pulmoner initasyona neden olur. Ciltte de lityum hidriir, 
lityum hidroksit olu§turarak §iddetli yaniklara neden olur. 

Lityum absorbsiyonu ve dagilimi sodyuma benzer. Insan organla-
nnda homojen olarak dagilir. Normal plazma konsantrasyonu 17 pig/ 
l'dir. Kirmizi hiicrelerde daha az miktarda bulunur. Ba§lica bobrekler-
de, bir miktar da fegesle atihr. Sodyumla belirli yerlerde yan§a girer, 
ornegin sodyumu renal tubuler reabsorbsiyonda etkileyerek viicuttaki 
sodyum deposunu azaltir. 

Lityumun toksisitesi: Viicutta sodyum eksikligine bagli olarak 
goriiliir. ilk belirtiler MSS depresyonu sonucu hafif ne§esizlik ile bir-
likte el becerisinde azalma goriiliir. Bu nedenle ki§inin araba siiriicii-
liigii yapmasi ve makina kullanmasi zararli olur. Ayrica MSS etkisiyle 
letarji (uyku durumu), ba§ donmesi, huzursuzluk, mental konfiizyon, 
konu§mada dil dola§masi, §uur bulanikligi, idrar ve di§kiyi tutamama, 
koma ve konviilziyon gibi gok ciddi semptomlar ortaya gikar. 

Aynca a§in dozla i§tahsizhk, bulanti, kusma, agizda kuruma, 
gastrointestinal bozukluklar gozlenir. Lityumun kardiyovaskiiler etki-
si kardiyak aritmi, hipertansiyon, dola§im kollapsi; bobrekler iizerin-
deki etkisi albuminiiri ve glikoziiri §eklinde olup saglarda incelme ve 
kuruma goriiliir. Kandaki lityum miktan 2.0 mEq/1 oldugunda bu tok-
sik belirtiler ortaya gikar. Renal hasarin hipokalemik (potasyum ek-
sikligi) nefrit olduguna inanilmaktadir. 

Lityumun kronik nefrotoksik etkisi ve interstitiyel nefrite yol ag-
masi uzun siire maruz kalma ile ortaya gikar. Lityum terapotik dozda 
alindiginda bile bu etkisi goriilebilir. Hipokalemik nefrit §eklinde ol-
duguna inanilmaktadir. 

Zehirlenmenin onlenmesi ve tedavi: Lityum karbonatla psikoz 
tedavisinde, kan serumunda lityum konsantrasyonu sik arahklarla ta-
yin edilmelidir. Kandaki lityum diizeyi 1 mEq/1 altinda tutulmahdir. 
Sodyum eksikligi olabileceginden giinde yeterli miktarda sodyum klo-
riir ahnmasina dikkat edilmelidir. Diiiretiklerden kaginilmahdir. 
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intoksikasyon durumunda ilacin verilmesi birakilmalidir. Sod-
yum kloriir ve su verilerek sodyumun tutulmasi saglanir. Dehidratas-
yon, dola§im kollapsi ve diger semptomlann tedavisi yapilir. 

FLOR (F) 

Flor (F) dogada (-1) degerlikli halde yani floriirler §eklinde bulu-
nur. En onemli floriir filizleri florspat (CaF2) ve kriyolit (Na3AlF6)tir. 
Apatit [Ca5(P05)Cl,F] igindeki kloriir iyonu, izomorf olarak floriir 
iyonu ile yer degi§tirebilir, bu nedenle apatit filizlerinin gogu az 50k 
flor iyonu igerir. 

Anorganik floriir bile§iklerinden NaF, ve CaF2, flosilikatlar, in-
sektisit veya rodendisit olarak kullanilirlar. Kriyolit de daha az toksik 
olan bir floriirdur ve ayni amagla kullanilir. 

£ok konozif bir sivi olan hidrojen floriir (HF) 19.4°C'de kaynar. 
Silis ve silikatlar iizerine olan etkisinden dolayi cam a§indirmada, 
buzlu cam iiretimi, elektrik lambalannda opelasant olarak; aynca alu-
minyum floriir (A1F3), florokarbon (plastik endiistrisi), uranyum, sen-
tetik kriyolit, gelik iiretimi ve petrol rafinerilerinde (petrol alkilasyo-
nu) kullanilir. 

Floriir ile zehirlenme kaynaklari: Endiistride floriire maruz ka-
linan ba§hca i§yerleri onem durumuna gore: Aluminyum endiistrisin-
de kriyolitin gikanlmasi ta§inmasi ve i§lenmesi, floriir igeren fosfat 
kayalanndan fosfat giibresi iiretimi ve hidrojen floriir kullanilan en-
diistri kollan (yukanda agiklanan) §eklinde siralanabilir. Bu i§yerleri 
havasinda toz ve buhar halinde bulunan floriirlere maruz kalma ile 
olu§an kronik zehirlenmeler onem kazanmi§tir. Ulkemizde de "floriir 
intoksikasyonu" Mart 1979 yilinda meslek hastahklan listesine gir-
mi§tir. 

Akut zehirlenmelerin onemli bir kismi ise insektisit ve rodendisit 
olarak kullanilan sodyum floriir ahnmasi nedeni ile olmaktadir. Sod-
yum flosilikat ve baryum flosilikat da onemli tarim zehirleridir. Tarim 
ilaglan ile olu§an zehirlenmelerin gogu kazaen olmaktadir. 

Floriir yaygin bir elementtir. Bile§iklerinin pestisit olarak bitkile-
re uygulanmasi ve floriir igeren fosfatlarin gUbre olarak kullamlmasi 
topragin yiizeyini floriirle kirletir. Bu §ekilde bitkilerde depolanan flo-
riir insan ve hayvanlar igin zehirlenme kaynagi olabilir. Genel olarak 
hububatta floriir igin tolerans siniri 7 ppm saptanmi§tir. 
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Floriir, yeryiizii kabugunu olu§turan elementler iginde miktar ba-
kimindan 13. sirada yer almaktadir. Bu nedenle toprakta ve sularda 
bulunur. Cografi ve jeolojik olarak bazi yerlerde daha yogun toplan-
mi§ olan flor buradaki sulara gegerek kronik zehirlenmelere yol agabi-
lir (Tiirkiye'de Isparta bolgesi, Yumuturug, S; 1955). 

Metabolizmasi: Flor ve hidrojen floriir ba§lica akcigerlerden ab-
sorbe olurlar. Endustride i§ ortamindaki floriir bile§ikleri "airborn" 
floriirler sivi, toz, buhar, gaz ve duman §eklinde bulunup solunum yo-
lu ile etkileri onemlidir. Ozellikle gaz halindeki floriirler (HF gibi) 
agiz mukozasi ve list solunum yollanndan itibaren absorbe olmaya 
ba§larlar. Ayrica sivi ve buhar halindekiler deri yolundan da absorbe 
olurlar. 

Suda eriyen floriir bile§iklerinin (NaF gibi) %90'inin, goziinme-
yenlerinin ise (florspar ve kxiyolit gibi) %60-70'inin gastrointestinal 
yolla absorbe olabilecegi gosterilmi§tir. 

Absorbe olan floriir ba§lica kemik ve di§lerde toplanir. Giinliik 
alima bagli olarak ya§la kemikteki flor yiikii logaritmik olarak artar. 
Karaciger ve kaslardaki miktar ya§la degi§mez. Atilimi ise ba§lica 
bobreklerle olur. Az miktarda siitle de atilmaktadir. Bu nedenle anne 
siitii ile beslenen bebeklerde kronik zehirlenme gbriilmii§tiir. 

Flor insan igin esansiyel bir elementtir. Organizmaya igme sulari 
ve besinlerle bir miktar floriir girmektedir. Zararsiz giinliik doz 1 mi-
ligramdir. Viicuttaki en onemli gorevi ise, ozellikle di§lerin geli§me 
doneminde (0-6 ya§), kalsiyumun di§lerde floroapatit kristalleri halin-
de yerle§mesini saglamaktir. Bu §ekilde di§lerin giiriimeye kar§i diren-
cini arttinr. Yetersiz olarak protein alindiginda di§lerin dayamkhgi 
azalir. 

Diger taraftan fazla floriir alimi ise kalsiyum metabolizmasmi bo-
zar. Kalsiyumun birikmesi gereken yerlerde yerle§mesini engelleye-
rek bu dokulan kalsiyumdan yoksulla§tirir (osteoporoz). Ayrica kalsi-
yumun birikmemesi gereken yerlerde toplanmasina neden olur 
(osteoskleroz). Di§lerin geli§me gaginda fazla floriir alimi, en gok et-
kisini di§ iistiinde gosterir. Di§ler kahverengi leke ve gizgilerle dolar 
(giive yenigi di§ gbriiniimii). Kalici di§ geli§mesi tamamlandiktan son-
ra (16 ya§tan sonra), floriir etkisini kemiklerde gosterir. 

Toksisitesi: Floriir bile§iklerinin toksik dozlari bile§iklerine gore 
degi§ir. Serbest flor (F2) havada 160 ppm miktarda bulundugunda 
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akut toksik etki gosterir. Havada tolere edilebilen limit degeri (TLV) 
0.1 ppm'dir. Igme sulannda TLV degeri ise, su sicakligina bagli ola-
rak 0.9-1.7 ppm arasinda degi§mektedir. 

HF gazi ise havada 0.5-3 ppm oldugunda kokusu ahnabilir. Tole-
re edilen limit deger (i§yeri igin) 3 ppm'dir. Havada 20 ppm oldugun-
da korrozif etki gosterir (cilt ve solunum yolunda). 120 ppm ise irritan 
olup ancak 1 dalakada tolere edilebilir. 

Sodyum floriiriin insanlarda fatal dozu 1-4 gram arasinda degi§ir, 
MLD: 4 g/70 kg olarak verilmi§tir. 16 miligram NaF oral yolla alindi-
gmda bulantiya neden olur. Havada NaF tozu igin MAK degeri 2.5 
mg/m3 verilmi§tir. NaF, kalsiyum floriire gore daha toksiktir. NaF ve-
ya sodyum flosilikat siganlarda akkiimiile oldugu halde, CaF2'un bi-
rikmedigi, ancak %2'sinin vlicutta tutuldugu gosterilmi§tir. 

Floriirle akut zehirlenme belirtileri: Tiikiiriik i frazinin artmasi , 
bulanti, kusma, diyare, karin agnsi, idrar artmasi, adale zafiyeti, heye-
can, titreme, konviilziyon, kan basincinda dii§me, solunum durmasi 
ve kardiyak arrest (kalp durmasi) §eklindedir. Kan basincinin dii§me-
si, floriiriin vazomotor merkezi deprese etmesi ve kalp adalesine dog-
rudan toksik etkimesi ile agiklanmaktadir. Oliim solunum felci veya 
kalp yetersizligi sonucu olur. 

Akut zehirlenmesinin etki mekanizmasi, kan ve dokulardaki kal-
siyumun inaktivasyonu §eklindedir. Aynca protoplazmik bir zehir 
olarak birgok proteolitik ve glikolitik enzimleri inhibe etmesi muhte-
meldir. 

Kronik zehirlenme belirtileri: Kilo ve kuvvet kaybi, biiyiimenin 
durmasi, ka§eksi (beden ve viicut zafiyeti), sirt ve bacaklarda agn go-
riiliir. Kemikler yogunla§ir ve normal yogunlugunun 2-3 misli artar. 
Rontgenle tesbit edilebilen ve osteosklerozis adi verilen kemik degi-
§iklikleri goriiliir. Kaslann kemiklere yapi§tigi yerlerde, kemik zann-
da, eklem baglannda kireglenmeler olu§ur. Kemik iligi daralir, za-
manla burada da kireg birikir. Son donemde kemik dokusunun yapisi 
bozulup, zor goriiliir duruma gelir. 

Yiiksek miktarda floriir igeren suyun igilmesi ile goriilen epide-
mik olayda ise en dikkati geken belirti di§lerin beneklenmesidir. Di§-
ler donukla§ir ve beyaz leke ve gizgilerle dolar. Daha sonra kahveren-
gi lekelere donii§iir. "Di§ florozisi" denilen bu olay daha gok 
gocuklarda goriiliir. 
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Deri iizerine etkileri: Gaz halindeki floriir bile§ikleri cilde temas 
ettiklerinde dermatite neden olurlar. Floriir yaniklari derinin alt taba-
kalarina kadar ula§ip, yara ve iilserler olu§tururlar. 

Monokarboksilli Floriirler 

Buna en onemli ornek CH2FCOONa verilir. Rodendisit olarak 
kullandan bu madde ticarette (1080) adi altinda bilinir. Kimyasal ismi 
sodyum monofloroasetat'tir (Rodendisitler kismina bakiniz). 

Zehirlenmenin tedavisi: Akut zehirlenmede mide yikanmasi ve 
kusturma §arttir. Siit verilmesi, hem demiilsent etkili olmasi ve hem 
de kalsiyum igermesi agisindan yararhdir. Mide yikanmasinda kalsi-
yum tuzlarimn (laktat, glukonat, fosfat veya karbonat gibi) kulland-
masi, absorbe olmami§ floriirle birle§erek lokal antidot etkisi goster-
melerini saglar. 

(goziinen kalsiyum tuzlan IV olarak uygulanabilir. Bu amagla 
%101uk kalsiyum glukonat 4-10 ml IV yolla verilir. Gerekli sempto-
matik ve destekleyici tedavi yapilir. 

Sodyum floroesatatla zehirlenmede sistemik antidot olarak sod-
yum monoasetat (Monacetin) 0.50 g/kg dozda IM uygulamr. Ventri-
kiiler fibrilasyonu onlemek igin 0.5-1 gram prokainamid hidrokloriir 
oral yolla veya IV olarak her 4-6 saatte bir verilir. Diger semptomatik 
ve destekleyici tedavi yapilir. 

Hidroflorik asitle olu§an deri yamklanna kar§i, zarar goren bolge 
%3'liik kalsiyum glukonat gozeltisi ile yikanir. 

Zehirlenmenin tanisi: ilk baki§ta, kronik zehirlenmede di§ mine-
lerindeki beneklenme fikir verebilir. Rontgenle kemiklerde gozlenen 
osteosklerozis bunu kuvvetlendirir. 

Oliim halinde, kan birkag dakika iginde koagiile olmaya meyilli-
dir. Rigor mortis (oliim sertligi) hemen olu§ur. Bobrek ve karaciger-
deki yagli ve parankimatoz dejenerasyon onemli ipucu verir. 

Floriir maruziyetinin biyolojik izlenmesi: id rarda floriir mikta-
n tayin edilir. Normal floriir aliminda, serumda 0-56 pig P / 1 0 0 ml bu-
lunur. Giinliik idrarla atilim ise 1 mg'dir. Endiistride idrarda floriiriin 
MAK degeri vardiya oncesi 4 mg/1, vardiya sonrasi 7 mg/1 verilmi§tir 
(birgok iilke tarafindan kabul edilen deger). 
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Endiistride floriir intoksikasyonunun tanisinda ve onlenmesinde 
idrarda floriir tayini ve i§yeri havasinda floriir tayini gereklidir. Floriir 
tayininde "dogrudan potansiyometrik yontem" gabuk, duyarli ve on 
i§lem gerektirmedigi igin gok kullanilmaktadir. 

Ulkemizde 1980 yilinda bir aliiminyum fabrikasinda gali§an 189 
ki§ilik i§gi grubunda (katot ve anot proses i§gileri, operatorleri gibi) 
ye i§yeri atmosferinde (eletrolizhanelerde) F^ara^tinlmasi yapilmi§tir. 
i§gilerin vardiya oncesi ve vardiya sonrasi idrarlannda saptanan floriir 
miktari onerilen MAK degeri altinda bulunmu§tur. Ancak i§yeri at-
mosferinde, floriir konsantrasyonu bazi elektroliz iinitelerinde MAK 
degerin iistiinde (ortalama 5.104+1.210 mg/m3 ve 6.004+1.978 mg/ 
m3) bulunmu§tur. Yalniz bir elektrolizhanede F \ MAK degeri altinda 
(0.602±0.158 mg/m3) bulunmu§tur. Bu bulgulara gore i§gilerin idrar-
larindaki miktar heniiz saglik agismdan tolere edilebilir diizeydedir. 
Ancak i§yerindeki yiiksek F~ konsantrasyonu, gerekli onlem alinmaz-
sa, kiimiilatif bir zehir olan floriir intoksikasyonuna yol agabilecek 
tehlikededir (Vural N.; Paya, D, 1982). 

FOSFOR (P) 

Fosfor iki §ekilde bulunur: a) Kirmizi fosfor (Px) amorf gramiile 
haldedir. £6ziinmez ve absorbe olmadigi igin de toksik degildir; b) 
beyaz veya sari fosfor (P4), gok toksik olup sari veya beyaz mumsu 
goriinii§tedir. 

Fosfor (sari fosfor veya beyaz fosfor) fare zehiri, kibrit, havai fi-
§eklerin yapiminda kullanilir. 

Ugucu, sarmisak kokusunda, alevlenen bir ametaldir. Karanlikta 
fosforesans verir. 

MLD: 0.3 g/70 kg insan (sari fosfor igin). Kirmizi fosfor hemen 
hemen zehirsizdir. MAK: 0.1 mg/m3 hava. 

Fosforla zehirlenme etiyolojisi ve bulundugu yerler: Fos fo r iki 
§ekilde bulunur, sari (beyaz) fosfor ve kirmizi fosfor. San fosfor ugu-
cu olup, suda kolloidal bir gozelti meydana getirir. £ok toksik olan sa-
ri fosfor, havada serbest halde iken alevlenir. Kapali bir kapta isitildi-
ginda kirmizi §ekline ddnii§iir. Kirmizi fosfor ise ugucu degildir ve 
goziinmez, bu nedenle toksik degildir. 
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Fosforla zehirlenmeye ilk kez, beyaz fosforla kibrit yapilmasinda 
galt§an i§gilerde rastlanmi§tir. "Phossy Jaw" (gukur gene: fosfor nek-
rozu) denilen meslek hastaligi ile karakteristik bir zehirlenmedir. 
Uzun zaman fosfor buharlanna maruz kalindiginda, iist genede karak-
teristik bir nekroz (gukurla§ma) goriiliir. Buna "Phossy Jaw" denir. 
Aynca goguklann da kibrit goplerinin ug kismini agizlanna almalan 
sonucu gocuklar arasinda da fosfor zehirlenmesine gok rastlaniyordu. 
Daha sonra kibrit yapiminda san fosfor kullanilmasi yasaklanmi§ ve 
yerine fosfor seski siilfiir kullanilmaya ba§lanmi§tir. Fakat bu madde 
de dermatite sebep olmaktadir. 

Bugiin beyaz fosfor halen endiistri zehiri olarak tehlikelidir. £iin-
kii havai fi§eklerde, giibre imali, insektisit, fare zehiri, fosfor ekstrak-
siyonu yapilan yerlerde, kemik komiirii yapiminda fosfora maruz ka-
linmaktadir. 

Toksisite ve semptomlar: San fosfor oral yol ile organizmaya 
girdiginde, gastrointestinal irritasyona yol agar. Bulanti, kusma (ekse-
ri kanli), dermansizhk, diyare ve kramp goriiliir. Kusmuk sanmsak 
kokuludur ve karanlikta fosforesans verir. Feges de aym §ekildedir. 
San fosfor belirgin bir karaciger zehiridir. Gastrointestinal irritasyon-
la ilgili §iddetli semptomlar 1-3 giin siiren bir duraklama gosterir ve 
arkadan had karaciger atrofisi ile ilgili sanlik yava§ yava§ belirir. 

inhalasyon veya oral yol ile absorbsiyondan sonra goriilen ba§hca 
sistemik zehirlenme belirtileri kardiyovaskiiler kollaps, solunum ya-
va§lamasi, konviilziyon ve komadir. Karacigerden ba§ka bobrekte de 
harabiyet vardir. Protein yapimi bozulur ve idrarda losin, tirozin gibi 
aminoasitler bulunur. 

Fosfor buharlanna kronik §ekilde maruz kalma sonucu genede 
nekroz goriiliir. Buharlar di§ giiriikleri ve di§lerin etrafmdan girerek 
kemik di§ zan (periosteum) ve subperiosteal (periosalti) kemigin be-
lirgin §ekilde kahnla§masina yol agar. Bakteriler boyle bir kemikte 
(genede) nekroza yol agar. Hastalik kibrit i§gilerinde gah§anlarda %3 
oraninda goriiliir, ender olarak dldiiriiciidiir, fakat goriinii§te gok kotii-
diir. 

San fosforun dozu 50-300 mg arasindadir, 20 mg ile semptomlar 
belirir. 

Fosfor deri ile temasta irritasyon ve nekroza sebep olur. 
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Zehirlenmenin tammlanmasi: Fosfor ile zehirlenmede, post-
mortem bulgular karaciger, bobrek, kalp ve kaslann yagli dejeneras-
yonu §eklindedir. Gastrointestinal yolda erozyon (a§inma) vardir ve 
gabuk oliimle sonuglanan olaylarda mide muhteviyati fosforesans gos-
terir. Kan koagule olmaz ve seroz kisimda hemorajik alanlara rastla-
nir. 

Toksikolojik analizde, mide igerigi ve fegeste fosfor aranir. Oliim 
olayinda ise fosforun yerle§tigi dokulardan numune alinir. Fosfor su 
buhan distilasyonu ile izole edildikten sonra: 

a) Karakteristik kokusu, b) Mitscherlich deneyi, c) Distilat HN03 
ile ortofosforik asite oksitlenerek fosfat aranir. 

Zehirlenmenin Tedavisi 

1- Genel tedavi prensiplerine uyarak, mide 250 mg CuS0 4 ile 
(100 ml suda) veya %0.1'lik KMn0 4 ile yikanarak oksitlenme hizlan-
dinlir. Fosfor tedavisi ile ilgilenen doktorun lastik eldiven kullanmasi 
gerekir. Katartik veya emetikler verilmedigi gibi, yagli demiilsentler-
den kaginihr. 

2- Deri ile temasta, cilt once bol su ile yikanir, yaniklar tedavi 
edilir. 

3- Kalsiyum glukonat (%10'luk) IV olarak 4-6 ml uygulanir. 
Yiiksek karbohidratli ve vitaminli (B kompleks, C ve K) diyet verilir. 

4- Viicudun sivi ve elektrolit dengesi, ISISI saglanir ve semptoma-
tik tedavi uygulanir. 

Toksik Fosfor Bile§ikleri 

1- Fosfin PH3 

Fosfin (fosforlu hidrojen) gaz halinde gok toksik bir bile§iktir. 
Meydana geli§ ve ozellikleri bakimmdan arsine (AsH3) gok benzer. 
Asetilen iiretimi sirasinda, 75-95 ppm PH3 ve AsH3 meydana gelebi-
lir. Havadan agir bir gaz olan fosfin, saf olmadigi zaman bozulmu§ 
balik kokusundadir. Fosfiirlerin su veya asitle temasinda, elementel 
fosfora alkalilerin etkimesi sonucunda PH3 olu§ur. Ayrica ticari ferro-
silikon iginde fosfiirler vardir ve gogu zaman ferrosilikonun lslanmasi 
halinde PH3 ile zehirlenmeye rastlanir. 
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Toksisite ve semptomlan: 100-200 ppm fosfin bulunan havamn 
1 saat inhale edilmesiyle ani fosfin zehirlenmesi olmaz. Fakat 500 
ppm PH3 hayat igin tehlikelidir ve 2 000 ppm ani oliime sebep olur. 
TLV: 0.05 ppm (70 /ig/m3) dir. 

Akut PH3 zehirlenmesinin semptomlan, ba§lica MSS'nin once sti-
miilasyonu ve sonra da paralizi ile ilgilidir. Gogiiste siki§ma, solunum 
zorlugu, ba§ agnsi, bulanti, diyare, genel zafiyet, titreme, koma, kon-
vtilziyon ve oliim goriiliir. 

Tedavi: Fosfin zehirlenmesi igin ozel bir antidot yoktur. Bu ne-
denle tedavi semptomatik olmahdir (viicut lsisinin devami, oksijen ve 
stimiilan uygulanmasi gibi). 

Zehirlenmenin tanimlanmasinda, havada fosfin aranmasi ve tayi-
ni yardimci olur. AgN0 3 ile islatilmi§ filtre kagidinm kahverengi-
siyaha donmesi, o atmosferde fosfin varligini gosterir. 

2- Fosfurler 

Ornek olarak ginko fosfiir (Zn3P2) incelenecektir. 

OzeUikleri ve kullanma yerleri: i lk kez 1929'da insektisit . 
1936'da ise rodendisit olarak kullandmi§tir. Kristal, gri renkte bir 
madde olup, suda goziinmez. Kuru iken dayanikli bir bile§ik oldugu 
halde, rutubet kar§isinda yava§ yava§ hidroliz olarak, fosfin verir. 
£ inko fosfiir kirmizi fosfor iizerine erimi§ ginko dokiilmesiyle elde 
edilir. 

Toksisite: £inko fosfurle ge§itli kazaen zehirlenmelere rastlan-
mi§tir. Siganlara toksisitesi, sodyum floroasetat, ANTU ve talyum siil-
fattan daha azdir. Fakat As203 ve baryum karbonattan gok daha tok-
siktir. 

Zehirlenmenin belirtileri: Fosfin ile ilgili zehirlenme belirtileri 
gibidir (bulanti, kusma, solunum giigliigii, kalp hareketlerinde yava§-
lama, dola§im kollapsi gibi). 

Tedavi: Toksik etki, maruz kalmadan hemen sonra midenin 
%5'lik NaHC03 ile yikanmasi ile azaltilabilir. Arkadan semptomatik 
tedaviye gegilir. 

3. Organik fosfor bile§ikleri 

(Pestisitler ve gazlar boliimiine bakimz.) 
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5. RADYASYON VE RADYOAKTIF IZOTOPLAR 

Genel olarak "iyonizasyon (iyonla§tinci) radyasyonu" deyimi ile, 
madde ile etkile§imi sonucu dogrudan veya dolayli olarak iyonla§ma-
ya neden olan radyasyon anla§dir. iyonizasyon radyasyonu, gama (y) 
ve X-i§inlari gibi elektromagnetik radyasyon ile alfa (a) tanecikleri, 
beta (p) tanecikleri, pozitron, elektron, proton ve notronlor gibi tane-
cik veya cisimcik karakterindeki i§imalan igerir. 

iyonla§tirici radyasyonlar biyolojik etkilerini hiicrelerde atomlari 
iyonla§tirarak ve hiicre iginde iyonlann olu§masina yol agarak goste-
rirler. 

1895 ydinda Roentgen tarafindan X-i§inlannin bulunmasindan 
gok kisa bir zaman sonra (1896), ilk kez Becquerel tarafindan dogal 
radyoaktivite ke§fedilmi§tir. Becquerel uranyum bile§iklerinin i§ima 
ile fotograf plagini kararttigini ve maddelere niifuz ettigini gozlemi§-
tir. Daha sonra Curie'ler bu gali§malara devam ederek, radyoaktif ele-
mentleri izole etmek istemi§ler ve 1898'de ilk kez radyoaktif element-
lerden radyum ve polonyumu saf olarak elde etmi§lerdir. Bundan 
sonra radyoaktivitenin tabiati hakkinda gali§malar yogunla§mi§tir. 
1899'da Rutherford ve arkada§lari, radyoaktif elementlerin a (alfa), 
ve P (Beta) ismi verilen iki tip radyasyon yaydiklanni, Villard ise y 
(gama) i§inlanni bulmu§lardir. 

X-i§inlannin bulunmasi ile beraber radyasyonlarin zararlan da 
gozlenmi§tir. X-i§inlannin deride §iddetli yaniklar yaptigi, radyoaktif 
i§imalarin da ayni §ekilde yamklara yol agtigim Becquerel ve Curi-
e'ler bizzat kendilerinde gormii§lerdir. 

Radyoaktivitenin ke§fi ile radyum ihtiva eden ilaglann tipta geni§ 
gapta kullanilmasina yol agmi§tir. Bir kisim doktorlar radyasyon za-
rarlarinin ciddiyetini bilmekle beraber, bir kismi ise bu ilaglarin dahi-
len kullanilmasinda bir sakinca gormiiyorlardi. 

I. Diinya Sava§i sirasinda gerek X-i§inlari ve gerekse radyoaktif 
elementler ge§itli alanlarda kullanilmaya ba§lanmi§tir. Radyoaktif i§i-
ma ile ortaya gikan niikleer enerjiden yararlamlarak ilk defa 1942'de 
Chicago liniversitesinde fizikgi Enrico Fermi ve arkada§lannin yardi-
mi ile atom pili yapilmi§, boylece "atom enerjisi" denilen yeni ve bii-
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yiik bir enerji kaynagi insan emrine girmi§ oluyordu. 1945 Agustos 
ayi iginde II. Diinya Sava§i'nin hizla ilerledigi bir zamanda, Hiro§i-
ma'da atom bombasi kullanilmi§tir. Bu bombanin atih§i geni§ bir in-
san kitlesinin blumiine yol agmi§tir. 

Sava§tan sonra ise radyasyon enerjisinin kullanilmasi insanligin 
rahat ve mutlulugunu arttirmak, sagligini korumak amacina yoneltil-
mi§tir. Tip, veterinerlik, tanm, fizik ve kimya gibi bilim dallannin ge-
li§mesinde biiyiik yararlar saglanmi§tir. Ancak bu geni§ kullanma ala-
ni, bir taraftan da insan sagligi igin ge§itli nedenlerle tehlikeli 
olmaktadir. 

5.1. Radyoaktivite ve Radyasyon Enerjisi 

Kimyasal elementler, atom numarasi (proton sayisi) bakimindan 
aym, fakat atom kiitlesi (proton+notron) farkli atomlardan meydana 
gelebilirler. Boyle atomlara "izotop atomlar" denir. Hemen her ele-
mentin bir veya daha gok sayida izotopu vardir. Dogadaki elementle-
rin gogu enerji bakimindan dengeli atom gekirdeklerine sahiptir. An-
cak, periyodik tabloda atom numarasi 82'den sonrakiler enerji 
bakimindan dengesizdirler ve gekirdeklerinden bazi pargalan atarak 
kararli hale gegerler. Uranyum, toryum gibi elementler a , P, y gibi ta-
necik ve i§inlan vererek daha dayanikh duruma gegmek isterler. Bu 
olaya "radyoaktivite" denir. Radyasyon ise bu elektromagnetik enerji 
veya partikiil i§inlarinin verilmesidir. 

Radyasyon enerjisi: Radyoaktif bozunma sirasinda verilen a -
tanecikleri, (3-i§inlari (veya pozitronlar) hareketleri nedeni ile kinetik 
enerjiye sahiptirler. Bu enerji (E): 

E=l /2 m V2 

ile ifade edilir. (m) tanecigin kiitlesini, (V) ise hizini gostermektedir. 
a taneciklerinin hizi i§ik hizina gore gok dii§iiktiir. Bu nedenle relati-
vite igin bir diizeltmeye gerek yoktur. 

(3-tanecikleri ve pozitronlann hizlan yiiksektir ve relativite kiitle-
leri (kar§iligi 0.511 MeV) diizeltme gerekir: 
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0.511 
E = r—-r + 0 . 5 1 1 

( 1 - v 2 /c2)1/2 

Burada V:(3 taneciginin hizini; C: ise i§ik hizmi gostermektedir. 

Gama ve X i§inlan saf elektromagnetik radyasyon olduklan igin 
enerj ileri: 

E=h v ye e§ittir (h:Planck sabiti: 6.626x103 4 joule saniye; v: rad-
yasyon frekansi). 

Iyonizasyon radyasyonu igin kullanilan enerji birimi elektron volt 
(eV) olup, katlan milyon elektron volt (m EV) ve kiloelektron volt / 
KeV) dir. Uluslararasi enerji birimi (Joule:j) olarak kar§iligi: 

1 eV=1.6 x 10~19 J dir. 

Radyasyon £e§itleri: 

Ba§lica 4 tip radyasyon vardir: a - tanecikleri, (3-tanecikleri (nega-
tif yiiklii), pozitronlar (pozitif yiiklii), ve X i§inlandir. 

a- tanecikleri (He*2): +2 yiiklii helyum gekirdegi (iyonu) olup 2 
notron ve 2 proton igerir. Uranyum, plutonyum, radyum ve toryum gi-
bi agir elementlerin radyoaktif bozunmalan sirasinda ortaya gikar. 
Ornegin uranyum -238 bir a-i§ini yayinlayicisidir. 

2^U > 23^Th+2 He (E) veya daha genel olarak: 

zX > z^Y+2 He+2 (E) §eklinde de a - i§imasi gosterilebilir 

(Burada A: atom kiitlesini, Z: atom numarasini E ise: bozunma enerji-
sini gostermektedir.) 

a - tanecikleri hizli hareket ederler, her tanecik 4-8 MeV (milyon 
elektron volt) enerji verir, ince tabakalar (ince bir kagit tabakasi gibi) 
ve iist deri tarafindan tutulurlar. Organizma iginde a-i§ini yayinlayan 
bir radyoaktif element varsa, (3 -tanecikleri 50-100 pi (mikron: 10 6 m) 
gibi gok kisa bir yol a§arlar, fakat biiyiik zarara yol agarlar. 
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IQ-tanecikleri (-le) ve pozitronlar £je): £ok hizli hareket eden 
elektronlar olup, maksimum enerj ileri birkag MeV (milyon elektron 
volt) dur. Atom gekirdeginin boliinmesi sirasinda, biitiin radyoaktif 
bozunmalardan meydana gelebilirler. 

(3-i§imasi yapan radyoaktif bir element, kiitlesi ayni, atom nuraa-
rasi bir (1) fazla elemente donu§ur. 

Elektron i§imasi ise p-tanecigi i§imasina benzer. Radyoaktif ele-
ment, kiitlesi ayni, atom numarasi bir (1) fazla elemente donii§iir. 

Pozitron i§imasi ise p-tanecigi i§imasma benzer. Radyoaktif ge-
kirdekdeki bir protona (notron+pozitron) dbnii§iir. Sonugta radyoaktif 
element, atom numarasi bir (1) eksik elemente donii§iir. 

A§agida ornek olarak dogal radyoaktif ^Cu'in p-i§imasi (dogada 
%41 oraninda gergekle§ir) ve pozitron i§imasi (%19 oramnda) goste-
rilmi§tir: 

p - i§imasi: J J C u - ^ Z n + °e (0.57 MeV) 

Pozitron i§imasi: " C u - > ^ N i +
 + i e <0-66 M e V ) 

Beta tanecikleri, dokuda birkag mm ilerleyebilir. Bu nedenle vii-
cut igin ig ve di§ kaynakli olarak tehlikelidirler. 3 mm kalinhginda 
kur§un veya diger metal, cam tarafindan durdurulurlar. 

y-i§inlari: X-i§inlanna benzer, fakat dalga uzunluklan daha kii-
giik oldugundan girici ozellikleri gok fazladir. Havada 1-2 km ka-
dar ilerleyebilirler ve ancak 7-8 cm kalinhginda kur§un ve 30 cm 
kalinhginda gelik levhalar tarafindan §iddetleri azaltilir (%98 kadar). 

y-i§imasi primer bir i§ima degildir ve genelde diger i§imalarla beraber 
olur. 

Gama i§inlan, dayaniksiz atom gekirdeklerinin dayanikldiklanni 
saglamak igin yaptiklan radyasyon ile ilgilidir. Dalga uzunluklan 1 
A°den (1 A o=10 8 cm) kuguktur (1011 - 10 9 cm arasi). 
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X-i§inlari: Bir elektrik devresinde metal anodun elektronlarla 
bombardimani sonucu meydana gelen X-i§inlarinin niifuz yetenegi, 
X-i§ini tiipiine uygulanan voltaj §iddetine baglidir. Ornegin 400 KeV 
(kilo elektron-volt) §iddetindeki X-i§ini 15.0 mm kalinliginda kur§un 
levha tarafindan tutulur. X-i§inlannin dalga uzunluklan 1-100 A° ara-
smdadir. 

Notronlar (n), yiikleri olmayan radyoaktif taneciklerdir. Bu ne-
denle dogrudan dogruya iyonizasyona sebep olmazlar, fakat dokuda 
2.5-5 cm kadar ilerleyebilirler. Hizli veya yiiksek enerjili notronlar 
gegi§leri sirasinda doku atomlannin protonlan ile garpi§abilir ve ener-
jilerinin bir kismini onlara vererek ikinci derecede "sekonder" iyoni-
zasyona sebep olabilirler. Dii§iik kinetik enerjili radyoaktif izotoplar 
meydana getirebilirler. Boylece p, y ve seyrek olarak da a radyasyonu 
olu§arak doku hasari yaparlar. 10 MeV enerjiye kadar enerjileri olan 
hizli ve yava§ notronlar, ayni dozdaki X-i§inlar:ndan 10 kere daha 
fazla biyolojik etkiye sahiptirler. Niikleer enerji sirasinda olu§tuklan 
gibi, siklotronlar (cyclotrons) tarafindan da meydana getirilebilirler. 

Yapay radyoaktivite (artificial radioactivitiy): 1934'de Curie'ler 
tarafindan iiretilmi§tir. Aliiminyumu a tanecikleriyle bombardiman 
ettiklerinde, bu sirada aliiminyumdan pozitif yiiklii taneciklerin yapil-
diklarini gozlemi§lerdir. Bu bulu§tan sonra radyoaktif izotoplar hem 
endiistri ve hem de tipta onem kazanmi§lardir. 

Radyoaktif Bozunma Hizi: Radyoaktivite, radyoaktif gekirdegin 
bozunma hizi ile olgiilUr. Radyoaktif bir maddenin bozunma hizi, o 
numunede bulunan radyoaktif gekirdeklerin sayisi (N) ile dogru oran-
tihdir. Bozunma hizi ise birim zamanda (saniye 1 veya dakika1) bozu-
nan atom sayisi olarak verilir (t1). 

Radyoaktif bozunma hizinin olgiisii ise yanlanma siiresidir (t1/2). 
Radyoaktif bir elementin yan omrii, element atomlarinin radyoaktif 
i§ima sonucu yansina inmesi igin gegen zamandir. Birinci dereceden 
reaksiyon olan radyoaktif bozunmada, atom disintegrasyonunun (par-
galanmasi) hizi, o anda bulunan atomlarin sayisi ile dogru orantilidir. 
Bu nedenle ba§langigtaki atom sayisi (N0) ve herhangibir "t" anindaki 
atom sayisi (Nt), yan omrii (t1/2) arasinda a§agidaki e§itlikler yazilabi-
lir: 
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( 1 ) N t = N0e"kt 

N 
(2) —- = N e"kl"! ; ve buradan yanlanma siiresi 

2 
In2 0.693 , 

(3) t . „ = — = olarak bulunur. 
k k 

(Bu e§itliklerde e: tabii logaritma tabani; k: radyoaktif bozunma 
sabitini ifade etmektedir. Yanlanma siiresi uzun olan elementlerin, k 
sabiti daha dii§iiktiir). 

Radyoaktivite birimi:Curie (kiiri: Q) : l Curie "saniyede 3.7x10 10 

veya dakikada 2.22x1012 atom disintegrasyonu yapan radyoaktif atom 
miktan olarak tanimlanir. Bu birimin kar§ihgi "1 gram radyum aktivi-
tesine" e§degerdir. Curie radyoaktivite pargalanma hizini gosteren bir 
birimdir ve biyolojik aktivite olgiisii olarak 90k biiyiik bir miktan ifa-
de ettiginden askatlan olan milicurie (mCi:10"3 Ci), mikrocurie 
OCi: 106 Ci), nanocurie (nCi:109 Ci) ve pikocurie (pCi:1012) daha 
90k kullamlmaktadir. 

Spesifik aktivite ise, radyoaktif atomun birim agirhginin (gram) 
aktivitesi olarak tanimlanir ve a§agidaki formiille hesaplanabilir: 

n . . 1.3xl08 
Cune /g ram= 

t1/2xA 

Burada tm: radyoaktif atomun yanlanma siiresini, A: Atom agirh-
gini gostermektedir. 

Becquerel (Bq): Uluslararasi Birim sistemi (SI: International 
System of Units) tarafindan konulan radyoaktivite birimidir. Radyas-
yon birimi ve Radyasyondan Korunma ile ilgili Uluslararasi kurulu§-
lar (ICRU: International Commission on Radiation Units, 1980; ve 
"ICRP: International Council on Radiological Protection, 1985), rad-
yoaktivite ve radyasyon birimlerini SI birimlerine gore degi§tirmekte-
dirler. Bq, Ci yerine konulan radyoaktivite birimi olup ("1 Bq: saniye-
de bir atom disintegrasyonu" olarak tanimlanmaktadir ve C, olarak 
kar§iligi: 1 Bq= 2.703 x IO11 Ci'dir (Hobbs, C.H., Clellan, O.R., 
1986). 
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5.2. Absorbe Olan Radyasyon Doz Birimleri 

Radyasyonlann biyolojik etkileri absorbe olan radyasyon enerjisi 
miktanna bagli oldugundan, bu enerji (radyasyon dozu) birimlerine 
kisaca deginilecektir. Absorbe olmu§ doz (D), iyonizasyon radyasyo-
nu tarafindan maddenin kiitlesine (m) verilen ortalama enerji (e) ola-
rak tanimlanir (ICRU, 1980): 

D=e/m 

Absorbe olmu§ doz igin kullanilan ba§lica doz birimleri onceleri ront-
gen, rad ve rem iken bugiin SI tarafindan konulan gray, sievert de doz 
birimleri olarak kullanilir. 

Rontgen (r): X ve y i§inlannin iyonizasyon derecesi birimidir. 
Normal ko§ullarda 1 cm3 hava iginde bir elektron yiik birimi -eyb-
iyonizasyon olu§turan X ve y i§ininm miktan " 1 rontgen" olarak ta-
nimlanir. 1 rontgenin, 1 gram yumu§ak dokuda 93 erg'lik bir enerji 
absorblamasina yol agtigi hesaplanmi§tir. Kiigiik miktardaki radyas-
yon dozlari igin milirontgen (1 mr=10"3 r) kullanilir. 

Rad: Absorblanmi§ radyasyon birimidir. Her cins iyonizasyon 
radyasyonu tarafindan herhangi bir ortamda olu§turulan enerji mikta-
nni ifade ettigi igin daha kullani§hdir. "Herhangi bir madde iginde 
100 erg/g enerji absorbsiyonu saglayan radyasyon dozu "1 rad" olarak 
tanimlanir. 

Ortamlara gore absorblanan radyasyon miktan farkli olacagindan, 
rad olarak ifade edilen dozlarda ortamin belirtilmesi gerekir. 

Rem (Rontgenin insan E§degeri: Roentgen Equivalent Man):' 
Biyolojik deneylere gore ayni dozdaki ge§itli radyasyonlar insanda 
farkli etki gostermektedir. Radyasyonlann biyolojik etkisi radyasyon 
cinsi, etki yerinde dagilim §ekli ve radyasyon cinsinin linear enerji 
transferi (LET) gibi faktorlere baghdir. Elektrik yiiklii bir tanecigin 
kendi yolu iizerinde meydana getirdigi iyon yogunlugunun da bu bi-
yolojik etkide onemli bir faktor oldugu gosterilmi§tir. 

Gray (Gy): Bugiin absorbe olan doz birimi yerine SI tarafindan 
konulan Gray (Gy) kullanilmaktadir. 
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1 Gy= 1 J kg-' olup, eski birim olan radin 100 katina esittir: 
(100 erg g1), 1 Gy:100 rad. 

Maruz kahnan radyasyon birimi olarak eskiden kullandan roent-
gen (r) yerine, §imdi Coulomb/kg hava (C kg1) kullamlmaktadir: 

1 r = 2.58 x 10"4 C kg"1 hava'dir. 

1 C kg"1 = 33.85 Gy'dir. 

Radyasyon maruziyet birimi ve absorbe olunan radyasyon dozu, 
bazi yayinlarda birbiri yerine kullanilmakta ise de bu dogru degildir. 

Doz hizi: Birim zaman arahginda maruz kahnan doz, "doz hizi" 
olarak tanimlanir. Radyoaktif bir elementin organizmadaki doz hizi, 
zamanla yanlanma siiresine bagli olarak dii§ebilir. Ornegin tiroid be-
zinin taramasinda kullanilan radyoaktif teknetyumun (99mTc) doz hizi 
zamanla azaltr ( t ,^^ saat). Dogal olarak viicutta bulunan K dozu ise 
hayat boyunca hemen hemen sabit kalir ve genel olarak yillik doz hizi 
§eklinde ifade edilir. 

Doz e§ degeri (H): Tanecik §eklindeki radyasyon doku iginde 
ilerlerken enerjilerinde kayip olur. Ornegin a-tanecikleri doku iginde 
10 //in (10xl0~6m) ve hava iginde 1 cm lik ilerlemesi sirasinda eneiji-
sinin % 10-20 sini kaybeder. Boylece taneciklerin madde ile etkile§-
mesi sirasinda aldigi birim yol uzunlugu ba§ina, bir enerji kaybina ug-
rar ve bu sirada ilerledigi yol iizerinde yiiksek iyonla§ma yogunlugu 
olur. Bu duruma "linear eneiji transferi: LET" adi verilir. 

Genel olarak tanecik §eklindeki ( a ve P) radyasyonlannin 
LET'leri y-i§inlanna gore daha yiiksektir. Bu-nedenle ge§itli radyas-
yon tiplerinin dokudaki etkilerini kar§ila§tirabilmek igin relatif biyolo-
jik etkinliklerini (RBE) tayin etmek gerekir. RBE, ayni biyolojik so-
nucu veren (gama radyasyon dozu/incelenen radyasyon dozu) olarak 
tanimlanir. 

Radyasyon birimlerini, "kanser etkisi" gibi durumlarda normalize 
etmek miimkiin degildir. Bu durumda radyasyon tiplerininin sudaki 
LET degerlerinden yararlanilarak normalize edilmesine gidilir. 

Bu durumda: 
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KF=LET (y-radyasyon)/LET-(incelenen radyasyon) orani kalite 
faktorii (KF) olarak tanimlanir. Radyasyon dozlannin birbirine donii§-
tiiriilmesinde bu faktorden yararlamlir: 

Doz e§degeri (H) birimi olarak Sievert (Sv), eski birim olan rem 
yerine kullanilmaktadir (1 Sievert= 100 rem). Boylece: 

H= Gray (Gy) x KF (Sievert) olarak tanimlanir (eski birimlere gore 
ise: Rem= Rad x KF §eklinde). £e§itli radyasyonlar igin: 

a) KF=1 (X- ve Y-i§inlan, (3-tanecikleri ve pozitronlar) 

b) KF= 5 (termal notronlar igin) 

c) KF= 20 (normal olmayan diger notronlar, protonlar, 
a-tanecikleri v.b. igin) §eklinde onerilmektedir. 

Ornek: Ug kaynakli 0.02 Gy a-tanecigi ve di§ kaynakli 0.02 Gy 
Y-i§im radyasyonunun doz e§degeri (Sievert) olarak kar§iligi: 

a-tanecigi igin: H=0.02 x (20)= 0.40 Sv 

y-radyasyonu igin: H=0.02 x (1 )= 0.02 Sv 

olarak bulunur. 

5*3. Radyasyon Kaynaklan ve Kullanildigi Yerler 

Insanlann maruz kaldigi radyasyonlar "dogal" veya "yapay" kay-
nakli olabilirler. 

1- Dogal kaynakli radyasyonlar: Bunlar dogada bulunan radyoaktif 
i§ima yapan tabii maddeler olup, ya di§ kaynakli, (kozmik i§inlar %14; 
yer kabugundan gelenler %66, uranyum -238, ve radyum-228 gibi) 
veya ig kaynaklidirlar (viicut yapisi iginde normalde mevcut olan ele-
mentlerin radyoaktif izotoplan: 14C, 40K, 228Ra radyasyonu gibi). 

Ug kaynakli radyasyonlar, besinlerle veya inhalasyonla organiz-
maya girerler. Ornegin potasyum viicut igin gerekli bir elementdir. 
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Potasyumdan agiga 91 kan en biiyiik internal doz yilda 0.15 m Sv (mi-
lisievert) civanndadir. Radon (Rn) de 238U bozunma serisinden olu§ur 
(t1/2 3.8 giin). Atmosferden inhalasyon yolu ile viicuda girer. 

Maruz kahnan ig ve di§ kaynakli radyasyon dozu bolgelere gore 
ve ya§ama yerine gore degi§mektedir. Ortalama olarak ig kaynakli 
(14C, % 87Pb, 226Ra, 22Rn gibi) radyasyon dozu (e§deger) hizi (mSv/ 
yil olarak): yumu§ak dokularda:3.50; kemik yiizeyinde 11.00; kemik 
iliginde 5.00 olarak hesaplanmi§tir. Di§ kaynakli olarak dogal radyas-
yon doz hizi ise Amerika ve Kanada'da 3 mSv/yil, Tiirkiye'de ise 1 
mSv/yil olarak hesaplanmi§tir (Background: fon radyasyon dozu). Bir 
insanin hayat boyunca (dogumdan 85 ya§ma kadar) dogal kaynakli 
radyoaktif maddelerden alacagi effektif doz e§degeri ise 260 mSv ola-
rak bildirilmi§tir (Harley, N.H., 1991,TAEK 1988). 

2- Ya§ama §ekline bagli olarak da farkli radyasyon dozu alinz. 
Ornegin tugla beton veya tahtadan yapilmi§ evlerde maruz kahnan 
radyasyon dozu sirasi ile (50-100 mrem/yil); (70-100 mrem/yil) ve 
(30-50 mrem/yil) gevresinde olabilir. 

3- Atom bombasi endiistrisinde olu§an radyoaktif gazlar ve bun-
larla havanin kontaminasyonu (atom fizyonuna bakiniz). 

Fizyon iiriinlerinden bazilari gaz halinde bulunmaktadir. Nukleer 
enerji ile gali§an elektrik santrallerinin 90k artmasi halinde olu§an 
gazlarin kontrolsiiz olarak havaya verilmesi, solunum havasinda mii-
saade edilen limit iizerinde bir radyasyon tehlikesi ortaya 9ikartabilir. 

4- Tipta, te§his ve tedavi amaci ile kullanilan radyoaktif izotopla-
nn radyasyonlan: Ornegin 24Na kan, hacmi ve ekstra selliiler sivi hac-
minin tayininde; 32P, 32K meme; 13II karaciger; 71P, 7lAs ve 72As beyin 
tiimorlerinin te§hisinde; l31I tiroid kanseri ve Basedow hastaligi teda-
visinde; 32P kan hastahklarmda; ^Co ve l37Cs ise ge§itli tiimor tedavi-
lerinde kullanilir. 

5- Besin endiistrisinde: Besin maddelerinin radyasyonda prezer-
vasyonu (korunmasi) bazi memleketlerde yapilmaktadir. Bu radyas-
yon, meslek hijyeni bakimindan onemlidir. 

6- Radyoaktif maden ocaklari: Burada gali§an ig^iler giinliik kii-
giik dozlarda i§mlamaya maruz kaldiklan gibi radyoaktif madde ihtiva 
eden havayi da teneffiis etmektedirler. 
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7- Endustride rontgen kullamlmasi: Burada gali§an personelin 
saglik problemleri arasinda onemli yer tutar. 

8- Kimya endiistrisinde: Luminesan madde endustrisinde (saat 
kadranlari, deniz ve hava ta§it araglari aletlerinde) radyum gibi radyo-
aktif elementler ve diger beta yayinlayicisi izotoplar kullanilir. Bu 
izotoplarin koruyucu olarak cam veya plastik tabaka ile ortiilmesi ge-
rekir. Aynca polimerizasyon, aromatik maddelerin klorlanmasi gibi 
ge§itli kimya endustrisinde iyonizasyon radyasyonundan yararlanihr. 

9- Yangin haber veren cihazlarda da, radyum veya diger radyoak-
tif izotoplar kullanilir. 

10- Diger kaynaklar: Televizyon izleme ve hava yolculugu sira-
sinda radyasyona maruz kahndigi gosterilmi§tir. Amerika Birle§ik 
Devletleri'nde halkin televizyon izlemesi nedeni ile yilda 2 mrem (mi-
lirem) radyasyona maruz kaldigi hesaplanmi§tir. Bu nedenle ozellikle 
renkli televizyon iiretiminde belirli onlemler alinmaktadir. 

5.4. Radyasyonlann Biyolojik Etkileri 

Biitiin radyasyonlann, ister X-i§im, y-i§ini gibi elektromagnetik, 
ister ot-i§mlan, (3-i§inlan, notron ve proton gibi tanecik radyasyonu 
olsun, hepsinin esas olarak biyolojik etkileri aynidir. 

Insan ve hayvanda iyonizasyon radyasyonun etkisi ara§tinlnu§tir. 
Alfa ve beta i§inlan gibi elektrik yiiklii tanecikler maddeden gegerken 
madde atomlannin yoriingesi ile elektromagnetik reaksiyon vererek 
iyonizasyona sebep olurlar. Her iyonizasyon bir iyon gifti olu§turur. 
Meydana gelen iyon giftinin sayisi, partikiil cinsine, hizina ve gegtigi 
ortama baghdir. Alfa partikulleri havada 50 000- 1 000 000 iyon 
gifti/cm, beta partikiilleri ise 30-300 iyon gifti/cm meydana getirirler. 

Bu tanecikler iyon gifti halinde enerjileri tiikeninceye kadar iyo-
nizasyona devam ederler. Boylece alfa tanecikleri normal He atomlan 
haline geger. Beta tanecikleri ise orbital elektronlann haline geger. 
Boylece 1 MeV (milyon elektron volt) eneijideki alfa tanecikleri ha-
vada 0.5 cm, beta tanecikleri ise 3.7 m ilerleyebilirler. Dokuda ise bu 
degerler 1/1 000 oranina iner. Alfa ve beta tanecikleri bu §ekilde he-
men meydana geldikleri yerde onemli iyonizasyona sebep olabilirler-
se de niifuz kabiliyetleri fazla degildir. Gama i§inlannin olmadigi du-
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rumda, sadece alfa ve beta tanecikleri i§imasi bu nedenle, di§tan ma-
ruz kalan bir §ahis igin gok onemli saydmaz. 

Bununla beraber a ve P tanecikleri yayan maddeler agiz yolu ile 
alindiginda iyon gifti haline gegerken bozulma enerjileri ile organiz-
mada zarar meydana getirirler. 

iyonizasyon radyasyonunun molekiillerle etkile§mesi sonucu mo-
lekiil iyonla§ir veya uyanlir, iyonizasyon (iyonla§ma) durumunda, 
molekiilden (M) bir orbital elektronu (e) uzakla§tinlir ve boylece bir 
iyon gifti olu§ur. Uyanlmada (eksitasyon) ise radyasyon enerjisi ile 
molekiildeki elektron daha yuksek enerji diizeyine yiikselir: 

M radyasyon ) M + + e - (iyon gifti) 

M r adyasyon ) ^j* ^ y a ^ m ^ molektil) 

Molekiil enerjiyi dogrudan radyasyondan aliyorsa buna radyasyo-
nun direkt etkisi denir. Bazen de molekiil enerjiyi, radyasyon etkisi ile 
iyonize olmu§ molekiilden alarak iyonla§ir veya uyanlir. Buna da rad-
yasyonun indirekt etkisi denir. Bu ikinci durum ozellikle biyolojik sis-
temlerin su fazinda onemlidir. Sulu sistemlerde iyonizasyon radyas-
yonun ba§lica etkisi suyu iyonize ederek radikal olu§turmasidir. Bu 
iyonla§manin toplu sonucu: 

H20 radyasyon ) H ' + O H * §eklinde yazilabilir. 

Boylece son derece etkin hidrojen ve hidroksil radikalleri (elekt-
rikge notral fakat ortaklanmami§ tek elektron igeren atom veya mole-
kiil) olu§ur. Bu molekiiller hiicre igindeki oksijen, siilfidril ve diger 
molekiillerden iyon gifti veya radikaller olu§tururlar. 

Iyonizasyonun tek hiicrede gosterdigi biyolojik etki radyasyon 
cinsine bagli olmaksizin viicutta meydana getirdigi zarar, dokunun ya-
pisina, radyasyon dozuna, maruz kalma siiresine ve radyasyonun RBE 
degerine baghdir. iyonizasyon hemen olu§tugu halde biyolojik cevap 
yava§tir. Ornegin bir gen molekiiliiniin iyonizasyonu ile hemen mu-
tasyon olabilir, fakat bunun sonucu ancak iireme (reprodiiktif) done-
minde goriiliir. iyonizasyonun 106 saniye gibi gok kisa siire iginde 
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olu§tugu; fakat 1 200 r X-i§inina maruz kalan bir farenin ancak 3 giin 
sonra oldugu saptanmi§tir. 

Iyonizasyon radyasyonlanmn niikleik asit sentezini bozduklan, 
onemli enzim sistemlerine zarar verdikleri, mitotik mekanizmayi bo-
zarak kromozom ve genleri hasara ugrattiklari gosterilmi§tir. 

5.5. Di§ Kaynakli Radyasyonlarin Biyolojik Etkileri 

Canlilar, di§ kaynakli iyonizasyon radyasyonlarina y-i§inlari veya 
X-i§inlan nedeni ile maruz kahrlar. Belirli ko§ullarda radyoterapi, 
uzay, ugak veya niikleer enerjinin kullanildigi yerlerde kazaen havada 
agiga 51 kan notron, proton ve beta taneciklerine maruz kalma "di§ 
kaynakli radyasyonlara" ornektir. 

Radyasyonlarin biyolojik etkilerinde radyasyon dozu en onemli 
faktordiir. Ancak birgok ekstrinsik (di§) ve intrinsik (ig) nedenlerle 
belirli bir doza kar§i biyolojik cevap degi§ebilir. Doz hizi, radyasyon 
cinsi, maruz kalmanin geometrik ozelligi, maruz kalan viicut kismi 
di§ faktorler arasindadir. Tiir, ya§, cinsiyet, oksijen basinci ve organiz-
manin metabolik durumu ise intrinsik yani biyolojik yapi ile ilgili et-
kenlerdir. 

Toksisite ve semptomlar: iyonizasyon radyasyonunun toksisite-
si akut, gecikmi§ akut ve kronik tipte olabilir. 

Akut toksisite (radyasyon sendromu, radyasyon hastaligi) genel-
likle bir kerelik veya sik ara ile miiteakip radyasyondan birkag saat 
veya birkag giin sonra ortaya gikabilir. Oliim veya iyile§me ise 30 giin 
iginde yer alir. LD50 degeri, deney hayvanlannda 30 giinliik bir goz-
lem miiddetinde olu§an bliime gore saptamr. Genellikle memeli hay-
vanlarda LD50 1 000 r altindadir. 

Notronlar, gama veya X-i§inlanndan 25 kere daha fazla toksiktir. 
Mikroorganizmalar ise radyasyona daha dayaniklidirlar. Bazi mikro-
organizmalan bldiirmek igin birkag bin rem gerekmektedir. 

Biitiin viicudun radyasyona maruz kalma sonucu doza bagli ola-
rak ortaya gikabilecek biyolojik etkiler: 
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a) 600 r, X veya y i§inlanna maruz kalan bir kimsede once 1-2 
saat iginde bulanti ve kusma gbriiliir. 4 giinliik bir latent devreden 
sonra (higbir semptomun goriilmedigi), 5-10. giinler arasinda kanli is-
hal, kusma, orta yutakta lezyonlar, ate§ ve oliim goriilur: 600 r ile 
oliim orani %100'diir. 

b) 400-600 r (veya rad) bir radyasyon sonucunda beklenen oliim 
orani %50'dir. ilk giinkii bulanti ve kusma di§inda, radyasyonu takip 
eden 12 giin iginde belirli bir semptom goriilmez. 18-30. giinler ara-
sinda ise epilasyon (kil dokiilmesi), anoreksi (i§tahsizhk), stomatit, 
nekrotik ve hemorajik gingivitis, kanli ishal kanli kusma ve oliim go-
riiliir. 

c) 200 rad: 24 saat iginde mide bulantisi ve kusma goriiliir. Bir 
haftalik latent devreden sonra sag dokiilmesi, i§tah kesilmesi, genel 
halsizlik ve bogaz agnsi, ishal gibi belirtiler ortaya gikar. 2-6 hafta sii-
re radyasyona maruz kalanlarda oliim olasihgi az da olsa vardir. Daha 
onceden saghgin kotii olmasi, yaralanma, enfeksiyon gibi etkenler ol-
mazsa iyile§me olur. 

d) 100 rad: Mide bulantisi, yorgunluk, 125 rad iistiinde radyasyo-
na maruz kahndiginda kusma olasiligi gikar: Kanda daha sonra iyile-
§en degi§meler ve normal ya§am siiresinde kisalma olur. 

e) 50 rad: Gegici hafif kan degi§ikligi, klinik olarak belirlenen di-
ger etkiler goriilmez. Gecikmi§ etkiler olabilir, fakat normal bir ki§ide 
ciddi bir etkilenme olasihgi azdir. 

25 rad ve altinda radyasyona maruz kalma ile gozlenebilen klinik 
olaylar olmadigi gibi, gecikmi§ etkinin ortaya gikmasi ihtimali de 
yoktur. 

Iyonizasyon radyasyonuna kar§i organlann gosterdigi duyarlik 
farklidir. Lenfatik dokular (dalak, lenf nodlan ve nodiilleri, kemik ili-
gi, timus bezleri) histolojik degi§meler agisindan en duyarli dokular-
dir. Ayrica kan ve dokudaki eozinofil ve polimorfoniikleer lokositler 
de yiiksek duyarlik gosterirler. £e§itli epitel dokular (tiikiiriik bezleri 
testis ve overlerin epitel hiicreleri, deri, mide, barsak, akcigerlerin al-
veoler epitelyumu ve safra yollan) da radyasyona duyarlik gosteren 
hUcrelerdir. 
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Diger taraftan histolojik degi§meye ugramayan, radyasyona daya-
niklik gosteren organlarin ba§inda ise karaciger, adrenal, akciger, bob-
rek, pankreas, kas, kemik ve sinir hiicreleri sayilabilir. 

Gecikmi§ akut zehirlenme etkilerine, iyonizasyon radyasyonun 
akut etkilerine maruz kalan ve oliimden kurtulan kimselerde rastlanir. 

Kronik radyasyon etkisi: Akut etkilere benzer. Uzun zaman az 
miktarda radyasyona maruz kalma sonucu goriilen belirtileri §oyle 
ozetleyebiliriz: 

Omriin kisalmasi, trombositopeni ve anemi, ba§ ve sirt killannin 
dokiilmesi, hipertansiyon, katarakt, pnomoni ve diger infeksiyonlara 
gabuk yakalanma ba§hca belirtilerdir. Aynca radyasyonlann kansero-
jenik etkisi de vardir. Di§ kaynakli total viicut radyasyonlannda en 
gok losemi, lokal deri kanserlerine rastlanir. Ig kaynakli radyasyon ve 
radyoaktif izotoplann yerle§tigi yerde tiimor goriiliir. Kronik radyas-
yonun genetik etkileri ve gonadlar (kisirlik) iizerine etkileri de onem-
lidir. Genetik hasar nedeni ile en gok olii dogum, dii§iik, konjenital 
malformasyonlar, mental bozukluk, epilepsi, hematolojik ve endokrin 
sistemde, deri ve kemikte degi§meler goriiliir. 

Tablo 64'de ge§itli organlann maruz kalmasi ile olu§an radyasyon 
etkileri goriilmektedir (Huna, J.M., 1979). 

5.6. Radyoaktif Izotoplann Biyolojik Etkileri (Internal rad-
yasyon etkileri) 

Di§ kaynakli radyasyonlann mekanik olarak durdurulmalan 
miimkiindiir. Radyoaktif izotoplann insan ve deney hayvanlannda ne-
den oldugu ig kaynakli radyasyon etkisi ise daha onemlidir. 

Radyoaktif elementlerin organizmadaki etkileri, o elementin da-
yanikli §eklinin biyolojik etkisi ile birlikte radyoaktivite ozelligine 
baghdir. Izotoplann dokularda yerle§me ozelligi, bu elementlerin da-
yanikli §ekillerinden farkli degildir. Kemik, tiroid bezi gibi ozel doku-
lara ilgi gosteren elementlerin, radyoaktif izotoplan da ayni ilgiyi gos-
terir. Radyoaktif elementlerin dokularda dagilma ve birikme 
ozelliginin bilinmesi viicuttaki radyasyon kaynagini bulma ve onleme 
bakimindan gok gereklidir. Bu izotoplann radyasyon etkileri ise di§ 
radyasyon etkileri gibidir. Ancak viicut iginde kiigiik bir alan iginde 
bulunduklanndan onemli semptomlar goriiliir. 
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Tablo 64: £e§itli Dozlarda Radyasyonlarin Biyolojik Etkileri 

Total radyasyon dozu 
(rad) ve siiresi 

Maruz kalan organ Biyolojik Etki 

50-kisa siireli 

200- kisa siireli 

Tiim viicut Radyasyon hastaligi, bulanti, kusma, 
diyare 
§iddetli radyasyon hastaligi; deri ve 
mukoz mebranlarda hemoraji; hema-
topoetik depresyon oliim ihtimali. 

200 (10 rad/yil) 
20 yil it Hi§bir etki yok 

100 kisa 
200-700(1 hafta kadar) 

Deride kiigiik alan 
Deride kiigiik alan 

Goriilebilir etki yok 
Gune§ yanigi §eklinde etki; ge^ici kil 
dokiilmesi 

2 000-3 000 (1 hafta kadar) Deride belirli alan Ciltde devamli renk koyila§masi, de-
vamli kil dokiilmesi, ter bezlerinin 
tahribi 

>3 000-bir ka9 yil 
(5 rad/giin) 

Eller veya diger bol-
gede ku9ilk bir alan 

Bajlangigta etki yok; gecikmi; etki 
$eklinde ciltte kuruma, tirnaklarin 
egilmesi ve kinlmasi, kanseroz yara-
lar ihtimali 

25-50 kisa 

100-kisa 
200 ve iistii- kisa 

Tiim viicut, hemato-
poetik organlar 

II 

Kemik iligi 

Ge^ici veya kisa siireli lokopeni 

Uzun siireli lokopeni 
Lijsemi ihtimali ve §iddeti dozla bir-
likte artar. 

Birka9 100-kisa Goz mercegi 
(gozler) 

Katarakt olujumu 

200-300-kisa 
500- kisa 
2-5 rad/hafta-yillarca 

Gonadlar 
i i 

Gefici sterilite (kisirlik) 
Devamli" 
Fertilitenin azalmasi 

40-kisa 

1 000-kisa 

Hamilelikte (annenin 
pelvisi) 18-48 giinler 
Hamilelikte 
8 hafta iginde 

Fetiiste konjenital anormalik 

Erken dogum ihtimali; hamileligi 
daha gej siirelerinde maruz kalindi-
ginda konjenital defekt. 
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Radyoaktif izotopun radyasyon etkisi ise, yaydigi radyasyon cinsi 
ve dozuna baglidir. Radyasyon dozunun: 1) Radyoaktif elementin rad-
yoaktivite bozunma hizi (fiziksel yari omrii), 2) VUcuttan atdma hizi 
(biyolojik yan omrii), 3) Dokuda agiga gikan enerji, 4) Ba§langigta or-
ganizmaya giren radyoaktif elementin miktari, 5) Toplandigi organin 
kiitlesinin fonksiyonu oldugu gdsterilmi§tir. Radyoaktif bozunma hizi 
ile atilim hizi birlikte "effektif retansiyon yan omrii" radyasyon dozu-
nu etkiler. Bu effektif retansiyon yan omrii ne kadar kisa ise organiz-
mada kalacak radyasyon miktan da o kadar az olur. Aynca agiga gi-
kan enerji daha kiigiik, radyoaktif elementin miktari daha az ve etki 
yerindeki dokunun kiitlesi daha biiyiikse diger ko§ullar ayni oldugun-
da, radyasyon dozu daha dii§iik olacaktir. 

Radyasyon cinsi de onemlidir. Radyasyonun viicuttaki niifuzu ve 
etki yerinin sinin i§imanin cinsine baglidir. Ornegin alfa tanecikleri-
nin dagilma yetenegi gok azdir ve olu§tugu yerdeki doku iginde 0.1 
mm'den az yol alir. Beta taneciklerinin ise orta derecede niifuz etme 
yetenegi vardir, 2 cm kadar ilerleyebilir. Gama i§inlannin ise giicii da-
gilma ozelligi gok fazladir (dokuda 100 cm kadar ilerleyebilirler) ve 
bu nedenle yalnizca radyoaktif elementin etki yerinde degil, daha ge-
ni§ bir alanda etkisini gosterir. 

Radyasyon dozu, radyoaktif maddenin organizmaya giri§ yolun-
dan da onemli derecede etkilenebilir. Endiistride radyoaktif tanecikle-
rin ba§lica giri§ yolu inhalasyonla olmaktadir. Aynca yarali ciltten ab-
sorbsiyon ile subkutan olarak toplandigi da gozlenmi§tir. Endiistri 
di§inda, insanlar oral yolla besin ve su ile az miktarda radyoaktif 
izotoplara maruz kalmaktadir. Bu tip internal radyasyona maruz kal-
mamn nedeni daha gok niikleer silahlardan kaynaklanan radyoaktif 
yagi§lardir. 

Tipta ge§itli amaglarla kullanilan radyoaktif bile§iklerin (radyo-
formasotikler) genelde effektif retansiyon yarilanma siireleri kisadir. 
Tablo 65'de ge§itli radyoaktif izotoplann fiziksel ve biyolojik ozellik-
leri ile kullanma yerleri gosterilmi§tir. 

Burada toksikolojik onemi olan bazi radyoaktif elementlere 
deginilecektir: 

Radyum (228Ra, 226Ra ve 224Ra): R a d y u m izo top lan g a m a ve 
alfa i§im yayinlayicisidirlar. Radyum, 19. yiizyilin sonlannda (1898) 
Curie'ler tarafindan ke§fedilmi§tir. Tipta ve diger alanlarda geni§ kul-
lanim yeri vardir. 
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Iyot (131I): Radyoaktif iyot gabuk olarak tiroid bezi tarafindan tu-
tulur. Hipertiroidizm ve tiroid tiimorlerinin tedavisinde, tiroid fonksi-
yon bozukluklarinm te§hisinde radyoaktif iyot kullanilir. Ba§ka doku-
lara selektivite gostermedigi ve yari omrii kisa (8 giin) oldugundan, 
diger radyoaktif elementlere gore biraz daha az zararhdir. Fakat go-
cuklarda kullanildiginda, tiroid bezi kanseri sikliginin artabilecegi go-
rii§ii vardir. 

Karbon (1 4C): Bu izotop birgok kimyasal ve biyolojik reaksiyon-
larin ara§tirilmasinda kullanilan gok onemli bir elementtir. Dii§iik 
enerjili beta yayinlayicisi olup, yari omrii gok uzundur (5 600 yil). Pa-
renteral olarak organizmaya girdiginden, iskelette toplanir. Ara§tirma-
larda kullanildigi ko§ullarda saglik bakimindan zararli degildir. Yine 
de yeterli tedbirlerin alinmasi (inhalasyon ve agiz yolundan girmesi-
nin engellenmesi gibi) gereklidir. 

Stronsiyum (89Sr): Radyoaktif serpintiler nedeni ile gevrede en 
gok rastlanan bir radyoaktif izotoptur. Yan omrii 55 giin olup, kemik-
te toplanir. Toksik dozlan kemikte tiimore ve losemiye yol agar. 

5.7. Cekirdek Reaksiyonlari ve Zararlan 

Atom gekirdeklerinin fizyonu ile agiga gikan enerjiden ilk kez 
1942'de Enrico Fermi ve arkada§lan atom bombasi iiretiminde yarar-
lanmi§lardir. 

Notronlarla yapilan ara§tirmalarda elde edilen en onemli sonug 
bazi atomlann notron bombardimani sonucu ikiye boliinmesi olayi 
idi. "£ekirdek fizyonu" denilen bu olayda, uranyum (235U ve 238U) ve 
plutonyum (239Pu) gibi agir atomlann gekirdekleri bir notron garpmasi 
ile gekirdek kiitlesi 72-160 arasinda degi§en gekirdeklere aynlir. Bu 
fizyon iiriinii gekirdekler dayamksizdir ve gogunlukla gama i§imasi ile 
birlikte beta i§imasi yaparak bozunurlar. (Jekirdek fizyonu sirasinda, 
total kiitlede bir azalma olur. Bu kiitle farki enerji olarak ortaya gikar. 

(Cekirdek pargalanmasi ile. ortaya gikan eneiji 1905'te Einstein'in 
kiitle ile enerji arasindaki bagintiyi veren formiilune gore hesaplanir: 
E=me2 ifadesinde E:erg olarak enerji, m:gram-kiitle ve c'de i§ik hizi-
dir: 3x1010 cm/sn. Boylece 1 gramlik bir kiitle kaybi ile 28 milyon 
beygir giigliik enerji agiga gikacagi bulunabilir.) 
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Tablo 65: Onemli Radyoizotoplarin Fiziksel ve Biyolojik Ozellikleri 

U1 vO 

Element Radyasyon Cinsi Yan Omrii Atilim hizi Yerle§tigi doku Kullamldigi yer 

Na-24 P.Y 148 saat Hizli Genel Elektrolit dengesi 
P-32 P 14.3 giin Birkag hafta Kemik ve 

kismen genel 
Rx polisitemi, tiimor lokalizasyonu 
ve immunolojide 

Ca-45 P.Y 180 gun Yava§ Kemik Kemik metabolizmasi 
Sr-85 P 65 giin Yava§ Kemik Kemik metabolizmasi 
Sr-89 P 55 giin Yava§ Kemik Fizyon iiriinii 
Sr-90 P 25 yil £ok yava§ Kemik Kemik metabolizmasi; fizyon iiriinii ve 

diger endustride. 
Zr-93 P.Y 65 giin Yava§ Kemik 
1-131 P.Y 8 giin 1 ay Tiroid Tiroid fonksiyonu antikor yerle§mesi; 

insulin metabolizmasi, tirotoksin Rx 
ve kanserinde 

Cs-134 P.Y 2 yil Oldukfa hizli Kas ve genel 
Cs-137 P.Y 33 yil 01duk5a hizli Kas ve genel Di§tan tiimor tedavisi (teleterapi) ve 

endustride 
Ba-140 P.Y 12.8 gun £ok yava§ Kemik Fizyon iiriinii 
Po-210 a, y 140 giin Yava§ Bobrek £ekirdek reaksiyonu 
Ra-226 a, Pve y 1590 yil Hemen hemen hi^ Kemik Tiimor tedavisi 
U-238 a 4.5xl09 yil Yavaj Akciger ve bobrek Qekirdek reaksiyonu 
Pu-239 a 24x104 yil Hemen hemen hi? Akciger ve kemirler (Jekirdek reaksiyonu 
Th-232 a (3 ve Y) 1.4x10'° Karaciger, dalak Metastas lokalizasyonu ve 

radyootografi 
Co-60 P(veY) 5.27 yil Karacigerde B12 absorbsiyonu, teleterapide ve 

endustride 
C-14 P 5600 yil Kemik te Protein metabolizmasi ve kimyasal 

reaksiyonlarda 



le radyasyon zararlarina neden olabilir. Reaktorden radyoaktif gekir-
deklerin gevreye yaydmasi, iiretim teknolojisi ile ilgili olabildigi gibi 
kazaen de olabilir. "Hafif su sogutma" teknigine dayali reaktorlerden, 
reaktor atik Sulan ile 3H, 58Co, ^ C o , 35Kr, 89Sr, 9°Sr, 130I, 131Xe, 
134Cs, 137Cs ve 140Ba gibi radyoaktif elementler yaydmaktadir. Bu 
elementler gevrede di§ kaynakli ve ig kaynakli radyasyonlari olu§tur-
maktadirlar. Bu nedenle Amerika Birle§ik Devletleri'nde halkin niik-
leer reaktorler nedeni ile, 1970'de 0.002 mrem doza maruz kaldigi ve 
2000 yilinda bunun 0.17 mrem/yila gikacagi hesaplanmi§tir. 

Kaza sonucu reaktorlerden ugucu olan ve olmayan radyoaktif ele-
mentler yayilabilir. iyot, trityum ve soy gazlar (kripton ve ksenon) 
gevreyi kirleterek ba§lica inhaiasyon yolu ile organizmaya girebilirler. 
Ugucu olmayan fizyon iiriinleri, bazi reaktor tiiplerinden kaza sonucu 
plutonyum gibi diger transuranyum radyoaktif elementleri ve Na2 2 ya-
yilabilir. 

£ernobil Kazasi 

Nukleer kazalar nedeni ile gevreye onemli derecede radyoaktivite 
yayilabilir. 1957'de ingiltere'de Windscale nukleer enerji reaktoriinde 
bir kaza olmu§tur. Ancak bu kazanin etkisi lokal olmu§tur. £evresin-
de ya§ayan halka 300 yd siire ile yapilan ara§tirmalarda belirgin bir 
zararli saglik etkisi gozlenmi§tir. 

Yakin zamanda onemli bir niikleer santral kazasi 1986 yilinda ol-
mu§tur. 26 Nisan 1986 giinii, Rusya'da, Kiev kentinin 10 km kadar 
kuzeyinde £ernobil Nukleer santrahnin 4. iinitesinde biiyiik bir niikle-
er kaza meydana gelmi§tir. Bu kaza reaktoriin, programlanmi§ olan 
durdurulmasindan once yapilan bir test sirasinda olmu§tur. Bu kaza 
sonucu, hizli bir giig yiikselmesini izleyen buhar patlamasi reaktorii 
ve reaktor binasini tahrip etmi§tir. Reaktoriin iist kapagi yerinden fir-
lami§tir ve reaktoriin iistii agik kalmi§tir. Birkag saniye sonra meyda-
na gelen ikinci patlama sonucunda reaktoriin kizgin pargalan biiyiik 
bir hizla di§an patlami§, ayni zamanda radyoaktif gazlar ve radyoaktif 
maddeler kari§imi 1200 metreyi a§an yiiksekliklere gikmi§tir. 

Kazaya ugrayan (^ernobil reaktoriinden havaya salinan radyoniik-
lidler (radyoaktif gekirdekler) iginde en onemlileri iyot 131, sezyum-
134 ve sezyum-137 dir. Ayrica buluttan etkilenen iilkelerde hava par-
tikiilleri veya radyoaktif yagi§lar olarak daha birgok radyoniiklid sap-
tanmi§ olup, bunlar arasinda rutenyum-103, rutenyum-106, lantan 
140, baryum-140 ve telliiryum-132 oldukga yiiksek miktarlarda bu-
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Radyoaktif izotopun radyasyon etkisi ise, yaydigi radyasyon cinsi 
ve dozuna baglidir. Radyasyon dozunun: 1) Radyoaktif elementin rad-
yoaktivite bozunma hizi (fiziksel yan omrii), 2) Viicuttan atilma hizi 
(biyolojik yan omrii), 3) Dokuda agiga gikan enerji, 4) Ba§langigta or-
ganizmaya giren radyoaktif elementin miktan, 5) Toplandigi organin 
kiitlesinin fonksiyonu oldugu gosterilmi§tir. Radyoaktif bozunma hizi 
ile atilim hizi birlikte "effektif retansiyon yan omrii" radyasyon dozu-
nu etkiler. Bu effektif retansiyon yan omrii ne kadar kisa ise organiz-
mada kalacak radyasyon miktan da o kadar az olur. Aynca agiga gi-
kan enerji daha kiigiik, radyoaktif elementin miktari daha az ve etki 
yerindeki dokunun kiitlesi daha biiyiikse diger ko§ullar ayni oldugun-
da, radyasyon dozu daha dii§iik olacaktir. 

Radyasyon cinsi de onemlidir. Radyasyonun viicuttaki niifuzu ve 
etki yerinin smiri i§imanin cinsine baglidir. Ornegin alfa tanecikleri-
nin dagilma yetenegi gok azdir ve olu§tugu yerdeki doku iginde 0.1 
mm'den az yol alir. Beta taneciklerinin ise orta derecede niifuz etme 
yetenegi vardir, 2 cm kadar ilerleyebilir. Gama i§inlannm ise gucii da-
gilma ozelligi gok fazladir (dokuda 100 cm kadar ilerleyebilirler) ve 
bu nedenle yalnizca radyoaktif elementin etki yerinde degil, daha ge-
ni§ bir alanda etkisini gosterir. 

Radyasyon dozu, radyoaktif maddenin organizmaya giri§ yolun-
dan da onemli derecede etkilenebilir. Endiistride radyoaktif tanecikle-
rin ba§hca giri§ yolu inhalasyonla olmaktadir. Aynca yarali ciltten ab-
sorbsiyon ile subkutan olarak toplandigi da gozlenmi§tir. Endiistri 
di§inda, insanlar oral yolla besin ve su ile az miktarda radyoaktif 
izotoplara maruz kalmaktadir. Bu tip internal radyasyona maruz kal-
manin nedeni daha gok niikleer silahlardan kaynaklanan radyoaktif 
yagi§lardir. 

Tipta ge§itli amaglarla kullanilan radyoaktif bile§iklerin (radyo-
formasotikler) genelde effektif retansiyon yanlanma siireleri kisadir. 
Tablo 65'de ge§itli radyoaktif izotoplann fiziksel ve biyolojik ozellik-
leri ile kullanma yerleri gosterilmi§tir. 

Burada toksikolojik onemi olan bazi radyoaktif elementlere 
deginilecektir: 

Radyum (228Ra, 226Ra ve 224Ra): R a d y u m izo top lan g a m a ve 
alfa i§ini yayinlayicisidirlar. Radyum, 19. yiizyilin sonlannda (1898) 
Curie'ler tarafindan ke§fedilmi§tir. Tipta ve diger alanlarda geni§ kul-
lanim yeri vardir. 
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Absorblanan radyumun etkisi yillarca once gbriilmii§tiir. I. Diinya 
Sava§i ve sonrasinda (1900-1930 yillari arasinda) floresan radyum bo-
yasi ile boyanan saat kadranlari yapimi 90k artmi§ olup bu i§lerde ka-
dinlar gah§iyorlardi. Bu i§giler fir9alarm U 9 l a r i n a dudaklan ile §ekilde 
veriyorlardi. Bu nedenle radyum oral yolla organizmanalarina girmi§ 
oluyordu. Daha sonralari bu kimselerde osteomiyelitis, 9enelerinde 
nekroz goriilmii§ ve uzun yillar sonra da gecikmi§ etki olarak osteoje-
nik sarkomlar ortaya gikmi§tir. 

I. Diinya Sava§indan once geli§tirilen Ra i9eren Iuminesans boya 
1917 yihndan sonra Avrupa'da ve Amerika'da yaygin bir §ekilde kul-
lanilmi§tir. Ayrica Amerika'da 1915'li yillarda tipta romatizma ve ge-
nel tonik olarak ta kullanilmi§tir. Amerika'da saat kadranlannda kulla-
nilan radyumlu boyalara maruz kalan ki§ilerin 10-1000 mikrogram 
(jici) radyum aldiklari saptanmi§tir. Bu ki§ilerin viicutlanndaki rad-
yum yiikii ve etkileri 60 yil siire ile incelenmi§tir. Bu ki§ilerde Ra-226 
ve Ra-228 maruziyetine bagli gecikmi§ etki osteojenik sarkoma §ek-
linde gozlenmi§tir. Losemi ise hemen hemen hi^ gbriilmemi§tir. Bu 
ise a-taneciklerinin (doku i9inde ancak 70 pim ilerleyebilirler) losemi 
i9in hedef hiicre olan kemik iligine ula§amamalari ile a9iklanabilir. 

Radyum kalsiyum metabolizmasina benzer §ekilde hareket eder 
ve kemiklerde yerle§ir. Kemik iligini etkileyerek, lokopeni, anemi ve 
retikiilositozise sebep olur. Alfa i§inlan kemik iligini harap eder, rad-
yum tarafindan yayilan gama i§inlari ise daha 90k niifuz ederek kemik 
iligine baski yapar. Radyum-226 nin yari omrii 1590 yildir. Sonu9ta 
kemikte dekalsifikasyon, yumu§ama, iskelet deformasyonu, osteoje-
nik sarkomlar goriiliir. Radyumun hemen hemen viicuttan atilmasi im-
kansiz oldugundan 1 mikrogrami ile toksik belirtiler ortaya 9ikar. 

Radyuma maruziyet, atilimi ve osteojenik kanser riski ile ilgili 
ara§tirmalar sonucu Ra (226 ve 228) igin doza bagli olarak yillik risk 
hesaplanmi§tir. Ayrica insan ve deney hayvanlannda (kopek ve fare) 
yapilan model 9ali§malarda, radyumun kemik sarkomuna neden oldu-
gu limit bir deger (TLV) ve doz hizi tesbit edilmi§tir. Bu pratik e§ik 
limit deger, hayat boyunca radyuma maruz kilindigmda kemik kanse-
rine neden olmayacak dii§iik dozu ifade etmektedir. Doz hizi olarak 
0.04 Gy/giin ve total doz 0.8 Gy (iskelet igin) limit deger olarak belir-
lenmi§tir. 

Radyum (224Ra): Ra-224 Avrupa'da son yanm yiizyilda tiiberkii-
loz ve ankiloz spondilit (omurlar arasi baglann kemikle§mesi ile ilgili 
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bir hastalik) tedavisinde kullanilmi§tir. Bu tedavi §ekli gocuklarda 
19501erde birakilmi§tir. Ancak yeti§kinlerde tedavisi nedeni ile uza-
mi§tir. Ra-224 iin, Ra-226 dan farkli olarak yanlanma siiresi kisadir 
(t 1/2: 3.62 giin) ve a-tanecigi kemik yiizeyinde etkisini gosterir. Teda-
vi yapilan hastalarda Ra-224 dozuna ve tedavi siiresine bagli olarak 
osteojenik sarkom insidansi ara§tinlmi§tir. Almanya'da Ra-224 teda-
visi goren 900 hastanin ortalama 4.2 Gy (0.06-57.5 Gy arasinda degi-
§en dozda) kemik radyasyon dozu aldigi saptanmi§tir. Ilag enjeksiyon 
siiresi 1-45 ay arasinda degi§mi§tir. 54 hastada kemik sarkomu geli§ti-
gi gozlenmi§tir. Geng ve yeti§kinler arasinda risk farki gozlenmemi§-
tir. ilag uygulama siiresinin uzamasi ile kemik sarkomu insidansi artti-
gi hesaplanmi§tir. 

Toryum (230Th): Toryum dioksit onceleri te§his maddesi olarak 
kullanilirdi. Karaciger ve dalakta toplanarak sarkomlara yol agar. Alfa 
i§inlayicisidir. Aplastik anemi de yaptigindan kullanilmasi tavsiye 
edilmemektedir. 

Plutonyum (239Pu): Yari omrii uzun olan bir alfa i§inlayicisidir 
(24x10* yil). Parenteral olarak organizmaya verildiginde her dokuyu 
etkiler. Hepatik hiicrelerde morfolojik degi§melere yol agan ender 
radyoaktif elementlerden biridir. Kemiklerdeki etkisi radyuma, renal 
tubuluslerdeki lezyonlara yol agmasi da uranyuma benzer. Plutonyum 
bile§ikleri gastrointestinal yoldan iyi bir §ekilde absorbe olmamasina 
ragmen, inhalasyon yolu ile sistemik dola§ima hemen girer. 

Uranyum (238U): Bir alfa yayinlayicisidir. Absorbsiyondan son-
ra uranyum kismen protein kompleksi ve kismen de bikarbonat komp-
leksi §eklinde tutulur. Ba§lica etkisi bobrek iizerinedir. Kemiklerin 
mineral kristalleri iizerinde kalsiyum yerine toplanma ozelligi olmasi-
na ragmen, kemik veya kemik iligi iizerinde gok az toksik etkisi oldu-
gu gdriilmu§tiir. 

Fosfor (32P): Enjekte edilen sodyum fosfat (3 2P igeren) biitiin vii-
cuda yayilarak, niikleik asitler de dahil biitiin inorganik metabolik 
proseslere katilir. 32P beta yayinlayicisi olup, yan omrii 14.3 giindiir. 
Kemikte anorganik fosfat §eklinde toplanabilir. Bu madde, tipta poli-
sitemi vera (a§in eritrosit yapimi ile karakterize bir hastalik) tedavi-
sinde kullanilir. Toksik dozlan kemik iligi, lenf diigiimleri, karaciger, 
timus ve dalak hiicrelerinde dejeneratif degi§ikliklere ve oliime sebep 
olur. 
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iyot (131I): Radyoaktif iyot gabuk olarak tiroid bezi tarafindan tu-
tulur. Hipertiroidizm ve tiroid tiimorlerinin tedavisinde, tiroid fonksi-
yon bozukluklarinin te§hisinde radyoaktif iyot kullanihr. Ba§ka doku-
lara selektivite gostermedigi ve yari omrii kisa (8 giin) oldugundan, 
diger radyoaktif elementlere gore biraz daha az zararhdir. Fakat go-
cuklarda kullanildiginda, tiroid bezi kanseri sikhginm artabilecegi go-
rii§ii vardir. 

Karbon (1 4C): Bu izotop birgok kimyasal ve biyolojik reaksiyon-
lann ara§tirilmasinda kullanilan gok onemli bir elementtir. Dii§iik 
enerjili beta yayinlayicisi olup, yari omrii gok uzundur (5 600 yil). Pa-
renteral olarak organizmaya girdiginden, iskelette toplanir. Ara§tirma-
larda kullanildigi ko§ullarda saglik bakimindan zararli degildir. Yine 
de yeterli tedbirlerin alinmasi (inhaiasyon ve agiz yolundan girmesi-
nin engellenmesi gibi) gereklidir. 

Stronsiyum (89Sr): Radyoaktif serpintiler nedeni ile gevrede en 
gok rastlanan bir radyoaktif izotoptur. Yan bmrii 55 giin olup, kemik-
te toplanir. Toksik dozlan kemikte tiimore ve losemiye yol agar. 

5.7. £ekirdek Reaksiyonlan ve Zararlan 

Atom gekirdeklerinin fizyonu ile agiga gikan enerjiden ilk kez 
1942'de Enrico Fermi ve arkada§lan atom bombasi iiretiminde yarar-
lanmi§lardir. 

Notronlarla yapilan ara§tirmalarda elde edilen en onemli sonug 
bazi atomlann notron bombardimani sonucu ikiye boliinmesi olayi 
idi. "£ekirdek fizyonu" denilen bu olayda, uranyum (235U ve 238U) ve 
plutonyum (239Pu) gibi agir atomlann gekirdekleri bir notron garpmasi 
ile gekirdek kiitlesi 72-160 arasinda degi§en gekirdeklere ayrilir. Bu 
fizyon iiriinii gekirdekler dayaniksizdir ve gogunlukla gama i§imasi ile 
birlikte beta i§imasi yaparak bozunurlar. gekirdek fizyonu sirasinda, 
total kiitlede bir azalma olur. Bu kiitle farki enerji olarak ortaya gikar. 

(gekirdek pargalanmasi ile. ortaya gikan eneiji 1905'te Einstein'in 
kiitle ile enerji arasindaki bagintiyi veren formiiliine gore hesaplanir: 
E=me2 ifadesinde E:erg olarak enerji, m:gram-kiitle ve c'de i§ik hizi-
dir: 3x1010 cm/sn. Boylece 1 gramlik bir kiitle kaybi ile 28 milyon 
beygir giigliik enerji agiga gikacagi bulunabilir.) 

598 



Tabio 65: Onemli Kadyoizotoplarin Fiziksel ve Biyolojik Ozellikl^ri 

\D vO 

Element Radyasyon Cinsi Yan Omrii Atilim hizi Yerle§tigi doku Kullamldigi yer 

Na-24 P.Y 148 saat Hizli Genel Elektrolit dengesi 
P-32 P 14.3 giin Birka9 hafta Kemik ve 

kismen genel 
Rx polisitemi, tiimor lokalizasyonu 
ve immunolojide 

Ca-45 P.Y 180 gun Yava§ Kemik Kemik metabolizmasi 
Sr-85 P 65 giin Yava§ Kemik Kemik metabolizmasi 
Sr-89 P 55 giin Yava§ Kemik Fizyon iiriinii 
Sr-90 P 25 yil £ok yavaj Kemik Kemik metabolizmasi; fizyon iiriinii ve 

diger endiistride. 
Zr-93 P.Y 65 giin Yava§ Kemik 
1-131 P,Y 8 giin 1 ay Tiroid Tiroid fonksiyonu antikor yerle§mesi; 

insulin metabolizmasi, tirotoksin Rx 
ve kanserinde 

Cs-134 P.Y 2 yil Oldukga hizli Kas ve genel 
Cs-137 P.Y 33 yil Oldukga hizli Kas ve genel Di$tan tiimor tedavisi (teleterapi) ve 

endiistride 
Ba-140 P.Y 12.8 gun £ ok yavaj Kemik Fizyon iiriinii 
Po-210 a, 7 140 gun Yava$ Bobrek Cekirdek reaksiyonu 
Ra-226 a, Pve y 1590 yil Hemen hemen hi£ Kemik Tiimor tedavisi 
U-238 a 4.5xl09 yil Yava§ Akciger ve bobrek Cekirdek reaksiyonu 
Pu-239 a 24x104 yil Hemen hemen hig Akciger ve kemirler fekirdek reaksiyonu 
Th-232 a (Pvey) 1.4xl010 Karaciger, dalak Metastas lokalizasyonu ve 

radyootografi 
Co-60 P (ve y) 5.27 yil Karacigerde B12 absorbsiyonu, teleterapide ve 

endiistride 
C-14 P 5600 yil Kemikte Protein metabolizmasi ve kimyasal 

reaksiyonlarda 



Fizyon sonucu olu§an yeni notronlar ve agiga gikan enerji bu ola-
yin kendi kendine devamini saglar. Bu olaya zincir reaksiyonu denir 
ve atomdan enerji elde etmenin temelini olu§turmaktadir. Bu §ekilde 
birgok radyasyonlann agiga giktigi radyoaktif bir zincir meydana gel-
mis olur. 

£ekirdek reaksiyonlari sonucu olu§an stronsiyum ve 90 stronsi-
yum, 91yitriyum, 95zirkonyum, 140baryum, 144seryum gibi gekirdekler 
en onemli fizyon iiriinleridir. Bu elementlerin birgogu beta veya beta/ 
gama i§imasi yaptiklan igin zararlidirlar. 

Atom bombasimn zararlan: Atom bombasinin temeli, uranyum 
ve plutonyum atomlanndan ba§latilan gekirdek zincir reaksiyonunun, 
biitiin uranyum kiitlesini gok kisa zamanda fizyona ugratmasi ve gok 
biiyiik eneijinin gevreye yayilmasma dayanir. Birkag bin ton TNT'e 
(trinitrotoluen) e§ patlama giiciine sahip atom bombasi ve birkag mil-
yon TNT'e e§ "hidrojen bombasi"nin bir dakikadan kisa siire iginde 
ortaya gikan etkileri; basing, isi, radyasyon ve fizyon iiriinleri baki-
mindan onemlidir. 

Atom bombasinin patlama noktasinda olu§turdugu yiiksek basing 
(70 000 kg/cm2) ve yiiksek isi (16 000 °C sicaklikta akkor hale gelen 
hava kiitlesi 5-8 km'lik bir kiire olu§turur) nedeni ile olu§an toplu za-
rann %80'ini olu§turur. Ilk atom bombasinin 1945 Agustosunda Hiro-
§ima'da patlamasi ile 235 656 ki§inin zarar gordiigu ve en az 46 000 
ki§inin oldugu saptanmi§tir. Burada yapilan ara§tirma sonuglanna go-
re kurbanlann %40'inin bombanin basincindan, %40'inin ise sicakhk 
etkisinden zarar gordiikleri, %20'sinin de radyasyon hastahgi goster-
digi belirlenmi§tir. 

Atom bombasinin patlamasi ile olu§an radyasyon etkisi, zararla-
rin %15-20'sini kapsar ve bu etki iki §ekilde kendisini gosterir. "Ani 
radyasyonlar" ve "artik radyasyonlar" olarak ifade edilen bu radyas-
yonlar: fizyona ugramadan kalan ve patlamadan sonra kalan uranyum, 
plutonyumdan gikan kaynaklar; fizyon uriinlerinin (Sr90, C1 4 gibi) 
yeryiiziinde toplanmasi ile ortaya gikan radyoaktif maddeler; patlama 
sirasinda gikan notronlann bombardimani ile ge§itli gekirdeklerle olu-
§an yapay radyoaktiviteden olu§urlar. 

Radyasyon etkisinin 2/3'ii uzun siireli olarak "artik radyasyonlar 
ve radyoaktif maddeler" nedeni ile ortaya gikmaktadir. Bombanin pat-
lamasindan sonra radyoaktif maddeler, mantar §eklinde toz duman bu-
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lutu ile troposfere (10-15 km), stratosfere (15-30 km) gikabilir. Degi-
§ik zamanda bolgesel ve daha geni§ olarak troposfer ve stratosferdeki 
yagi§lar 10 yil kadar siirer. Boylece radyoaktif yagi§lar, atmosfer, 
su, toprak; aynca bitki ve hayvanlar yolu ile de insana kadar ula§an 
bir radyoaktivite gemberi olu§turmaktadirlar. Fizyon iiriinleri (^Sr en 
onemlisi) ba§hca besin zinciri, ayrica su ile havadan insanlar tarafin-
dan ahnarak zararli etkilerini gostermektedirler. 

Japonya'ya atilan atom bombasinin biyolojik etkileri: 6 Agus-
tos 1945'de, Amerikan asken hareketi ile Japonya'da Hiroshiama'ya 
atom bombasi atilmi§tir. 3 giin sonra Nagasaki atom bombasi ile bom-
balanmi§tir. Birincide 2 3 5U, ikincisinde 239Pu silahi kullanilmi§tir. 

Her iki §ehirde de patlamanin olu§tugu 1 km'lik alan iginde total 
64 000 ki§i, basing (%40'i); temel etkiler (%40); ve ani y- ve notron 
radyasyonuna maruziyet nedeni (%20 si) ile blmii§tiir. 1-2 km arasin-
da icalanlar ise birkag graylik radyasyon dozu almi§lardir. 

1950'de "Atom Bombasi Kazasi Komisyonu" (Atomic Bomb 
Casualty Commission: ABCC) tarafindan atom bombasi kazazedeleri 
arasinda prospektif mortalite (oliim) degerlendirmelerine ba§lanmi§tir. 
Bombanin patladigi merkezin 10 km iginde ya§ayan 92 228 ki§i ile, 
bombalama sirasinda §ehirde bulunmayan 26850 ki§i iizerinde hayat 
boyu ara§tirma (Life Span Study: LSS) yiiriitiilmii§tiir. Aynca 1950-
1985 yillan arasinda kanserden olen 75 991 ki§i iizerinde kohort gah§-
masi ile degerlendirme yapilmi§tir. 

Atom bombasinin "artik radyasyonuna" hayat boyunca maruz ka-
lanlarda kanser riski, Amerika'daki "iyonla§tinci Radyasyonlann Bi-
yolojik Etkilerini Ara§tirma Komisyonu (BEIR: Commitee on the Bi-
ological Effects of Ionization Radiation) tarafindan ge§itli yillarda 
modeller iizerinde tayin edilmi§tir. Ancak gerek kanserin diger neden-
leri ve gerekse zaman ve ya§ faktorii gibi etkenler nedeni ile farkli 
risk oranlan ortaya gikmi§tir. Ornegin 1977 yilinda ICRP tarafindan 
yayinlanan raporda, radyasyonlara yorumlanan kanser riski losemiler 
igin %56.6; gogiis kanseri igin: %22.4; akciger kanseri igin: %11.6; 
mide kanseri igin: %6.4 olarak bildirilmi§tir. 

Niikleer Reaktorler ve Zararlan: 

Niikleer reaktorlerle enerji iiretimi son yanm yiizyil iginde geli§-
mi§tir. ^ekirdek fizyonuna dayanan bir enerji iiretimi ge§itli nedenler-
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le radyasyon zararlanna neden olabilir. Reaktorden radyoaktif gekir-
deklerin gevreye yaydmasi, iiretim teknolojisi ile ilgili olabildigi gibi 
kazaen de olabilir. "Hafif su sogutma" teknigine dayali reaktorlerden, 
reaktor atik sulan ile 3H, 58Co, ^ C o , 35Kr, 89Sr, ^S r , 130I, 131Xe, 
134Cs, 137Cs ve 140Ba gibi radyoaktif elementler yaydmaktadir. Bu 
elementler gevrede di§ kaynakli ve i§ kaynakli radyasyonlari olu§tur-
maktadirlar. Bu nedenle Amerika Birle§ik Devletleri'nde halkin nuk-
leer reaktorler nedeni ile, 1970'de 0.002 mrem doza maruz kaldigi ve 
2000 yilinda bunun 0.17 mrem/yila gikacagi hesaplanmi§tir. 

Kaza sonucu reaktorlerden ugucu olan ve olmayan radyoaktif ele-
mentler yayilabilir. Iyot, trityum ve soy gazlar (kripton ve ksenon) 
gevreyi kirleterek ba§lica inhaiasyon yolu ile organizmaya girebilirler. 
Ugucu olmayan fizyon iiriinleri, bazi reaktor tiiplerinden kaza sonucu 
plutonyum gibi diger transuranyum radyoaktif elementleri ve Na2 2 ya-
yilabilir. 

£ernobil Kazasi 

Niikleer kazalar nedeni ile gevreye onemli derecede radyoaktivite 
yayilabilir. 1957'de Ingiltere'de Windscale nukleer enerji reaktoriinde 
bir kaza olmu§tur. Ancak bu kazanin etkisi lokal olmu§tur. £evresin-
de ya§ayan halka 300 yd siire ile yapilan ara§tirmalarda belirgin bir 
zararli saglik etkisi gozlenmi§tir. 

Yakin zamanda onemli bir niikleer santral kazasi 1986 yilinda ol-
mu§tur. 26 Nisan 1986 giinii, Rusya'da, Kiev kentinin 10 km kadar 
kuzeyinde £ernobil Niikleer santrahnin 4. iinitesinde biiyiik bir niikle-
er kaza meydana gelmi§tir. Bu kaza reaktoriin, programlanmi§ olan 
durdurulmasindan once yapilan bir test sirasinda olmu§tur. Bu kaza 
sonucu, hizli bir giig yiikselmesini izleyen buhar patlamasi reaktorii 
ve reaktor binasini tahrip etmi§tir. Reaktoriin iist kapagi yerinden fir-
lami§tir ve reaktoriin iistii agik kalmi§tir. Birkag saniye sonra meyda-
na gelen ikinci patlama sonucunda reaktoriin kizgin pargalan biiyiik 
bir hizla di§ari patlami§, ayni zamanda radyoaktif gazlar ve radyoaktif 
maddeler kari§imi 1200 metreyi a§an yiiksekliklere gikmi§tir. 

Kazaya ugrayan ^ernobil reaktbriinden havaya salinan radyoniik-
lidler (radyoaktif gekirdekler) iginde en onemlileri iyot 131, sezyum-
134 ve sezyum-137 dir. Ayrica buluttan etkilenen iilkelerde hava par-
tikiilleri veya radyoaktif yagi§lar olarak daha birgok radyoniiklid sap-
tanmi§ olup, bunlar arasinda rutenyum-103, rutenyum-106, lantan 
140, baryum-140 ve telliiryum-132 oldukga yiiksek miktarlarda bu-
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lunmu§tur. Niobyum-95, zirkonyum-95, seryum-141, seryum-144 ve 
daha az miktarlarda aktinidler de saptanmi§tir. 

Kazaya ugrayan reaktorden ilk radyoaktif maddelerden olu§an 
bulut, giineyden kuzey-bati yoniinden esen riizgarlarla £ernobil'den 
kuzeye dogru hareket ederek 28 Nisan'da Iskandinavya'mn giiney ve 
orta bolgelerine eri§mi§tir. isveg'in dogu ve orta bolgelerinde olgiilen 
normalin 14 kati iistiinde radyasyon diizeyi biiyiik bir niikleer kazanin 
meydana geldigini diinyaya duyuran' ilk haber olmu§tur. 30 Nisan gii-
nii, riizgar yon degi§tirerek £ernobil niikleer santralindan salinan rad-
yoaktif maddelerden olu§an bulutu Avrupa'nin giineyine ve dogusuna 
siiriiklenmi§tir. Daha sonra bu radyoaktivite metorolojik ko§ullara 
bagli olarak tiim Kuzey yari kiireye yapilmi§tir. Boylece Avrupa iilke-
leri di§inda Amerika Birle§ik Devletleri (ABD) ve Japonya'ya kadar 
ula§arak, normalin iistiinde radyasyon ve kontaminasyona neden ol-
mu§tur. 

Turkiye'ye ise, kuzeyden esen riizgarlarla radyoaktif bulut Bal-
kanlar iizerinden gelmi§ ve bu sirada yagan §iddetli yagmurlarla lilke-
mizin kuzeybatisindaki Edirne Bolgesi ile Karadeniz kiyilannda 
onemli kontaminasyona neden olmu§tur. Istanbul ve gevresinde Ma-
yis 1988'de toprakta P-aktivitesi 3000 Bq/m2, Edirne'de toplanan yag-
mur suyunda 9000 Bq/1 ve ayni gunlerde Ankara'da olgiilen yagmur 
suyunda 400 Bq/1 olarak bulunmu§tur (TAEK, 1988). 

Kaza sonucu havaya, topraga, suya gegen radyoaktivite bitkiler 
ve hayvanlar tarafindan da alinmi§tir. Bu nedenle bitkisel besin ve 
hayvansal iiriinlerde radyoaktivite tayinleri iilkemizde de yapilmi§tir. 
Yapilan degerlendirmeye gore: Tiirkiye'de dogal radyasyon kaynakla-
ri ortalama radyasyon dozu 1 mSv olarak bilindigine gore, £ernobil 
kazasi sonucu alinan doz, baz radyasyon dozuna gore oldukga kiigiik-
tiir. Bu nedenle dogal radyasyon dozunun meydana getirecegi kanser 
ve genetik riskin yaninda, "£ernobil kazasi nedeniyle Tiirkiye halki-
nin kalacagi kanser ve genetik risk kiigiik kalacaktir" yorumu yapil-
maktadir (TAEK 1988). ^ernobil'den etkilenen bolgelerde, halk iize-
rinde saglik etkilerinin ara§tmlacagi planlar yapilmi§tir. Ancak heniiz 
bu gali§malarin bilimsel sonuglari belli degildir. 

5.8. Dii§iik Dozdaki Radyasyon Etkileri ve Tarti§malari 

Yiiksek dozda radyasyona maruz kalmanin saglik iizerindeki etki-
leri hakkinda bilgiler yeterli derecede bulunmaktadir. Dii§iik dozda 
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radyasyona maruz kalma ile ortaya gikan kanser riski ve genetik etki-
lerle ilgili olarak ise, insan topluluklarinda ara§tirilan 5 biiyiik gali§ma 
vardir. Bu gah§malar: 1) Radyumun hemen ke§finden sonra I. Diinya 
Sava§i siralarinda tedavide ve luminesan boya uretiminde kullanilan 
a-i§inlayicisi 226Ra'a maruz kalma; 2) Ankiloz spondilit tedavisinde 
kullanilmasi ile nedeni ile 226Ra (a-i§inlayicisi) maruz kalma; 3) 1945 
yilinda Japonya'ya atilan atom bombasindan kurtulanlar fakat radyas-
yona hayat boyunca maruz kalanlar tiim viicudun y-i§inlanna maruz 
kalmasi); 4) 1905-1960 yillari arasinda tinea capitis (bir cins cilt has-
taligi) tedavisinde epilasyon amaci ile X-i§ini kullanilmasi sirasinda 
ozellikle radyasyona maruz kalmi§ gocuklar; 5) Yer altinda uranyum 
mineralinin gikanlmasinda maruz kalanlar (ozellikle uranyum-238 se-
risinin bozulmasi sirasinda olu§an radona (Rn-226: yarilanma siiresi 
3.82 giin) maruz kalanlar i§giler iizerinde yapilmi§tir. 

Ozellikle radyasyonlann neden oldugu kanserlerin kantitatif risk 
tayinleri iizerinde yapilan bu gali§malar, Uluslararasi Radyasyonda 
Korunma Komisyonu (ICRP: International Commission on Radiation 
Protection), Amerika Ulusal Radyasyondan Korunma ve Olgiimii 
Konseyi (NCRP: National Council on Radiation Protection and Mea-
surements) ve Amerikan Ulusal Bilim Akademisi (National Academy 
of Sciences) kurulu§lan tarafindan yayinlanmi§tir. 

Yukardaki 5 biiyiik grup gah§masi di§inda, ozellikle ig ve di§ or-
tam havasinda radon maruziyeti ve akciger kanseri arasindaki ili§ki-
nin ara§tinldigi birgok epidemiyolojik gali§malar da vardir. 

Dii§iik radyasyon dozu ile ilgili gorii§ler: Son on yil iginde, dii-
§iik seviyede radyasyon ve onunla ilgili olarak olu§an sorunlar iizerin-
de dikkatler yogunla§tinlmi§tir. Bilim adamlan arasindaki uyu§maz-
liklar da kamuoyunda huzursuzluklar yaratmi§tir. Radyasyonun 
sagliga etkilerinin bazilannin (ornegin goz kataraktlan) belli bir mi-
numum doz absorbe edilmedikge ortaya gikmaz. Buna kar§in ba§hca 
radyasyon tehlikeleri (kanserler ve genetik bozukluklar) igin genellik-
le kabul edilen varsayimlar, "daha yiiksek radyasyon dozu daha yiik-
sek tehlike" ilkesini benimsemektedirler. Bu kabulde onemli olan ko-
nu, dii§iik dozlarda riskin gegerliligi konusudur. Radyasyondan 
korunma gali§malari, kanser riskini kabul edilebilir dii§iik bir diizeyde 
tutmayi amaglamaktadir. Ancak burada onemli diger bir konu da, rad-
yasyondan gelen riskin diger etkenlerden ayrilip gozlenememesidir. 
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Yukarda agiklandigi, radyasyonun saglik uzerine olan etkileri, ge-
§itli nedenlerle radyasyona maruz kalan insan gruplan iizerinde yapi-
lan gali§malardan elde edilmi§tir. Bu gali§malara gore, "1 gray" ba§i-
na radyasyon dozundan ileri gelen kanser riski en gok losemi, akciger 
ve kadinlarda gogiis kanseri olarak siralanmi§tir. 

1990'da ICRP, tarafindan bir dokiiman hazirlanmi§ ve diizel-
tilerek 1991'de basilmi§tir. Bu dokiimanda oldiiriicii ve oldiiriicii ol-
mayan kanserlerde radyasyon ileri gelen yeni risk tayini ve i§gilerin 
internal (ig) ve eksternal (di§) maruziyetleri ilgili rehberleri igermek-
tedir. 

Dii§iik dozda ve dii§iik doz hizmda radyasyon riski tayininde, 
yiiksek doz ve yiiksek doz hizindaki radyasyon maruziyetinden yarar-
lanilmi§ ve bir risk katsayisi geli§tirilmi§tir. Bu indirgenmi§ faktor 
NCRP (1980) ve UNSCEAR (1988 United Nations Scientific Com-
mitee on the Effects of Atomic Radiation: Birle§mi§ Milletler Atom 
Bombasi Radyasyonu Hakkinda Bilimsel komite), 1955'de Birle§mi§ 
Milletler konferansinda kurulmu§tur. Bu indirgeme faktoriiniin 2 ile 
10 arasinda degi§tigini gostermi§tir. 

5.9. Radyasyon Risk Hesaplan 

"Risk", herhangibir olay sonunda ortaya gikabilecek bir sonug 
igin toplum ve ki§ilerin yiiklenebilecegi zarar ve kayiplann olgiisii 
olarak ortaya gikan bir kavramdir. Ancak risk kavrami, zaman iginde 
degi§iklige ugrayarak, istenmeyen olaylann meydana gelme olasiligi-
ni gostermek iizere kullamlmaktadir. Bu olasihklar istatistik yontem-
lerde onceden tahmin edilebilmektedir. Toksisite tayinine dayanan 
risk analizi toksikolojinin onemli bir konusu haline gelmi§tir. 

Daha once bahsettigimiz gibi radyasyonlann biyolojik etkileri 
arasinda en onemlisi "kanser" olu§umuna neden olmasidir. Somatik 
etkileri (ciltte eritem olu§masi, kan tablosunda degi§iklik, kisirlik ve 
gozde katarakt olu§umu gibi) doza baglidir ve e§ik bir limit doz var-
dir. Yani olu§acak biyolojik hasann §iddeti doza baglidir ve higbir et-
kinin ortaya gikmadigi bir limit doz (NOEL) vardir. Karsinojenik ve 
genetik etkiler igin ise e§ik bir limit deger yoktur. Bu etkilerin meyda-
na gelme olasihgi yani sikligi radyasyon dozuna baglidir, ancak mey-
dana gelen hasann biiyiikliigU radyasyon dozu ile degi§memektedir. 
Bu durumda etki (siklik) ile doz arasinda linear bir baginti bulunmak-
tadir ve etki dozla artmaktadir. 
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Uluslararasi Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICRP) tarafin-
dan kanser riski katsayisi 102 Sv; tiroid kanseri igin 5xlCH/Sv; gene-
tik etkiler igin ise 4x10 3/Sv olarak verilmi§tir. Teratojenik etkide, ze-
ka geriligi igin verilen risk katsaydan ise: Hamileligin ilk 7 
haftasinda: O(sifir) Sv; 7-15 haftalar arasi 4xlO '/Sv; Turn hamilelik 
donemi igin ise 1x10 '/Sv olarak kabul edilmi§tir (ICRP). 

Radyasyon riski degerlendirmesinde, diger kabul edilebilir risk-
lerle kar§da§tirdarak yapilir. Ornegin meslek risklerinden 10 kat fazla 
olan ve oliimle sonuglanan riskier toplum tarafindan onemli kabul 
edilmektedir. Bu varsayima gore toplum bireyleri igin 106 - 10 5 ara-
sindaki bir risk olasiligi kabul edilebilir diizeydedir (TAEK, 1988). 
ICRP dokiimanlarindan yararlanarak hazirlanan yeni radyasyon gii-
venlik rehberleri (guidelines), miisaade edilen maksimum radyasyon 
sinir dozunu da degi§tirmi§tir: 1977 yilinda 50 mSv(5 rem) olan bu 
deger, zamanimizda herhangi tek bir yd igin 50 mSv/yil'i a§mamak 
iizere 100 mSv/5 yd olarak onerilmi§tir (Harley, N.H., 1991). 

5.10. Radyasyondan Korunma ve ilgili Standartlar, Onerilen 
En Yiiksek Radyasyon Dozlari 

Radyasyonlarin onemli bir saglik tehlikesi oldugu anla§ilmasin-
dan sonra (1921'den beri) zararsiz olan dozunu saptamak igin ge§itli 
komisyonlar kurulmu§tur. 1965'te Uluslarasi Radyasyondan Korunma 
Komisyonu (International Commission on Radiological Protection: 
ICRP), di§ radyasyonlara kar§i bir kimsenin bir hafta boyunca maruz 
kalabilecegi en yiiksek radyasyon dozunu (MAK) organlar, gonadlar 
ve gozler igin 0.5 rem: deri, kemik, tiroid igin 0.3 rem ve ekstremite-
ler igin 7.5 rem olarak saptami§tir. Genetik etkiler bakimmdan bir ki-
§inin 30 ya§ina kadar maruz kalacagi total radyasyonun 5 rem'i geg-
memesi onerilmektedir. 

Viicut igindeki radyoaktif maddeden dolayi meydana gelen rad-
yasyon igin, ICRP kesin bir doz saptayamami§tir. Ancak organlarda 
yayilan radyoaktif element miktarina gore bazi tavsiye kararlari alin-
mi§tir. Ornegin ^ C o igin 3 piC\ (kritik organlar, karaciger ve gastroin-
testinal yol) ve 90Sr igin 1 jiCi (kritik organlar, kemik ve gastrointesti-
nal yol) maksimum miisaade edilen doz olarak dii§Uniilmektedir. 

Ayrica radyasyonlarin meydana geldigi bolgeler de miktara gore 
§oyle aynlmi§tir: Radyasyonun 1 saatte 5 miliremi (milirem: 10 6 

rem) veya birbirini kovalayan 7 giinde maydana gelen radyasyonun 
150 miliremi a§tigi bolgelere "radyasyon alani" denir. 
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Bir saatteki radyasyon miktan 150 miliremi a§an bolgeler ise 
"yuksek radyasyon bolgesi" olarak nitelendirilir. 

Endiistride radyasyona maruz kalma ile ilgili ilk standard 1957'de 
Amerika Atom Enerji Komisyonu (NCRP) tarafindan yapilmi§tir. 
1971'de, NCRP tarafindan yayinlanan "Basic Radiation Protection 
Criteria" endiistri ve endiistri di§indaki toplum igin miisaade edilen 
maksimum radyasyon limit (MAK) degerleri a§agidaki §ekilde ozetle-
nebilir: 

Endiistride i§leri nedeni ile radyasyona maruz kaldiklan dozun en 
gok 150 rem/yil (tiim viicut igin); gegmi§e ait (prospective) yillik limit 
10-15 rem/yil; gelecege ait (retrospective) yillik limit N: ya§i goster-
mek iizere (N-18) x 5 rem; cilt igin 15 rem/yil; eller igin 75 rem/yil; 
kollar igin 30 rem/yil; diger organlar igin 15 rem/yil; hamile kadinlar-
da 0.5 rem/hamilelik donemi olmasi onerilmi§tir. 

Radyasyona sik maruz kalan halk igin maksimum radyasyon do-
zu, 0.5 rem/yil; ogrenciler igin 0.1 rem/yil; toplum igin 0.17 rem/yil 
(genetik ve somatik etkilere kar§i) olarak onerilmi§tir. 

Radyasyon dozu ile biyolojik etki arasindaki ili§kinin her doz dii-
zeyinde linear oldugu 1970'lerden sonra gosterilmi§tir. Bu ili§kinin 
degerlendirilmesi MAK degerlerin saptanmasinda gok onemlidir. 

Tiirkiye'de Ba§bakanlik Atom Enerjisi Komisyonu tarafindan ha-
zirlanan ve tekrar gozden gegirilerek 1975'de yiiriirliige giren "Rad-
yasyon Sagligi ve Giivenligi Tiiziigii ve Yonetmeligi"nden iyonla§tin-
ci radyasyon kaynaklannin kullanildigi yerlerde gali§anlar ve bu 
kaynaklann gevreye ve topluma yapacagi zararlann onlenmesi igin 
alinmasi gerekli onlemler ve yapilacak i§ler bildirilmi§tir. 

Bu yonetmelik, "Radyasyon Giivenligi Yonetmeligi", 1991'de ye-
niden diizenlenmi§tir (6 Eylul 1991 tarih ve 20983 sayili Resmi Gaze-
te). Bu diizenlemede: 

a) Radyasyon gorevlileri igin yillik e§deger doz simn engok, 50 
mSv (5 rem); tek organ veya doku igin yillik e§deger doz simn 500 
mSv (50 rem), goz mercegi igin'ise 150 mSv (15 rem) olarak verilmi§-
tir. 

b) Mesleki olarak maruz kalmayan toplum igin 5 mSv (0.5 rem), 
yillik e§deger doz siniri olarak verilmi§tir. Ancak bir yildan daha uzun 
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siire 5 mSv yilhk e§deger doza yakin maruz kalanlar igin, ya§am boyu 
e§deger doz sinin 1 mSv (0.1) rem degeri uygulanir. 

c) Ba§hca radyoizotoplar igin muaf sinirlar: Radyoaktif izotoplar 
dort grup halinde degerlendirilerek herbiri igin muaf oldugu bir sinir 
degeri saptanmi§tir. Ancak kullanma yerlerine bagli olarak bu malze-
melerin ithal, ihraci, iiretimi ve depolanmasi igin Ba§bakanlik Atom 
Enerji Komisyonundan "izin almasi zorunlulugu getirilmi§tir. Tablo-
67 de bu "muaf ' sinir degerleri Bq (Ci) olarak, Tablo 66 ise bu grup-
lardaki radyoizotoplara ornekler verilmi§tir (muaf sinir degerler, top-
lam radyoaktivitenin a§miyacagi Ust sinin gostermektedir). 

Tablo 66: Radyoizotoplar i^in Muaf Sinir Degerler 

Grup Deger 

1. £ok yiiksek radyotoksisiteli maddeler 

2. Yiiksek radyotoksisiteli maddeler 

3. Orta 

4. Du§iik 

5xl(P Bq (1.4 x 10"7Ci) 

5xl04Bq(1.4x 10"6 Ci) 

5x10^ Bq (1.4 x 10"5 Ci) 

5x10^ Bq (1.4 x 10"4 Ci) 

Tablo 67: "Radyotoksisite" ye gore siniflandirilan radyoizotoplara ornek 

/. Grup:™Pb; 2^Ra; ®Th; ™Pu; ™Pu; ™Cm; f0?Md 

2 Grup: '"Be; *A1; £Co; > ; '"I; ?*Fm 

3. Grup: ,4
6C; »Na; ^P; "K; gCo; ^Ni 

4. Grup:]H; "K; £Co; '^Cd; '"I; '^Ba; '*Nd 

5.11. Radyasyondan Korunma ve Tedavi 

Radyasyonlann zararli etkilerine kar§i spesifik antidotlar yoktur. 
Alinacak ba§lica onlemler: 

1- Radyasyona maruz kalmanin durdurulmasi, ilk yapilmasi gere-
ken §eydir. Bunun igin §ahislar koruyucu elbiseler giymelidir. Ozel-
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likle radyasyon bolgesinde gali§anlarin, radyoaktif izotoplarin ta§in-
masi sirasinda lastik eldivenler giymesi gerekmektedir. Viicudun ta-
mamen maruz kaldigi i§yerlerinde ise ozel koruyucu elbiseler ve yi-
kanmasi kolay olan lastik onliikler kullanilir. Ba§a da koruyucu 
§apkalar gegirilir. 

Eger koruyucu elbise giyilmesi miimkiin degilse, kaynaktan uzak-
la§ma yontemi kullanilir. Radyasyon kaynagindan uzakla§ma, bu me-
safenin karesi ile dogru orantili olarak dokulann radyasyon absorbsi-
yonunu azaltir. 

2- Bazi koruyucu ilaglann radyasyondan once verilmesinin bir 
dereceye kadar LD50'yi yukselttigi ve oliim zamanini geciktirdigi go-
riilmii§tiir. Ornegin sistein, merkaptoetilamin ve aminoetilizotironyum 
(AET) tuzlarinin az bir koruyucu ozellik gosterdigi saptanmi§tir. Fa-
kat bu ilaglar kronik radyasyon etkilerini onlememektedir. 

3- Dalak homojenati veya kemik iliginin hayvanlarda akut rad-
yasyon tedavi ettigi gbriilmii§tiir. Bu konudaki gah§malar heniiz de-
vam etmektedir. 

4- Radyoaktif izotop ve radyasyonlardan korunma ile ilgili on-
lemler ge§itli uluslararasi ve ulusal kurulu§lar tarafindan onerilmekte-
dir. Bunlar arasinda: 

a) Renkli televizyon alicilan ile ilgili korunma onlemleri: Ameri-
ka Atom Enerji Komisyonu (NCRP), renkli televizyonlardan yayilan 
radyasyonlardan halk sagligini korumak igin, getirdigi standarda gore; 
televizyon ekranindan 5 cm uzakhktaki radyasyon miktari 0.5 mr/ 
saati gegmemelidir. Bu radyasyon miktan cihazin gali§tigi voltaj ile 
ilgili oldugundan renkli alicilarm gah§ma voltajinin 25 KV (kilovolt) 
u gegmemesi de onerilmektedir. 

b) Ayrica X-i§ini veren cihazlann, cihazin di§ yiizeyinden 5 cm 
uzakhktaki radyasyonun 0.5 mr/saati gegmemesi standardi 1969'da 
gikmi§tir. 

c) Radyasyon kaynaklannin yayilmasim onleyen diizeneklerin 
yapilmasi yaninda; gevrede radyasyon ve izotoplann miktarlannm 
saptanmasi, radyasyona maruz kalan kimsenin koruyucu elbise ve di-
ger onlemlerle korunmasi, radyoaktif izotoplarin ambalaji, ta§inmasi, 
artiklannin uzakla§tinlmasi ile ilgili yasa ve kurallann konulmasi ve 
uygulanmasi onemli koruyucu onlemler arasindadir. 
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6. DOGAL K A Y N A K L I ZEHIRLER 

6.1. BITKISEL KAYNAKLI ZEHIRLER (FITOTOKSiKOLOJi) 

Birgok bitki tiirlerinin "tedavi edici" ozelliginin insanlar tarafin-
dan tarihin gok eski devirlerinden beri bilindigi tarihsel belgelerle or-
taya gikmi§tir. Diger taraftan "bitkisel kaynakli zehirler"de insanlar 
tarafindan tarihin ilk gaglanndan beri bilinmekte ve kullandmakta idi. 
Afrika yerlilerinin Strophantus hispidus ve Sprophantus kombe to-
humlarini ok zehiri olarak dii§manlarina kar§i; Eski Yunanldarm bal-
dirani (koniin alkaloidi igerir) "resmi zehirleyici madde" olarak kul-
landiklarindan "zehirlerin tarihgesinde" bahsetmi§tik. Yabani ve evcil 
hayvarriarin da iggiiduleri ile bitkilerin §ifali etkilerinden yararlandik-
lari ve kendileri igin zararli olanlan segebildikleri bilinmektedir. Gozii 
agnyan kirlangiglarin Chelidonium majus'tan (kirlangig otu) yararlan-
malan ornek verilebilir. 

Yunanhlar ve Romahlar bitkilerin yararli, tibbi ve toksik ozellik-
lerini kaydetmi§lerdir. Ronesans devrinden itibaren ge§itli iilke ve ki-
talann florasi iizerindeki sistematik gah§ma ile birlikte, bitkilerin tok-
sik etkileri iizerinde de bilgiler ilerlemi§tir. 

Fitotoksikoloji "bitkilerin, biyolojik sistemlerde zararli etkilere 
neden olan toksik bile§enlerini inceleyen bilim" §eklinde tanimlanabi-
lir. Bu konu, bitki fizyologu, farmakognozist, toksikolog, organik 
kimyaci, ziraatgi, doktor, veteriner gibi gok ge§itli akademik ve uygu-
layici uzmanlan ilgilendirmektedir. 

insan ve hayvanlarda bitkilerle zehirlenmeler ge§itli nedenlerle 
ortaya gikabilir: 1) Zehirli bitkilerin kazaen yenilmesi (daha gok go-
cuklarda goriiliir), 2) Besin olarak kullamlanlann zehirli olanlarla ka-
n§tinlmasi (zehirli mantarlar), 3) Besin olarak kullanilan bitkinin iger-
digi az miktardaki toksik bile§eninin duyar ki§ilerde zehirlenmeye 
neden olmasi (Vicia faba ile goriilen favizm), 4) Mikotoksinlerle en-
fekte olmu§ bitkinin yenmesi (Aspergillus flavus ile enfekte findik, 
fistik gibi), 5) Bitkinin cografi dagilimi nedeni ile topragin igerdigi 
toksik maddeyi akkiimiile etmesi (selenyumlu topraklarda yeti§en bit-
kilerle goriilen zehirlenmeler). 

Bitkilerin igerdikleri etken maddelerin farmakolojik etkileri ay-
rintih olarak farmakognozi derslerinde anlatdmaktadir. Bu nedenle 
burada insan besininde yer alan ve igerdikleri toksik bile§enler ve tok-
sinleri nedeni ile zehirlenmelere neden olan mantarlara ve besinleri 
enfekte eden mikotoksinlere yer verilecektir. 
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Zehirli Mantarlar 

Mantarlar (Fungi) klorofilsiz bitkiler olup ge§itli §ekilde smiflan-
dirilabilirler. Birgok mantarlar gok kiigiik yapidadirlar ve giplak gozle 
goriilemezler. Maya kiifunu, dogal olarak penisilin etken maddesini 
(toksinini) igeren mantarlar gibi. 

§apkali mantarlar ise yuksek simf mantarlara dahil olup yenilebi-
lenleri oldugu gibi zehirli olanlan da vardir. Burada toksikoloji agism-
dan onemli olan yiiksek siniftan belirli mantarlarla, parazit ozelligi 
gosteren mikotoksinlerden bahsedilecektir. 

§apkah Mantarlar: Memleketimizde yenilebilen §apkali man-
tarlardan Cantharellus cibarius (Fr). (ciice kiz, horoz mantan), Lacta-
rius deliciosus salmonicolar (H.L) (kanlica) iyi taninmaktadir ve ze-
hirlilerden ayirdedilebilir. 

Ulkemizde Avrupa'lilann aksine mantar yenmesi biiyiik bir ah§-
kanlik §eklinde degildir. Ancak ormanhk ve tarsal alanlarda ya§ayan-
lar gevrelerinde yeti§en mantarlari mevsiminde toplayip yerler. Bunun 
di§inda, §ehirlerde halk arasinda daha seyrek olarak kiiltiir mantarlari 
yenmektedir. Tiirkiye'de 115 civannda mantar cinsi ve bu cinslere ait 
280 kadar mantar tiirii bulunmaktadir. Kuzey ve Bati Anadolu'da ya-
§ayan halk bu mantarlari yemek ve pazarlarda satmak iizere toplarlar. 
Hatta Tiirkiye mantar ihrag eden iilkedir. 

Mantarlann Tiirkiye'de besin olarak kullanimi gok yaygin olma-
makla beraber, kirsal alanlarda mantarla zehirlenme ve oliim olaylan-
na rastlanmaktadir. Elde yeterli veriler olmamakla beraber, Mayis 
1972'de ^orum'da (Sungurlu'da) zehirli mantar (Amanita verna) yiyen 
11 ki§inin de iginde bulundugu 27 oliim oldugu; 1975'de mantarla ze-
hirlenen 286 ki§iden 8'inin, 1979'da 474 ki§iden 23'unun; 1980'de 147 
ki§iden 10'unun; 1981'de 285 ki§iden l'inin; 1982'de ise 297 ki§iden 
2'sinin oldugu bildirilmektedir (Saglik ve Sosyal yardim Bakanligi 
Saglik t§leri Genel Md. den alinan bilgi). 

Refik Saydam Hifzisihha Merkezi, Zehir Dani§ma Merkezinin 
1990 ve 1991 yillan arasindaki zehirlenme ba§vurulanni degerlendir-
mesine gore: Toplam 333 bitki zehirlenmesi olmu§tur. Bu zehirlenme-
lerin %60'i (191) mantarlarla olmu§tur. Bunlann 162'si de gergek ze-
hirli mantarla olmu§tur. 

611 



Tablo 68- Mantarlarin Toksik Etkilerine Gore Siniflandirilmalari 

Grup (Toksinler) Mantar Semptomlarin baslania siiresi ve 
etkileri 

I-Hiicre Hasarina Neden Olanlar 

A.Siklopeptidler 
(Aminitinler) 

Amanita bisporigera 
A. Ocreata 
A. Phalloides 
A. Virosa 
Galerina autumnalis 
G-marginata 
G-venenata 
Lepiota sp. 

B. Giromitrin Gyromitra esculenta ve 
(Monometilhidrazin) benzerleri 

6-24 saat (ort. 10-14 saat) 
(gecikmi§ etkili) 
Karin agnsi, bulanti, kusma, 
diyare, gcgici iyile§me, 
sarilik, bobrek yetmezligi, 
konviilziyon, koma ve oliim 

6-12 saat bulanti, kusma, kanli 
diyare, konviilziyon, koma ve oliim 

II- Norolojik Bozukluklara Neden Olanlar 
A) Otonom Sinir Sistemini Etkileyenler 

A,. Muskarin ve diger 
muskarin bilejikleri 

A2. Koprin 
(Antabus etkili) 

Bj. tbotenik asit, mus-
kimol (isosazoller) 

B2. Psilosibin ve psilosin 
(indoller) 

Clitocybe dealbata, 
C. Cerusata 

Coprinus atramentarius 
Clitocybe clavipes 

0.5-2 saat 
Kolineijik belirtiler (Salivasyon, mi-
yozis, diyare, kan basincinda dii$me 
(v-s.) 

Mantar yenmesinden (5 giin) sonra 
alkol alinci 0.5 saat sonra: Yiizde ki-
zarma, ta§ikardi hipotansiyon, kus-
ma, bulanti, terleme 

B) Merkezi Sinir Sistemini Etkileyenler 
Amanita muscaria, 
A. pantherina ve 
benzerleri 
Psilocybe cubensis, 
p.baeocystis ve birgok 
benzerleri 

0.5-2 saat 
Ba§ donmesi, sendeleme adale 
spazmi, komaya benzer derin uyku 
0.5-1 saat (3 saat) 
Hallusinojenik etki; kampulsiyon, 
adale zayifligi, hayal gorme ve uyku 

III- Gastrointestinal Sistemi Etkileyenler 

A. £e§itli, $ogu bilinme-
mekte 

Agaricus spp. 
Amanita brunnescen 
Paxillus involutus 
Tricholoma pessundatum 
var montanum 
Bir?ok degi§ik tiirler 

0.5-2 saat 
Bulanti, kusma, diyare ve 
kann agnsi 

IV- Bobrek Fonksiyonunu Etkileyenler 
A. Orelline 

Orellanine 
(Bipiridil bilegikleri) 

C.ortinarius, orellanus 
ve diger cinsleri 

30 saat (13-14 gUn) 
Gastrit, bobrek yetmezligi 
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Tablo 69- Zehirli Mantarlar ve Etken Maddeleri. 

ON l—l 
OJ 

Mantar Toksini 100 gram ya$ 
mantardaki 
miktar (mg) 

Farede LDS0 
mg/kg 

Toksik Etki 

Amanita phalloides 
Amanita verna 
Amanita virosa 

A. Amatoksinler (bisiklik oktapeptid) 
(a-, P-, Y-, E- amanitinler) 
B. Fallotoksinler (Bisiklik heptapcptid) 
Falloidin, falloin, fallasidin, 
faliisin, failin B 

1.5-8 mg 1.8-1.5 Protoplazmik 
hepatotoksik, 
nefrotoksik 

Amanita clitocybe 

Inocybe 
patouillardi 

Muscarin 
(2-metil-3-hidroksi-5-trimetilamonyum 
metil tetra hidro furan) 

02-0.3 mg 

37 mg 

02IV Muskarinik 
parasempatomimetik 

Muskarinik, 
parasempatomimetik 

Amanita pantherina 

Amanita muscaria 

Ibotenik asit (a amino-3-hidroksi-5-
isoksazol asetik asit) 

Muskimol (3-hidroksi-5-aminometil 
isoksazol) 
Muskazon 
(a-amino-2-okso-4-okzazolidin 5-asetik 
asit) 

Total 
% 0.02-0.53 
kuru 

Total 
% 0.17-1.0 
(kuru) 

Psikoaktif 

Tricholoma muscarium Trikolomik asit (eritro-dihidro 
ibotenik asit) 
(a-amino-3-okso-5-isoksazolidin asetik 
asit) 

% 0.2-0.46 Psikoaktif 

Psilocybe mexicana Psilocybin 

Psilocin 

% 0.2-0.46 
(kuru) 

% 0.05 (kuru) 

Haliusinojenik 

Camphus aoccocus Agaricic asit 
(a-hekzodesilsitrik asit) 

% 4.5 (kuru) Gastroenterik irritan 

Coprinus 
atramentarius 

Coprine 
(N'-l-hidroksi-siklo propil)-L- glutamin 

Disiilfiram 
etkili 
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Zehirli mantarlann siniflandinlmalan: Mantar lar , toksinleri -
nin gosterdikleri semptomlara gore klinik olarak 4 ana sinifta toplana-
bilir: 

1. Hiicre harabiyetine neden olan toksinler (protoplazmik) zehir-
ler; 

2. Norolojik bozukluklara neden olan toksinler; 

a) Otonom sinir sistemini etkileyenler 

b) Merkezi sinir sistemini etkileyenler 

3. Gastrointestinal sistemi etkileyenler; 

4. Renal fonksiyonu etkileyen toksinler. 

(Tablo 68 ve 69'da zehirli mantarlann gosterdikleri semptomlara 
gore ve toksinlerine gore siniflandinlmalan gdriilmektedir. 

I- Protoplazmik Toksinler 

Bu gruptaki tiim mantar toksinleri viicudun onemli kisimlannda 
hiicre dejenerasyonuna neden olurlar. Amanita tiirleri (Amanita phal-
loides, Amanita verna, Amanita virosa), Galerina tiirleri (Galerina 
sulciceps), Lepiota helveola ve Gyromitra esculenta ve tiirlerinden 
izole edilen mantar toksinleri protoplazmik zehirlerdir. 

A- Amanita ve Galerina tiirlerinden izole edilen toksinler 
(Siklopeptidler) 

Fallotoksinler (falloidin, falloin, fallasidin, fallasin ve fallin B), 
amatoksinler (a-amanitin, (3-amanitin, y-amanitin, e-amanitin ve ama-
nillin) ve virotoksinler (alaviroidin, viroisin, deoksoviroisin, viroidin, 
deoksoviroidin) dir. Bu toksinlerin kimyasal yapilan ve mantardan 
izole edilen miktarlan Tablo 68 ve §ekil 72'de gosterilmi§tir. 

Amatoksinlerin yapisi T. Wieland ve Gebert (1966) tarafindan ay-
dinlatilmi§tir: Siilfoksit substitiienti igeren triptofan gekirdegi ge§itli 
aminoasitlerle (hidroksipirolin, alanin, glisin ve izolosin) bisiklik bir 
oktapeptid iskeleti olu§turmu§tur. Degi§ik aminitinler arasindaki fark 
kiigtiktUr. Ornegi a-amanitindeki asparaginin yerini (3-amanitinde as-
partik asit alir. Fallotoksinler ise, amatoksinlere benzer bisiklik hepta-
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peptid yapisindadirlar. Sistein aminoasitini igerirler. Virotoksinler ise 
D-serin igeren monosiklik peptidlerdir. 

Amatoksinler muhtemelen biitiin mantar tiirlerinde bulunur. Bir-
kag yenebilen mantarda da eser miktarda vardir. Amanita phalloides 
en toksik tiirdiir. 2-3 mg amatoksin/g kuru mantar igerir. Mantar tiirle-
rine gore amatoksinlerin miktari degi§ir. Ornegin Amerika'da yeti§en 
A. virosa'da gok az, A. verna'da ise degi§ep oranda (1.2-2.6 mg/g kuru 
mantar) amatoksin oldugu bildirilmektedir (Ellenhorn, M.J. 1988). 

Toksik Galerina tiirleri ornegin autumnalis 1.8-1.5 mg oc-amanitin 
ve p-amanitin/g kuru agirlik, olarak igerirler. Fallotoksin igermedikle-
ri halde, Galerina tiirleri de fatal (oldiiriicii) hepatorenal bozukluklara 
yol agarlar. Bu gozlemler de amatoksinlerin primer toksinler oldugu 
gorii§iinu kuvvetlendirmektedir. 

Ulkemizde, Istanbul ve gevresinde yeti§en A. phalloides tiirleri-
nin 4.4-13.3 mg (100 g taze mantarda) a-amanitin igerdigi saptanmi§-
tir (Mat. A. ve ark. 1995). 

Toksisite: Protoplazmik toksinlerin toksisiteleri Tablo 69'da gos-
terilmi§tir. Amanitinlerin insanda letal dozu 0.1 mg/kg, fallotoksinle-
rin ise 10-20 kati (1-2 mg/kg) oldugu tahmin edilmektedir. 

Amatoksinler hiicre proteinleri sentezinin potent inhibitorleridir. 
Niikleoplazmada, RNA polimeraz (veya p) enzimini gok dii§iik kon-
santrasyonlarda (5-10 mg/ml) inhibe ederler. Boylece RNA ve DNA 
e§le§mesini inhibe ederler. Replikasyon hizi yiiksek olan hiicreler ve 
amatoksinlerle temasta olan dokular etkilenir. Amatoksinlerin ba§hca 
etkisi karaciger, bobrek ve barsak hiicreleri iizerinedir. 

Siklopeptid yapisindaki bu toksinlerden, falloidin deney hayvan-
lannda parenteral yolla potent hepatoksik etki gosterdigi halde, oral 
yolla alimi zayif oldugu igin, insanlarda zehirlenme etkeni olmasi 
muhtemel degildir. Virotoksinler de benzeri §ekilde deney hayvanla-
nnda enjeksiyon yolu ile hepatotoksik etkilidir. Insanlarda zehirlen-
mede amatoksinlerin (ba§lica a-amanitin ve beraberinde (3-amanitin) 
hepatorenal sendromundan sorumlu oldugu dii§iiniilmektedir. 

Zehirlenme belirtileri: Amanita toksini ile zehirlenme iig done-
me aynlabilir. Birinci donemde, toksini igeren mantann yenmesinden 
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10-14 (6-24) saat sonra gastrointestinal semptomlar ba§lar. Bu siire 
iginde hasta kendisinde bir§ey hissetmez. Ilk belirtiler §iddetli kusma, 
kolera tipinde kanli ve mukuslu ishal §eklinde goriiliir. Bu donem ol-
diiriicii olabilir. Ancak zamanmda miidahale ile viicut sivi ve elektro-
litleri dengesi saglanir ve tedavi edilirse oliim enderdir. Ikinci donem-
de ise gegici bir iyile§me (remisyon) goriiliir. Bunu gok tehlikeli olan 
iigiincii donem takip eder. Karaciger ve bobrek harabiyeti ile ilgili 
semptomlar ortaya gikar. Karacigerdeki etkisi daha belirgin olup ekse-
ri sanhk goriiliir. Sonunda SGOT ve SGPT duzeylerinin son derece 
yiikselmesi, karaciger harabiyetinin derecesini gostermesi agisindan 
onemlidir. 

Bobrekteki hasar nedeni ile idrarda protein, eritrosit ve mikrosko-
pik kiimelerin atilimi artar. Karaciger ve bobrekteki primer toksik et-
ki, kalp, MSS ve diger organlarda ikinci derecede etkilere yol agar. 
Oliim gogunlukla hepatik koma nedeni ile mantar yenmesinden 2-4 
giin sonra olu§ur. 

Zehirlenmenin tedavisi: Tedavide once: 1) Stabilizasyon sagla-
nir. Bu amagla sivi ve elektrolit dengesi saglanir, hipoglisemiye kar§i 
glukoz verilir. Sivi kaybi olanlara taze veya donmu§ plazma, K vita-
mini ve eritrosit suspansiyonu verilir. 

2) Absorbsiyonun engellenmesi igin kusturma yapilir. Ancak kus-
turma, mantann yenmesinden sonra 4 saat iginde yapdirsa faydali ola-
bilir. Belirtiler geg ba§ladigi igin gogu zaman gecikme olur. Kesin ro-
lii anla§damamakla beraber aktif komiir ve katartik (Mg S04, sorbital) 
verilmesi tavsiye edilir. Aktif komiir 20-40 gramlik dozlarda 3-4 saat-
te bir katartikle beraber verilir. Bu arada yeterli sivi ve elektrolit tak-
viyesi ile amatoksine bagli gastroenterit riski engellenir. 48. saatten 
sonra aktif komiire ihtiyag vardir. 

3) Eliminasyonu arttirmak: amatoksinler glomeriiler filtrasyonla 
elimine olur. Bu nedenle forse (zorlu) diiirezin atilimi hizlandiracagi 
du§iiriiliir. Ozellikle erken zorlu diiirezin uygulanmasi ile toksinin 
onemli bir kismi atihr. Gecikme durumunda bile (3. giinde de yararh-
dir.) 

Hemoperfuzyon kullanilabilir. Amaci eliminasyondan ziyade 
muhtemel serebral odem ve karaciger yetmezligini onlemektir. Hemo-
diyaliz kullanimi sinirlidir. 
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4) Spesifik antidotlar: Amanita ile zehirlenmede silimarin grubu, 
penisilin G, tiyoktik asit, insulin, sitokrom C, vitamin C gibi maddeler 
onerilmektedir. Ancak bu ilaglarin higbirinin kontrollu klinik deneme-
leri yapilmami§tir. 

Penisilin G, etki mekanizmasi iizerinde bir fikir birligi olmamasi-
na ragmen taraftar bulan bir ilagtir. Ozellikle silibinin ile kombinasyo-
nu etkinligi arttirmaktadir. 

Silibinin Silybum marianum siitiinden elde edilen silimarinin bile-
§enidir. Hayvan deneylerinde, Amanita phalloides tatbikinden 24 saat 
sonra verildikten sonra hepatik hasari azalttigi gosterilmi§tir. 

Sitokrom C nin, fareleri letal dozda amatoksinden korudugu gos-
terilmi§tir. Penisilinin Sitokrom C ve silimarinle kombinasyonu, araa-
toksinleri baglayarak etkinligi artmaktadir. 

Tiyoktik asit: Son 25 yildanberi Amanita phalloides, A. verna ve 
A. virosa ile zehirlenmeye kar§i tiyoktik asit ( a - lipoik asit) tedavisi-
nin iyi sonug verdigi bildirilmektedir. 

Tiyoktik asit, 1950'lerden sonra CCk gibi karaciger nekrozuna 
neden olan maddelere kar§i hepatik komalarda kullamlmasi agismdan 
ilgi gekmi§tir. Tiyoktik asit, karacigerde birgok ara metabolizma reak-
siyonlarinda yer alir. a-ketoasitlerin dekarboksilasyonunda koenzim 
olarak ve tiaminle birlikte piruvik asitin asetilkoenzime A'ya (AKoA) 
oksidasyonunda rol oynar. Karacigerin yaglanmaya bagli olarak deje-
nerasyonu sonucu KoA diizeyindeki dii§meyi, tiyoktik asitin onledigi 
ileri siiriilmektedir. 

Tiyoktik asit, birgok ara§tincilar tarafindan A. phalloides ile ze-
hirlenmelerde denenmi§ ve yarari g6riilmii§tiir. Mide yikanmasi, vii-
cut ve sivi ile elektrolitlerinin kontrolu ile birlikte, lipoik asite 75 mg/ 
giin dozla infiizyonu §eklinde ba§lanmasi onerilmektedir. Tedavi sira-
sinda SGOT ve SGPT kontrolu yapilarak koma durumunda tiyoktik 
asit dozu 300 mg/giine yiikseltilebilir. Ayni zamanda glukoz tiamin 
ve askorbik asit de verilmelidir. 

Tiyoktik asit ilk kez 1968'de ABD'de A. phalloides ile zehirlen-
menin tedavisinde kullanilmi§tir. Ancak daha sonra Avrupa iilkelerin-
de tiyoktik asit tedavisinin yarari §iipheli goriilmii§ ve bu nedenle 
mantar zehirlenmelerinde kullanimi birakilmi§tir. Ayrica ABD'de 
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diger karaciger hastaliklarinin tedavisinde kullanilmasi gerekli goriil-
memi§tir. Bazi ara§tiricilar A. phalloides ile zehirlenmede "tiyoktik 
asit kullanilmasimn zararsiz fakat faydasiz oldugu; amanitin antidotu 
olmaktan 50k karacigerde Krebs devrini kataliz ederek karaciger hiic-
releri nin rejenerasyonunu vitamin §eklinde etkileyerek sagladigi" go-
rii§ii etkindir. Konu ile ilgili gali§malar deney hayvanlari iizerinde yii-
riitiilmektedir. 

5) Destekleyici tedavi: Sivi, elektrolit ve glukoz seviyesi kontrola 
alinir. Karaciger hasan ve hepatik ensefalopati tedavisi yapilir. Birgok 
vak'alarda gram (-) sepsisi yaygin goriilen komplikasyondur. Kan kiil-
tiirii yapilarak, geni§ spektrumlu antibiyotik tedavisi yapilir. 

Amanita toksinlerinin tammi: Alan testi olarak Meixmen testi 
amatoksinlerin identifikasyonu igin duyarh bir testdir. Ancak sonucun 
negatif bulunmasi, mantann yenilebilir oldugunu gostermez. Bu testin 
prensibi, asit ortamda amatoksinin linyinle verdigi renk reaksiyonuna 
(mavi renk) dayanir. Bu nedenle linyin igerigi yiiksek kagida ihtiyag 
vardir. 

Bu renk reaksiyonu, ince tabaka kromatografisine (iTK) de uyar-
lanmi§tir. 50 /ig/ml a-amanitinin bu §ekilde tanimlanabilecegi goste-
rilmistir. 

Biyolojik sivilarda (gastrik, serum ve idrar orneklerinde) amatok-
sinlerin tayini igin radyo immunoassay (RIA) yontemi geli§tirilmi§tir. 
Bu yontemle 0.5 ng/ml amatoksinin tanimlanabilmektedir. 

Yiiksek ba§ingh sivi kromatografisi (HPLC) ile serumda, idrarda 
ve gastrointestinal igerikte a - ve (3-amanitinlerin 6-10 ng/ml hassasi-
yetle tayin edilebilmektedir. 

Amanita phalloides ile zehirlenmelerde serum cc-amanitin diizey-
leri 70-90 ng/ml bulunmu§tur. Zehirin alinmasindan sonra 30 saat ge-
gen zehirlenme vakalarinin %65'inde serumda a-amanitin tayin 
edilebilmi§tir. Amanitin konsantrasyonlari 0.5-25 ng/ml arasinda bu-
lunmu§tur. Idrardaki amatoksinler de ayni gah§malarda saptanmi§tir. 
Veskoni'ye (1985) gore zehirlenmelerde idrardaki amatoksin diizeyi 
0.5-50 ng/ml arasinda degi§mektedir. Ilk katerizasyonda amanitin 
180 ng/ml; 24, ve 66. saatlerde alinan idrar orneklerinde ise total 
amatoksin atilimi 12-23 pg arasinda saptanmi§tir. 
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B- Gyromitra tiirleri ve toksinleri 

Biitiin gyromitra tiirleri toksik degildir. En 50k toksik etki goste-
ren G. esculentadir. Bu mantar Dogu Avrupa iilkelerinde sikhkla go-
riilmektedir. Fakat Bati Amerika'da yeti§en aym tiir toksik degildir ve 
tiiketilmektedir. Aynca toksisitesi yildan yila degi§mekte olup, once-
den toksik etkisi olmayanlar, tekrar alindiginda toksik olabilmektedir. 

Giromitrin, gyromitra esculenta'dan izole edilen (9) hidrazon tii-
revi arasinda toksikolojik agidan en onemli olanidir. Kimyasal yapisi 
N-metil-N-formil hidrazin (MFH) aldehitdir (etiliden metilformil hid-
razin). Gyromitrin organizmada monometilhidrazin (MMH) ve etili-
den metil formil hidrazine donii§iir. 

Giromitrin oldukga kararsiz bir bile§iktir ve dii§iik sicaklikta hid-
roliz olarak metil formil hidrazin (MFH) iizerinden mono-
metilhidrazine (MMH) dbnii§iir. MMH endiistride roket propelani ve 
korozyon inhibitorii olarak kullanilir. MMH'nin kaynama noktasi 
87.5°C dir. Bu nedenle mantann uzun siire kaynatilmasi ile buharla§a-
rak uzakla§abilir. Bu sirada kaynatan ki§i zehirlenebilir. Kapali bir 
kapta kaynatihrsa, bu durumda mantar toksik ozelligini korur. 

Toksisitesi: Genelde oliim hepatik veya hepatorenal yetmezlik 
sonucu olu§ur. Ginonitrinin metaboliti MFH, karacigerde sitokrom P-
450 enzimlerini inhibe eder. insanlarda akut hidrazin maruziyeti ko-
ma, konviilziyon, §iddetli intertisyel nefrit ve hafif hepatoselliiler bo-
zukluga yol agar. Metabolitleri degi§ik organlarda toksik etki gosterir. 
Ornegin MMH'nin MSS ni ve bobreklerde, MFH'nin ise karacigerde 
etkisi gozlenir. 

Giromitrin igeren mantann yenilmesinden sonra, gecikmi§ etki 
olarak 6-8 saat sonra amatoksinlerinkine benzer gastroenterik goriiliir. 
Ba§ donmesi, yorgunluk, bulanti, kusma, §iddetli ba§ agnsi ve kann 
agnsi gozlenir. Kusma di§indaki belirtiler birkag giin surer. Daha son-
ra karaciger yetmezligi hipoglisemi ve hipovolemi (kan hacminin dii§-
mesi) gecikmi§ etki olarak ortaya gikar. Mortalite % 14-35 arasindadir. 

Tedavisi: Genel prensipler uygulanir. Norolojik semptomlar igin 
INH toksisitesi ile benzerliginden dolayi piridoksin (25 mg/kg giinde 
15-20 g/gUn) onerilmi§tir. 
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II- Norolojik Bozukluklara Neden Olan Mantar Toksinleri 

Norolojik bozukluklara neden olan mantar toksinleri otonom sinir 
sistemini etkileyenler ve merkezi sinir sistemini etkileyenler olmak 
iizere iki grupta incelenebilir (Tablo 68). 

Otonom sinir sistemini etkileyen mantar toksinleri: 1) muskarin 
ve diger muskarinik maddeler 2) koprin (Antabus benzeri) olmak iize-
re incelenebilir. 

Merkezi sinir sistemini etkileyen mantar toksinlerine ise: 1) Isok-
zasol grubu (ibotenik asit ve muskimol) ile; 2) indol grubu (psilosibin 
ve psilobin) girmektedir. 

A- Otonom Sinir Sistemini Etkileyenler 

1- Muskarin igeren mantarlar: Muskarin ilk kez 160 yd once 
Hooker tarafindan Amanita muscaria (L. ex Fe.) mantar tiiriinden izo-
le edilmi§tir. Ancak daha sonralan Inocybe ve Clitocybe tiirlerinin 
muskarin bakimindan daha zengin olduklan gosterilmi§tir. Amanita 
muscaria'dan ya§ agirhk iizerinden %0.0002-0.0003 (%90-93 rutubet 
igerir) muskarin, Inocybe patouillardi'den ise 100 kat daha fazla mus-
karin (%0.037) izole edilmi§tir. 

Muskarin ve muskarin benzeri toksik etkileri Inocybe tiirii man-
tarlar gostermektedir. Inocybe tiirlerinde muskarin ve izomerleri (al-
lomuskarin, epimuskarin ve epiallomuskarin) izole edilmi§tir. Bu 
mantarlarda muskarin miktan, izomerlerine gore genellikle daha gok-
tur. 

Muskarinin LD50 degeri farelerde IV yolla 0.2 mg/kg, maymun-
larda intraperitonal olarak 0.5 mg/kg bulunmu§tur. Oral yolla toksisi-
tesi daha azdir. Ornegin maymunlarda oral yolla 2 mg ile zehirlenme 
belirtileri gbsterilmi§tir. 

Muskarin "2-metil -3-hidroksi -5-trimetil amonyum metiltetrahid-
rofuran" yapisinda kuaterner bir bazdir. Sterik yapisi asetilkoline ben-
zer ve §iddetli kolineijik etki gosterir. Zehirlenme semptomlan, post-
gangliyonik parasempatik sinapslarda §iddetli kolinerjik etki §eklinde 
ortaya gikar. Muskarin igeren mantann yenilmesinden 15 dakika ile 2 
saat sonra ba§agnsi, bulanti, kusma ve farenkste siki§ma goriiliir. Ar-
kadan salivasyon, lakrimasyon, terleme, miyozis ve gormede bozuk-
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luklar ortaya gikar. Gastrit ve intestinal kolik diyareye; bronkokons-
triksiyon ise astim benzeri semptomlara yol agar. Bradikardi, hipotan-
siyon ve vazodilatasyon sonucu §ok olu§ur. Oliim oram %5 tir ve 
oliim oldugunda 8-9 saat iginde goriiliir. 

Tedavi: Diger mantar zehirlenmelerinden farkli olarak, muskari-
nik etkili mantarlarla zehirlenmenin antidotu vardir. Genel tedavi 
prensipleri uygulanir. Mide lavaji 1:200 tannik asit veya 1:5000 po-
tasyum permanganatla yapilir. Arkadan tuzlu purgatif (katartik) veri-
lir. Antidot olarak atropin siilfat subkutan veya intravenoz olarak 0.1-
0.5 mg dozda uygulanir. Gerekirse tekrarlanir. 

2- Koprin (disiilfiram benzeri toksin) igeren mantarlar: Cop-
rinus atramentarius yenilebilir mantarlardandir. Koprin (coprine) 
igerdigi toksin olup, etanolle disiilfiram benzeri etkile§me gosterir. 
Mantardan once veya beraber alkol alimi advers bir etkiye neden ol-
maz. Koprin toksisitesinde hiperasetaldehidemi gdzlenmesine rag-
men. bu toksinin kimyasal yapisi disiilfiramdan farklidir. 

Yapilan birgok ara§tirmalardan sonra, bu mantardaki etken mad-
de (coprine), Linberg ve arkada§lari; Harfieled ve Schaumberg (1975-
1977) tarafindan izole edilerek yapisinin N5-(l-hidroksisiklopropil) -
L-glutamin oldugu saptanmi§tir. Koprinin deney hayvanlannda asetal-
dehit/alkol oranini arttirdigi gosterilmi§tir. Ancak koprin, zayif bir 
asetaldehit dehidrogenaz enzim inhibitoriidiir. Bu nedenle alkolle et-
kile§erek gosterdigi toksik etkinin bu inhibisyon mekanizmasina da-
yanmadigi dii§iiniilmektedir. Disiilfiram, dopamin-fi-hidroksilaz enzi-
mine inhibe eder. Bu enzim inhibisyonu ise deney hayvanlannda 
norepinefrin eksikligine neden olur. Disulfiramla tedavi olan hastalar-
da goriilen hipotansiyon, bu katekolaminin eksikligi ile agiklanabilir. 
Koprinin toksik etkisinin de kesin ispatlanmamasina ragmen, benzeri 
§ekilde sinir iletiminde rol alan transmitter konsantrasyonundaki de-
gi§meyle ilgili oldugu goru§ii vardir. (Ellenhorn, 1988). 

Toksik etki belirtileri: Coprinus, mantannin yenmesinden 2 saat 
sonra (ortalama 3-6 saat) etanole kar§i duyarlik olu§ur. Semptomlar 
alkol alimindan kisa siire sonra (15-20 dak.) ortaya gikar. Semptomla-
nn §iddetli alinan mantar ve alkol miktanna baglidir. §iddetli ba§ ag-
nsi, yiize ate§ basmasi, ortostatik (dik durmaya dayanan) hipotansi-
yon, kusma, ta§ikardi, diyaforezis (terleme) ve gogiiste agn, goriilen 
ba§lica belirtilerdir. Ekstremitelerde uyu§ma, ellerde §i§me hissi de 
belirtiler arasmdadir. 

623 



Tedavi: Genel tedavi prensipleri uygulanir. Ozellikle hipotansi-
yon ve kardiyovaskiiler hastahgi olanlarda goriilen kardiyak ritim bo-
zukluklannin hemen diizeltilmesi gerekir. Kusturma gerekmez. £iin-
kii zehirlenmede spontan olarak goriilmektedir. Supraventrikiiler 
ta§ikardi ve anksiyateye kar§i propranolol onerilmekte ise de, tam ola-
rak denemesi yapilmami§tir. Halen kullanilan bir antidot tedavisi yok-
tur. 

Destekleyici tedavi olarak, sivi ve elektrolit dengesinin saglanma-
si onem ta§ir. Hastalar alkol igeren (ilaglar dahil) tiim maddeleri kul-
lanmamalari igin uyarilmalidir. Hipotansiyonu arttiracagi igin fenoti-
yazin antiemetikleri verilmemelidir. 

B- Merkezi Sinir Sistemini Etkileyen Mantarlar 

1- Ibotenik asit ve benzeri toksinleri igeren mantarlar: i zoksa-
zol tiirevleri (ibotenik asit, muskimol, muskazon) Amanita muscaria 
(Fr.) Hook ve A. pantherina tiirii mantarlann toksik etken maddeleri-
dir. Trikolomik asit yalnizca Tricholoma muscarium'dan izole edil-
mi§tir. 

Bu maddelerin genel olarak sinek oldiiriicii (flyicidal) ve narkotik 
etkileri vardir. Muskimol, ibotenik asitten 10 kere daha aktiftir. 10 mg 
muskimolun oral yolla tatbikinden sonra norolojik etkileri goriilmii§-
tiir. 1.5 saat iginde ba§ donmesi, ataksi, psi§ik stimiilasyon, miyoklo-
nik kas seyirmesi goriiliir, ba§langigta riiyali uykulara neden oldugu 
belirtilmi§tir. 15 mg'la bu etkiler daha da artar, muskuler inkoordinas-
yon, periyodik konfiizyon ve eklemsizlik, gorme bozukluklan ortaya 
gikar. 

A. muscaria ve A. pantherina ile goriilen zehirlenme belirtileri, 
igerdikleri izoksazol tUrevlerinin farmakolojik etkileri ile ilgilidir. Ze-
hirlenme §iddeti ise bu toksinlerin mantardaki miktanna ve bireysel 
faktorlere baghdir. 

Zehirlenmenin tedavisi: A. muscaria ve A. pantherina ile zehir-
lenmede spesifik bir antidot yoktur. Genel tedavi prensipleri uygula-
nir. Atropin kesinlikle verilmemelidir. Bu mantarlarla goriilen zehir-
lenme muskarinik olmayip, igerdikleri ibotenik asit ve muskimol 
atropin ve sedatif hipnotiklerin etkisini potansiyalize ederler. 
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2- Substitiie triptaminleri igeren mantarlar: Psilocybe panaeo-
lus, Coniocybe, Psathyrella gibi mantar tiirleri (4-substitiie -2-
triptamin) tiirevi olan psilocybin (psilosibin) ve psilocin (psilosin) 
isimli hallusinojenik maddeleri igerirler. Psilocybe mexicana isimli 
mantar Meksika'da yerli halk tarafindan dini torenlerde kullamlmakta-
dir. Kurutulmu§ mantar %0.2-0.46 psilosibin ve %0.05 oraninda psi-
losin igermektedir. Psilosibinin fizyolojik etkisi daha belirgindir. 

Psilosibin igeren mantarin yenilmesinden sonra ortaya gikan be-
lirtiler LSD (lizerjik asit dietilamid) etkisine benzer ve bu etki 30-60 
dakika iginde gikar, saatlerce siirer. Hasta endi§elidir, konsantre olma 
ve anlama giigliigii gosterir. Dokunma hissinde; cisimlerin hacim, §e-
kil, renk ve derinligini farkli gorme gibi hislerde degi§me goriiliir. 
Ruhsal durumda gogu kez canlihk olur, bazen depresyon goriilebilir. 
Basit hallusinasyonlar (gozii kapah iken renkli i§ik ve cisimler gorme) 
ve gergek hallusinasyonlar goriilmektedir (Ilag Bagimlihgina baki-
niz). 

Bu cins mantarla zehirlenenler, 5-10 saat iginde yava§ yava§ iyi-
le§irler. Gastrik lavaj ve emetikler iyile§meyi hizlandinr. Diger tedavi 
semptomatiktir. 

III. Gastrointestinal irritan ve Allerjen Mantarlar 

Birgok §apkali mantarlann yenmesi ile gastroenterit ve allerjik et-
kilerin olu§tugu bilinmektedir. Bazi mantarlarda ornegin Amanita 
phalloides'teki siklopeptidlerin, Cantharellus floccosus Schw.daki 
"norcaperatic" asitin gastrik bozukluklara yol agtigi gozlenmi§tir. 
Agaricus, Boletus, Cantharellus, Clavaria, Clitocybe, Lactarius, Lepi-
ota, Paxillus, Rodophyllus, Russula ve Tricholoma tiirlerinin bazilari 
gastrointestinal kanalda irritan etkiye neden olurlar. Bu mantarlarla 
kusma, diyare, bulanti gibi semptomlar yenilmesinden sonra 1/2-2 sa-
at iginde ortaya gikar. Bazen gastrointestinal bozukluklar allerjik etki 
ile ilgilidir. Gastrointestinal bozukluklar ve hipersensitivite tipinde ce-
vaplar mantar cinsine gore degi§ir. Armillaria mellea (Fr.) Karst, 
Coprinus micaceus (Fr.) Fr., N. fasiculare ve Polyphorus squamosus 
Fr. mantarlann sporlannin deri ve inhalasyon testlerinde yiiksek anti-
jenik aktivite saptanmi§tir. Bu mantarlardaki etken maddenin proteine 
benzer yapida olmasi muhtemeldir. Ayrica yiiksek siniftaki mantarlar-
da, anormal aminoasitler, kinoid tiirevler ve aktif karbonil grubu ige-
ren bile§iklerin hapten ozelligi gostermesi de miimkiindiir. 
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Genellikle mantarlarla olu§an gastroenterit, ba§ka sistemik etki 
yoksa, kisa zamanda semptomlar kaybolur. Ancak viicut sivi ve elekt-
rolit kaybi oldugunda tehlikeli durum ve oliim olu§abilir. Bazi tiirler 
(Lactarius ve Tricholoma) ile §iddetli ve karakteristik belirtiler ortaya 
gikar ve ozellikle gocuklarda bliime neden olabilirler. 

Zehirlenmenin tedavisinde genel prensipler uygulamr. Sivi ve 
elektrolit dengesi saglanir. 

IV- Bobrek Fonksiyonunu Etkileyen Toksin igeren Mantar-
lar 

Cortinarius tiirii bazi mantar cinslerinin (speciosissimus, orella-
nus, splendena, venosus gibi) Avrupa ve Japonya'da irriversibl bobrek 
yetmezligine neden oldugu gozlenmi§tir. Bu hastalann bir kismma da-
ha sonra bobrek transplantasyonu yapmak gerekmi§tir. Bu mantar 
grubu ile zehirlenmelere ilk kez Polonya'da raslanmi§tir. Daha sonra 
bazi Avrupa iilkelerinde (Iskogya, Fransa, isvigre, Finlandiya ve Is-
veg) de zehirlenmeler oldugu bildirilmi§tir. Bu mantarin birgok cinsle-
ri Kuzey Amerika'da yeti§mesine ragmen, Cortinarius toksisitesine 
raslanmami§tir (Ellenhorn, 1988). 

Cortinarius orellanus'tan, orelline ve orellanine isimli bipiridil 
yapisinda iki toksin izole edilmi§tir. Bu toksinler yapica 2,2-bipiridil 
bile§ikleri olan parakuat ve dikuata (herbisitlere bakimz) benzemekte-
dirler. Ancak toksik etki mekanizmalan ve toksikokinetikleri heniiz 
gok iyi anla§damami§tir. Pi§irmek veya kurutma ile toksisiteleri de-
gi§mez. 

Toksisitesi: Cortinarius tiirii mantarlann yenilmesi §iddetli inters-
titiyel nefrite neden olur. Fokal tiibuler hasar ve hasara ugrami§ tubu-
luslar arasi fibrozis gozlenir. Corellanus'un bazi ki§ilerde hepatosellii-
ler hasara neden oldugu da bildirilmi§tir. Fakat C. speciosissimus ile 
karaciger harabiyeti goriilmemi§tir. Klinik belirtiler mantarin ye-
nilmesinden 36 saat kadar soma ortaya gikar. Anoreksi, ba§agnsi, su-
sama, miyalji gibi belirtileri bir hafta sonra oliguri takip eder. Daha 
§iddetli olaylarda renal yetmezlik irriversibldir ve bobrek transplan-
tasyonu gerekir. 

Tedavi: Sivi ve elektrolit dengesi saglanir. Bobrek fonksiyonu te-
davisi uzun siirebilir. Mantann yenmesinden 5 giin sonra hemoperfuz-
yon uygulamasi yararli olur. Hemodializin, destekleyici tedavi olarak 
zehirlenmelerin oldiiriicii etkisini azaltabilir. 
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Mikotoksinler 

Kiifler, tibbi kullanimi olan fungal metabolitler olu§turdugu gibi, 
potent toksik etkileri olan sekonder metabolitler de iiretirler. insanlar-
da §iddetli advers (olumsuz) saglik etkileri olan bu sekonder metabo-
litlere mikotoksinler adi verilir. Mikotoksinlerle meydana gelen zehir-
lenmelere "mikotoksikozis" denir. Mikotoksinler spor iginde 
bulunabilecegi gibi, substrata da girebilir ve yayilabilirler. Eger bu 
substratlar insan ve hayvan gidasi olarak kullanilan maddeler ise, uy-
gun gevre ko§ullarinda (rutubet, ISI, pH gibi) toksik ozellikte ge§itli 
kiiflerin iiremesine ve toksik maddelerin sentezine yardimci olurlar. 
Bu §ekilde toksin saglayan kiifler uygun §ekilde depolanmayan bitki-
sel gida maddeleri, yemler ve hayvansal iiriinler iizerinde sikga iirer-
ler. Ornegin ceviz, findik, et, ya§ meyve, sebzeler, tahillar, siit ve 
uriinleri iizerinde gogalirlar. 

Yapilan ara§tirmalara gore 250'den fazla mantann mikotoksin 
olu§turdugu, bunlar iginde ancak 20 tanesinin insan ve hayvanlar igin 
gok toksik metabolitler sentezledigi bildirilmektedir. Burada toksisite-
si agismdan onemli olan aflatoksinlerle, ergot alkaloidlerinden bahse-
dilecektir. 

Aflatoksinler 

Aflatoksinler, Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus'un 
toksik metabolitleridir. Bu kiiflerin di§inda diger bazi Aspergillus ve 
Rhizopus tiirlerinin de aflatoksin olu§turduklan bilinmektedir. Asper-
gillus flavus'la enfekte olmu§ findik, pamuk ve hububatta aflatoksin-
ler saptanmi§tir. 

Aflatoksinler, (Aflatoxin B,, B2, G,, G2) kumarin tiirevi olup far-
makolojik etkileri onemlidir. Aflatoksin B, ve G, arasindaki fark, 
G,'de siklopentano halkasi yerine 5-valerolakton halkasi yer almakta-
dir. Aflatoksin B2, B/in, aflatoksin G2 ise G,'in dihidro §ekilleridir. 
Aflatoksin M„ B,'in metaboliti olup aflatoksin B, ie enfekte olmu§ 
yemlerle beslenen hayvanlarin (inek, fare) siitiinden izole edilmi§tir. 

Aflatoksinler gok toksik mikotoksinler olup, LD50 degerleri fa-
relerde B, igin 10 mg/kg, G, igin ise 90 mg/kg verilmi§tir. Kiimiilatif 
ozelliktedirler, bu nedenle insan ve hayvanlar igin zararli olmakta-
dirlar. Ba§lica karaciger, kalp ve adalede birikirler. Karacigerde de-
jenerasyona neden olurlar. Hepatotoksik zehirler olup ayrica kan-
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serojenik etkileri vardir. Ozellikle etkisi karacigerde goriilmekte-
dir.Aflatoksinler iginde en toksik olani Aflatoksin B,'dir, In vivo akti-
vasyonla elektrofilik epoksit metaboliti olu§ur. Bu aktif metabolitin 
DNA, RNA ve proteinlerle "kovalant adduct'lar" yapar. Karsinojenik 
etkinin DNA hasan ile ortaya giktigi dii§iiniilmektedir (Kimyasal kar-
sinojenlere bakiniz). 

Aflatoksinlerle zehirlenme ilk kez 1960 yilinda ingiltere'de dik-
kati gekmi§tir. Aspergillus flavus'la enfekte olmu§ yerfistigini yiyen 
hindilerin oliimiine sebep olan bir epidemi goriilmii§tur. Bu olayda 
100 000'e yakin deney hayvaninin oldugu tespit edilmi§tir. Ulkemizde 
onemli bir ihracat iiriinii olarak yeti§tirilen findiklann da kotU sakla-
ma ko§ullarinda aflatoksinle enfekte oldugu saptanmi§tir. 

Aflatoksinlerle goriilen zehirlenmeye "aflatoksikozis" denir. 

Ergot ve Ergotizm 

Ergot, Claviceps purpurea (Ascomycetes) mantarinin mikotoksi-
nidir. Ergot mantarlar gavdar ve benzeri Gramineae bitkilerinin ovar-
yumda ki§i gegirmek iizere sklerotyum (Secale cornutum) olu§turur-
lar. Bu (sklerotyum) da bulunan ergot'un aktif maddeleri alkaloid 
yapisinda zehirli maddelerdir. Un ve ekmege kari§an ergot alkaloidle-
ri ile meydana gelen zehirlenme -ergotizm- adini alir ve yiizyillar on-
ce Avrupa'da yaygin olarak goriilmekteydi. 

Secale cornutum'dan 12 tane alkaloid izole edilmi§tir. Bu peptid 
alkaloidler, lizerjik asit ve izolizerjik asit tiirevleridir. Ergotamin, er-
gotaminin, ergosin, ergosinin, ergokristin, ergokristinin, ergokriptin, 
ergokriptinin, ergokornin, ergokorninin, ergobazin ve ergobazinin izo-
le edilen alkoloidlerdir. 

Ergot alkaloidleri, tipta ozellikle uterus iizerindeki stimiilan etkisi 
nedeni ile ve ayrica migren tedavisinde kullanilirlar. 

Ergot ile zehirlenmenin daha gok tarihsel onemi vardir. Ba§lica 
belirtileri piistiil (sivilce) goriilmesi ile ba§lar. Kol ve bacaklarla, 
ayaklar §i§er ve "St. Anthony ate§i" adi verilen §iddetli sicaklik hissi 
duyulur. §iddetli agn, hissizlik ve kangren goriiliir. El ve ayak par-
maklan kanama olmaksizin dii§er. Ergot zehirlenmesinin tedavisi, 
semptomatik olarak yapilir. Zehirlenme belirtileri ve §iddetli, alinan 
alkaloid miktanna baghdir. Ekmekteki ergot miktari %10 civannda 
oldugunda konviilzif tip zehirlenme, daha yukari miktarlarda bulun-
dugunda ise kangrenoz tipi zehirlenme ortaya gikar. 
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6.2. HAYVANSAL KAYNAKLI ZEHIRLER 

Hayvansal kaynakli toksinler iki sinifta incelenebilir: 

1) Venom §eklinde aktif olarak salgilananlar, 2) Pasif olarak yayi-
lanlar. 

Venomlar kompleks yapili kimyasal maddeler olup, bilinen en 
toksik bile§iklerdir. Hayvanlarin besinlerini saglamak, sindirmek igin 
olu§urlar ve ayrica koruyucu mekanizma olarak da rol oynarlar. Bazi 
tiirlerde de venomlar tek bir cinsiyette (sekste) olu§ur. 

Venomlann onemli bir kismi protein yapisindadirlar. En gok bili-
nen venom "tetrodotoksin", aminoperhidrokinazolin bile§igidir. Bu 
maddenin gok az miktan toksik etki gosterir ve toksini igeren baligin 
yenmesi, sinir sistemi ile ilgili bozukluklar ortaya gikanr. 

Burada hayvanlar aleminde, tek hiicreliden en yiiksek sinif olan 
memelilere kadar yayilmi§ olan bazi onemli zootoksinlerden ve teda-
vilerinden bahsedilecektir. 

Yilan Venomlari 

Zehirli ve zehirsiz yilanlar diinyanin her tarafinda yaygin olarak 
bulunurlar. Amerika Birle§ik Devletleri'nde 2 500 tane yilan tiirii ol-
dugu bildirilmektedir. Bunlardan 200 tiiriin insanlar igin tehlikeli ol-
dugu dii§unulmektedir. Tiirkiye'de zehirli yilanlarla ilgili bilgilerimiz 
azdir. Ancak bazi yilan tiirleri ornegin: Viperidae (engerekler) famil-
yasmda Vipera lebetina Giiney Anadolu'da; Vipare berus Marmara 
Belgesinde; Vipera ammodytes meridionalis Marmara ve Ege Belge-
lerinde; Vipera ursinii ve Vipera espis balcanica tiirleri Ege ve Akde-
niz Bolgelerinde yayildigi bilinmektedir. 

Ba§lica zehirli yilan familyalanna Elipadae (kobra ve mercan yi-
lanlan gibi), Hydrophidae (deniz yilanlan); Viparidae (engerekgiller: 
Russell's viper; halkali engerek ve Puff adder: Puf engeregi gibi) ve 
Crotalidae (gingirakh yilanlar: Rattle snake gibi) ornek verilebilir. 

Yilan zehirleri, gok toksik maddeler grubuna girerler. £ogunun 
LD50 degerleri 1 mg/kg'dan azdir. £e§itli yilanlardan elde edilen ve-
nomlann LD50 degerleri IV yolla olarak: Deniz yilanlan igin 0.01 mg/ 
kg; Tiger yilani igin 0.04 mg/kg; Asya kobrasi igin 0.40 mg/kg; Harle-
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kin mercan yilani (Eastern coral) igin 0.97 mg/kg; Elmasdesen gingi-
rakli ydam (Eastern diamond back) igin 1.68 mg/kg; Su makosen yi-
lani (Cotton mouth) igin 4.00 mg/kg ve Pasba§li yilan (Copper head) 
igin 10.92 mg/kg verilmi§tir. (Yilan isimlerinin Tiirkge kar§iliklan 
Dog. Dr. I. Baran'dan saglanmi§tir.) 

Venomlarin yapisi ve toksik etkileri: Yi lan v e n o m l a n yilanin 
list genesi iginde veya yakinindaki ozel bezlerden salgilanirlar. Prote-
in kari§imlan ve polipeptid yapisindadirlar. £ogu enzim ozelligi gos-
terirler. Yilan zehirlerinde bulunan ba§lica enzimler: proteinazlar, 
transaminaz, L-aminoasit oksidaz, kolinesteraz, fosfolipazlar (A, B, 
C, D), riboniikleaz, deoksiriboniikleaz, fosfomonoesteraz, fosfodieste-
raz, 5-niikleotidaz, adenozintrifosfataz (ATPaz) ve difosfopiridin niik-
leotidaz (DNPaz) dir. £ingirakli yilan venomlannda proteolitik enzim 
aktivitesi yiiksektir. Halbuki gergek engereklilerde (Viperidae) prote-
olitik aktivite daha dii§iiktiir, kobralar (Elapidler) ve deniz ydanlan 
(Sea snakes) hemen hemen hig proteaz igermezler. 

Proteinazca zengin olan venomlar doku tahribine yol agarlar. Ay-
nca bir kismi kanda fibrinojeni pargalayarak zararli etkiye veya prot-
rombin-trombin olu§umunu katalizleyerek kan koagulasyonuna yol 
agarlar. 

Fosfolipazlan igeren yilan venomlan hemolize neden olurlar. Bu 
enzimler lipidlerin hidrolizini katalizlerler. Ozellikle fosfolipaz A ige-
ren venomlann, kirmizi kan hiicrelerindeki lizolesitin olu§umunu en-
gelleyerek hemoliz olu§turduklan gbsterilmi§tir. Avustralya elapidle-
rinin (kobra yilani gibi) dogrudan hemolitik etkileri olup, 
intravaskiiler hemoliz ve ig kanama yaparlar. 

Fosfolipaz A'nin sinir, kas veya noromuskuler kav§aktaki iletimi 
bozmasi veya MSS iizerindeki etki mekanizmasi ile ilgili dii§iinceler 
tarti§malidir. Kendisinin "norotoksin" olarak etkimesinden gok, sinir 
dokusunu etkileyerek diger norolojik aktivite gosteren venom bile§en-
lerinin niifuzunu kolayla§tirdigi dii§iincesi daha kuvvetlidir. 

Kolinesteraz en gok elapid sinifi yilan venomlannda bulunmakta-
dir. Engerekgiller ve gingirakh yilangillerde hemen hemen hig yoktur. 
Bu enzimin venom toksisitesinde goriilen "noromuskuler blokaj" (kii-
rarizan) etkisinde onemli rolii oldugu dii§iinulmekle beraber, ham (ka-
ba) venom igindeki roliiniin ne oldugu tam bilinmemektedir. 
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Yilan venomlanmn igerdigi "hiyoluronidaz" enzimi hiicrelerle lif-
ler arasindaki jel tabakasini hidroliz ederek doku viskozitesini azaltir. 
Boylece venom etken maddelerinin etki yerindeki doku engelini a§-
masi saglanir. 

Genel olarak yilan venomlanmn %70'i proteindir. Proteinden ba§-
ka organik ve anorganik fosfor, kloriir, sodyum, potasyum, ginko ve 
ferri(Fe+3) iyonlanm aynca ge§itli niikleotidleri (GTP ve UTP gibi), 
riboz, galaktoz, fruktoz, glukoz gibi §ekerleri, lipoproteinleri ve ami-
no asitleri de igerirler. Yilan venomlannda kuvvetli farmakolojik etki-
leri olan dii§iik molekiil agirlikli aminler de bulunmu§tur. 

Toksik etkileri: Yilan zehirlerinin etkisi venomlanna gore noro-
toksik, kardiyotoksik, nefrotoksik ve hemotoksik olarak siniflandinla-
bilir. Ancak biitiin venomlar birden fazla organ ve sistemleri etkile-
dikleri igin bu smiflandirma her zaman igin dogru olmamaktadir. 

Yilan venomlan, tahrip olan deri, barsak veya diger mukoz 
membrandan absorbe olmazlar. Subkutan enjeksiyonla ise oldukga 
hizli absorbe olurlar. 

Yilan lsirmasindan sonra, lsirma yerinde veya venomun enjekte 
edildigi yerde gogunlukla kan toplanir, morarma olur. Isirmadan sonra 
kandaki katekolaminlerin miktan hemen yiikselir. Birgogu medulla 
oblongata ve omurilikte depresyona neden olurlar. Diger sistemik et-
kiler ise venomun (toksinin), ozelligine gore degi§ir. Ornegin Crotali-
dae familyasina ait yilan venomu intravaskiiler pihtila§maya; Malaya 
engerek yilani venomu (Ancistrodon rhodostoma) ile hemoliz ve int-
ravaskiiler kanamalar ve aynca kiirarizan etki sonucu solunum felci; 
rattle snake ydaninin venomu kan basincinin yiikselmesine ve kalbin 
durmasina (kardiyotoksik etki) neden olur. 

Yilan sokmasi ile goriilen ba§lica belirtiler lsmlan yerde kan top-
lanmasi ve morarmasi, §i§me ve kangren, bulanti, kusma, ate§ ve ba§ 
donmesi §eklindedir. 

Genellikle oliim solunum depresyonu sonucudur ve gogu kez bir 
saatten once (gogunlukla birkag dakika iginde) olu§ur. 

Tedavisi: lsirma yeri (iist kisimdan) bandaja alinir. Bandaj konu-
lamayan lsirma yerine buz kesesi konmalidir. lsirma yeri belli ise in-
sizyon yapilarak zehir, agizla emilmeli veya ozel emici diizenekle bu 
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saglanmahdir. Yarim saat sonra bandaj gev§etilir ve ortamin sicakhgi 
10-15°C arasinda tutulmalidir. 

Isiran yilan cinsi biliniyorsa, serumu uygulanir. Eger bilinmiyorsa 
polivalan yilan serumu kullanilir. Tiirkiye'de, Avrupa'da hazirlanmi§ 
polivalan yilan serumlari bulunmaktadir. Bu serum kullanilmadan on-
ce allerji on denemesi yapilmalidir. Bunun igin serum fizyolojik ile 
sulandinldiktan sonra (hacmen 1:10 oraninda) goze damlatilmali veya 
0.02 ml deri altina enjekte edilerek alleijik reaksiyon kontrol edilmeli-
dir. Serumun iigte bir kismi lsirma yerine yakin (el ve ayak parmaklari 
harig) intramuskuler olarak uygulanir. Serumun ikinci iigte biri subku-
tan, kalani ise intravenoz yolla verilir. 

Oral yolla kortizon (her alti saatte bir 25 mg) veya benzeri gliko-
kortikoid verilmesi yararli olabilir. MSS depresyonuna kar§i striknin 
ve kafein kullanilabilir. Metrazol, niketamid gibi medular stimiilanlar 
yararli olabilir. Yapay solunum gerekebilir. 

Akrep Venomlan 

Zehirli akrepler, kurbanlanna hareketli olan kuyruklannin son bo-
liimiinde bulunan igneleri ile venomlanni enjekte ederler Scarpioni-
dae, Vejovidae, Buthidae, Chactidae familyalanna ait 11 tiir zehirli 
akrep iilkemizde yayilmi§tir. Ornegin Buthidae familyasindan Meso-
buthus (Buthus) gibbosus; Vejovidae familyasindan J urns kraepadini 
(Ubitch) tiirii akrepler Marmaris'te (Giiley, M. 1975) tarafindan der-
lenmi§tir. 

Akrep venomlarinin toksik aktiviteleri birbirine benzemektedir. 
£ok toksik oldugu bildirilen Kuzey Amerika'da bulunan Centruroides 
sculpturatus akrebinden elde edilen venomun (kurutulmu§ venomun) 
LD50 degeri (IV yolla) farelerde 0.096 mg/kg olarak saptanmi§tir. Ul-
kemizde Urfa yoresinde rastlanan Androctonus crassiauda akrep zehi-
rinin farelerdeki IP, LD50 degeri 11.55 mg/kg olarak saptanmi§tir (Al-
tmkurt, O.; Altan, M. 1980). 

Akrep venomlarinin proteolitik aktivitesi oldugu ve peptid noro-
toksin igerdigi belirlenmi§tir. £ok az serotonin igerirler, katekola-
min de bulunabilir. Bazi tiirlerin venomlarinda fosfodiesteraz ve 5-
niikleotidaz bulunur. 

Akrep sokmasi ile goriilen ba§hca belirtiler §iddetli agn, miyo-
kardit, hiperglisemi ve solunum giigliigiidiir. Kalpteki etkileri kateko-
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laminlerin etkisine benzer. Akrep venomu insan igin fatal olabilir. 
Sokma yerinde §i§me, agri, sicaklik hissi goriiliir. £ok zehirli olanlar-
da aynca ciltte kizarma, parasempatomimetik etki, kasta seyirme, a§i-
n duyarhhk ve aktivite dikkati geker. 

Akrep sokmasi ile zehirlenmenin tedavisi yilan lsirmasinda oldu-
gu gibidir. Ancak polivalan akrep serumu kullanilmalidir (Tiirkiye'de 
Tiirk akrep serumu). Parasempatik etkiye kar§i atropin, ayrica kas 
gev§eticileri ve hafif sedatif ilaglar verilir. Gerektiginde yapay solu-
num uygulanir. 

Bocek Venomlan 

Salgilanan bocek venomlan gok az oldugundan, goriilen belirtiler 
daha gok allerjik reaksiyonlarla ilgilidir. Bu etkiler ani veya gecikmi§ 
tipte olabilir. Bocek venomunun igerdigi protein antijeni veya hapte-
nin yapisina bagli olu§an antikor da farkildir. Allerjik reaksiyonlar 
gok §iddetli olabilir ve tek bir an sokmasi bile oldiirebilir. 

Bocek sekresyonlannda antijen ozelligi gosteren proteinlerden 
ba§ka toksik maddeler de vardir. Bu maddeler yilan venomlan kadar 
toksik olabilir. Ancak miktarlan gok az oldugundan, yiiksek hayvan-
larda daha gok lokal etki gosterirler. Boceklerin venomlan batici kol 
ve oklann batmasi veya lsirmalan sirasinda enjeksiyon yolu ile insan-
lan etkiler. Ornegin bazi tirtil tiirlerinin tiiy ve dikenleri alleijen mad-
delerle birlikte toksik venomlan da igerir. Boylece temasta oldugu 
canlida lokal lezyon, iirtiker ve toksik etkilere neden olurlar. Formisin 
karincasi ise tukuriigiinde olu§an formik asiti, 30 cm kadar uzaklikta 
gevreye yayabilir. 

A n Venomunun Ozellik ve Etkisi 

Yapilan ara§tirmalara gore an venomlannda dii§iik molekiil agir-
likli farmakolojik maddeler arasinda histamin onemlidir ve venomda-
ki miktan %0.1-1.5 arasinda degi§ir. Yiiksek molekiil agirlikli etken 
maddelerden "fosfolipaz" (lesitinaz) A ve "hiyoluronidaz" enzimleri, 
toksik polipeptid yapisinda "mellitin" (hemolitik etkili) ve "apamin" 
(norotoksik) izole edilmi§tir. Mellitinin antibakteriyal ve antifungal 
etkisi saptanmi§tir. Doza ve etkisini gosterdigi organa bagli olarak 
kan damarlanni daralttigi veya geni§lettigi, iskelet ve kalp kasini de-
polarize ettigi gozlenmi§tir. Etki yerinde agri, iltihap aynca hipotansi-
yon ve solunum felcine neden olur. An venomunun neden oldugu no-
rotoksik etkisi ise peptid yapisindaki apaminle ilgilidir. 
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Bal arisi venomu ile e§ek arisi venomunun ozellikleri birbirine 
benzemektedir. Ancak Vespa vulgaris (e§ekarisi) ve Vespa crabro 
(biiyiik e§ekarisi) venomlan histaminden ba§ka serotonin, Vespa 
crobra ise ayrica asetilkolin tipi biyolojik aminleri igerir. Kinin benze-
ri maddeler de bazi yaban anlannda bulunmu§tur. 

An sokmalarinda lokal agn, §i§lik ve iltihap goriiliir. Boyun ve 
bogazdan sokmalarda glottis odemi olu§ur. Duyar ki§ilerde allerjik ur-
tiker, astim nobeti ve anaflaktik §ok, oliime neden olabilir. Genel be-
lirtiler arasinda ba§ agrisi, bulanti, kusma, ate§, oligiiri, ta§ikardi, felg, 
biling kaybi dikkat geker. Yeti§kinler igin 5 arinin venomu toksiktir. 

Zehirlenmenin tedavisi: Amonyak gibi seyreltik kalevi gozeltisi 
ile sokma yeri pansuman edilir. Bal ansi sokmu§sa, cimbizla keseli 
igne (zehir) gekilip ahnmahdir. Buz kesesi, lslak sargi emilme ve ilti-
habi onler. Bandaj be§ dakikada bir gev§etilir. 

Aynca semptomatik tedavi uygulamr. Allerjik etkiye kar§i poli-
valan bocek antijeni dikkatle kullanilabilir. Anaflaktik tip reaksiyon-
larda epinefrin hayat kurtanci olabilir. 0.3-0.5 ml epinefrin (1:1 
000'lik gozeltiden) IV veya IM yilla hafif olaylarda yeterlidir, gerekti-
ginde 20 dakikada bir tekrarlanir. Solunum diizelinceye kadar oksijen 
tedavisi uygulamr. 

Zehirli Baliklar 

Zehirli baliklar ya aktif olarak zehirlerini venom organlan ile ve-
rirler; veya bazi baliklann igerdigi zehirler belirli organlannda pasif 
olarak bulunurlar. Ornegin bazi kopek baliklan a§in miktarda vitamin 
A igerdiklerinden yenmeleri zararli olabilir. Yakla§ik olarak 700 tuzlu 
su (marine) bahk tiiriiniin insanlara toksik oldugu bilinmektedir. Balik 
zehirlenmesine "ichthyotoxism: iktiyotoksizim" adi verilir. (Zooloji-
de, iktiyoloji (ichthyology) baliklar bilgisidir). iktiyotoksik baliklar 3 
alt grupta incelenebilir: 1) iktiyosarkotoksik (ichtyosarcotoxic) balik-
lar; toksinleri kas, organ veya derilerinde bulunur. Yenilmeleriyle gok 
zararli etkileri olur; 2) iktiyootoksik (ichthyootoxic) baliklar; gonadla-
nnin aktivitesi sonucu toksin olu§tururlar. Bu baliklann gogu tatli su 
baliklan olup, bunlann yumurtalan zehirlidir; 3) iktiyohemotoksik 
(ichthyohemotoxic) baliklar; bunlann zehirleri kanlannda bulunur. 

1- iktiyosarkotoksik baliklan: Bu tip zehirlenmeler, toksinin 
bulundugu bahk adi ile bilinir. Tablo 70 de bu toksinlerin isimleri ve 
bulunduklan bahk ve diger deniz canhlannin adi gbsterilmi§tir. 
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Tablo 70: iktiyosarkotoksinler 

Toksin Balik 

Ciguatoksin 
Scombrotoksin 
Saxitoksin 
Tetrodotoksin 
Neurotoksin 
Batrachotoksinler 

Sphyrana, hani baligi, elutianus 
Tuna, torik, uskumru cinsi 
Istridye, midye, diger kabuklu deniz hayvanlan 
Balon baligi; Kaliforniya su keleri, selender 
Moray yilan baligi 
Kolombiya ok zehiri kurbagasi 

Ciguatoksin: Daha 90k tropikal kayaliklarda bulunan baliklarda 
bulunan bir toksindir. Bu kiigiik kayalik bahklan Gambierdiscus toxi-
cus isimli protozoalan (dinoflagellates: bir cins protozae) alirlar ve 
toksin baliklarda iirer. Daha biiyiik yirtici kayalik baliklannda, besin 
zinciri ile daha 90k toksin konsantre edilir. Toksin ISI ve aside daya-
niklidir, lezzetsiz ve kokusuz oldugu igin de toksinle enjekte balik ye-
nirken farkina vanlmaz. Ciguatoksin zehirlenmesi en gok, bu toksini 
ta§iyan baliklann iiredigi 35° Kuzey 35° Giiney enlemleri arasindaki 
bolgede (Bermuda-Bounes Aires arasi) raslanir. Amerika'da balikla 
zehirlenmelerin yansi Ciguatoksinle ilgilidir. 

Ciguatoksinin kimyasal yapisi heniiz bilinmemektedir. Renksiz 
ve lsiya dayanikli toksin molekiil agirhgi 1.100 civannda olan hidrok-
sillenmi§ bir lipid molekuliidiir. Toksinin kolineijik ve antikolineste-
raz aktivitesi oldugu gdsterilmi§tir. Ancak toksik etkisi daha gok, sod-
yumlu membran permeabilitesini arttirarak depolarizasyona neden 
olmasi ile ilgilidir. Doza bagli olarak kalp hizi ve kalbin kontraksiyon 
giiciinde degi§iklik olur. Yiiksek dozlarda kardiyak etkisi daha belir-
gindir. Antikolinesteraz aktivitesi olduguna dair yayinlar olmasina 
kar§in, fizostigmin ile antagonize edilir (Ellenhorn 1988, Cassarett 
1991). 

Ciguatoksinin toksik etki belirtileri sulu diyare, kusma, abdomi-
nal krampla ba§lar. Semptomlar baligin yenmesinden hemen sonra ol-
dugu gibi 30 saat sonra da goriilebilir. ilk belirtilerden sonra norolojik 
semptomlar (parestezi, ba§aginsi, duyulann herhangi birinin kaybol-
masi: dysesthesia), hipersalivasyon, gorme bulanikligi, tremor, ataksi 
ortaya gikar. 

Tetrodotoksin: Bazi balon ve kirpi baliklannda (tetraodontus), 
okyanus pervane baliklannda (isunfish: ay baligi, pervane baligi) ve 

635 



kirpi baliklannda (porcupine fish: Diodon hystrix) bulunur. Ayrica 
bazi siiriingenlerde (salamandrida ve mavi-halkah octopus) de tetra-
dotoksin bulunur. Tetrodotoksin ile zehirlenmeye sadece "Tetraodon-
tus" tiirii bahklar neden olmaktadir. Bu bahklarm 100 kadar tiirii igin-
de 50 kadarinin belirli ko§ullarda insanlara toksik oldugu 
bilinmektedir. Bu toksin, bahklarm yumurtalan, karacigerinde yogun-
la§mi§tir; az miktarda barsak ve derilerinde de bulunur. Bahklar derin 
olmayan sularda tropik bolgelerde ya§arlar. Uzunluklan 25-30 cm 
arasinda degi§ir. 

Tetrodoksin aminoperhidrokinazolin yapismdadir. Isiya dayanik-
lidir. LD50 degeri: farelerde (oral) 3.22/ig/kg; (i.p) 8 /ig/kg ve fareler-
de LDgg 12 /ig/kg dir. insanlarda LD50 (i.p) 12 /<g/kg verilmi§tir. Tok-
sin lokal anestezik etkiye benzer ozellikte etki gosterir. Hiicre 
depolarizasyonu sirasinda sodyum kanahni bloke ederek sinirlerin er-
ken gegici iyon permeabilitesi arti§im engeller. Toksinin gok az mik-
tan 1-45 dakika iginde dudak ve dilde batici his, deride uyu§ukluga ve 
adale zayifligina neden olur. Yaygin felg ve konviilziyondan sonra, 
zehirlenmelerin %60'i oliimle sonuglanir. 

Tetrodon tiirii bahklar Japonya'da lezzetli ve tercih edilen bir ba-
hktir. Ureme mevsiminin di§inda toksik degildir. Ancak ozel restoran-
larda ve dikkatle hazirlanmasi gerekir. 

Saksitoksin: red tide dinoflagelates (bir cins protozoa) cinsi mik-
roorganizmalann toksinidir. Bu toksinle enfekte olan zehirli olmayan 
bahklar da toksik etki yaparlar. 

2- Iktiyootoksik bahklar: Bazi taze su bahklan ve tuzlu su (de-
niz) canhlan gonadlannda toksin iiretilir. Bu bahklann eti ve hatta 
gastrointestinal organlan yenilebilir. Zehirlenme, gonad ve yumurta-
lan yendigi zaman ortaya gikar. Scorpaenichthys marmoratus yumur-
talan toksiktir. Bu baligi yiyen ku§lar, yumurtalanni yemekten kagi-
nirlar. 

3- Iktiyohemotoksik bahklar: Birgok balik tiirlerinin kaninda 
toksik bir madde bulunmu§tur. Yilanbahgi cinsi (eel) Anguilla ve Mu-
raena kaninda bu toksin saptanmi§tir. Ancak bu baliklann taze kani-
nin yenmesi ile goriilen zehirlenmeler son derece azdir. 

Venomlu Bahklar 

Tuzlu sularda (denizlerde) ya§ayan bahklardan yakla§ik 200 tiirii-
niin venomlan oldugu saptanmi§tir. 
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£e§itli baliklar zehirlerini venom organlan ile (ytizgeg, diken ve-
ya igneleri ile) verirler. Venom organlan ile temasta oldugu doku iize-
rine toksinini enjekte ederler. Venomlu baliklann toksini diger hay-
vahlann venomlanndan farkli olup, liyofilize edildiklerinde bile 
dayaniksizdirlar. Bu nedenle toksik ozelliklerinin incelenmeleri giig-
le§mektedir. Ancak genel toksik etkilerinin benzerligi, kimyasal yapi-
lannin birbirine benzemesi gdrii§iinii desteklemektedir. 

Scorpaena tiiriinden Scorpaena scrofa (Lipsoz, Iskorpit) balik 
cinsi Gemlik ve Marmaris'te bulunmaktadir (Giiley, M. 1975). Bu ba-
liklar zehirlerini dikenleri ile enjekte ederler. Enjeksiyondan hemen 
sonra ani ve §iddetli agn, iltihap goriiliir. Bacakta §i§me olur, kisa za-
manda halsizlik, ba§ donmesi ve hatta §ok olu§abilir. Yarali yerde 
renklenme ve felg olabilir. Sistemik zehirlenme belirtileri hipotansi-
yon, solunum yetersizligi ve felci, miyokardiyal iskemi §eklinde orta-
ya gikar. Venomun direkt hemolitik etkisi vardir. 

Tedavi: Genel olarak balik venomlan lsiya son derece dayaniksiz 
olduklanndan, yaralanan yer hemen hastanin dayanabildigi kadar si-
cak su iginde tutulur. Bir saat kadar bekletme ile etki onlenebilir. Bu 
tedavide gecikildigi durumda, yaralanan yere lokal anestezik enjekte 
edilmelidir veya sistemik analjezik verilmelidir. Venomun enjekte 
edildigi yarali uzuv yiiksekte tutulur, diger destekleyici ve semptoma-
tik tedavi (§ok tedavisi, kan basincinin diizenlenmesi gibi) yapilir. 
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A?ilasyon 74 
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Additifetki310 
Adduct 131 
ADI 363 
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Akciger irritasyonu yapan tuzlar 451 
Akonitaz 261 
Akrep venomlan 632 
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Aktif komur 266,270 
Aktif metabolit 43 
Aktif transport 26,315 
Akut 

-zehirlenme 19 
- toksisitenin arajtinlmasi 228 
- zehirlenmeler 262 

iNDEKS 

- zehirlenmelerin tedavisinde genel ilke-
ler 266-276 

Akut intermitten porfiria 306 
ALA (8 -amino levulinik asit) 305,545 
ALA-D (ALA-dehidraz) 306,545,549 
ALA-S (ALA-sentetaz) 306,545 
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Aldehit dehidrogenaz 57,279,481,485 
Aldikarb 374 
Aldrin 363 
Alfa tanecikleri 579,581 
Alifatik alkoller 481,496 
Alifatik hidrokarbonlar 457^t58 
Alkali diiirez 273 
Alkil benzenler 478-481 
Alkil civa bilejikleri 522,526 
Alkol dehidrogenaz 57, 279,481,485 
Alkolizm 487 
Alkoller456 
Alleiji 293-299 
N-allil normorfin 269,281,285 
Alloksan 257 
Alzheimer hastaligi 568 
Amanita muscaria 106,622,623 
Amanita pantherina 624 
Amanita phalloides 616 
Amanita verna 169,611,616 
Amanita virosa 169, 616 
Amatoksin 616 
Ames testi 125, 150 
Amfetamin 320 
Amigdalin 421 
Amil nitrit 283 
Amitrol 386 
Amonyak 438 
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Amonyum hidroksit 283 
Analitik toksikoloji 7,11 
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Anilin 457 
Anoksi 457 
Anoksi 170 
Anoksik anoksi 170 
Anorganik civa bile§ikleri 524 
Antagonist 105,276,281 
Antagonizma 310 
Antidotlar 5, 8, 276, 283-286 
Antimetabolitler 108 
Antijen 293 
Antikolin esteraz 364 
Antikor 293 
Antimetabolit 108 
Antimon 560-561 
Antrakozis446 

ANTU (a-naftil tiyoiire) 393-394,578 
Apatit 571 
Apomorfin hidrokloriir 283 
Argyreia nervosa 326 
Aril civa bile§ikleri 522 
Aromatik aminler 140 
Aromatik hidrokarbonlar 456,474^81 
Aromatik hidroksilasyon ve epoksit olu§u-
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Arsenik 513-519 
Arsenik trioksit 395, 513, 514 
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Atropa belladonna 327 
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Atropinaz 306 
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Azot monoksit 434 
Azot oksitleri 434-436 
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Bagassozis 446, 450 
BAL (Dimerkaprol) 8,70, 112, 278, 283 
BaP (Benzo-a-piren) 128, 312 
Barbitiiratlar 330,334 
Barit 562 
Baryum 561-563 
Baryum karbonat 395 
Batrokotoksin 168 
Baygon 374 
Benzen 474-478 
Benzin 455 
Benzoik asit 480 
Benzolizm 406,475 
BeP (Benzo-e-piren) 251 
Berilozis 520 
Berilyum 519-521 
Beta tanecikleri 579,582 
Bissinozis 446, 450 
Biyoakkiimulasyon 243 
Biyodegredasyon 76 
Biyoekosistem 10 
Biyokimyasal toksikoloji 12 
Biyokonsantrasyon faktorii 243 
Biyokonsantrasyon 349 
Biyolojik yanlanma omrii 85,251 
Biyolojik limit degerler 410 
Biyometilasyon 71 
Biyotransformasyon 43, 78, 179, 258 
Biyoyararlilik 309 
Bloom sendromu 123 
Botulinum toksini 168 
Bobrek zehirleri 182-188 
Bocek venomlari 633 
Brown hareketleri 193 
n-biitil keton 173 
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CaNa2 EDTA 113, 278, 284, 552 
Cannabis sativa 327 
Cantharellus cibarius 611 
Carbo medicinalis 282 
Cathaedulis 323 
Chelidonium majus 610 
Civa 521-532 
Ciguatera toksini 17 
Clark I 27,342,513 
Clark II 27,342,513 
Claviceps purpurea 184,628 
Conium maculatum 3 
Coprinus atramentarius 623 
Convicine 304 
Curie 584 
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Capraz allerji 294 
Capraz tolerans 308 
Qekirdek reaksiyonlari 598 
£evre kirleticileri 186 
£evre toksikolojisi 9 
<jiko fosfiir 395,578 
foziiciiler 333 

D 
Dagilim, depolanma ve translokasyon 35 

- Viicut sivilannda dagilim 36 
- Organlarda birikme 37 

Dagilim hacmi 93 
Dagilma katsayisi 25 
Dalapon 108 
DAO 58 
Davrani§ toksikolojisi 13,525 
DDA [bis-(klorofenilasetik asit)] 357 
DDD [2,2,-bis-(p-klorofenil)-l,l-
dikloroetan] 65,357 
DDE [1,1 -bis-(p-klorofenil)-2,2-
dikloroetilen] 65,357 
DDT [1,1 -bis-(p-klorofenil)-2,2,2-
trikloroetan] 40, 65, 254, 260, 307, 312, 
351, 356-361 
DDT-dehidroklorinaz 65 
DDVP (0,0-dimetil -0-2,2-diklorovinil fos-
fat] 367 

Dealkilasyon 52 
Degretasyon 243 
Delirium tremens 487 
Delnav 365 
N-demetilaz 88 
Demiyelinizasyon 174 
Derris elliptica 379 
Desferrioksamin 283 
DET (Dietiltriptamin) 326 
Detoksikasyon 43 
Diazinon 365 
Diazot tetroksit 435 
Dichapetalum cymosum 261,392 
Dieldrin 361 
Dietilditiyokarbamat 397 
Difosgen 433 
Dihidroksibenzen 475 
Diizopropil fluorofasfat 430-431 
Diklorodietil sulfur 439 
2, 4-diklorofenoksiasetik asit 349, 380, 381 
Dikuat 384 
Dimetil ditiyokarbamat 397 
Dimetoat 365 
Dinitrofenol 382-384 
Dinoseb 382 
Dipiridilyum grubu herbisitler 384-386 
Diptereks 365 
Disiilfiram 485,489 
Ditiyokarbamatlar 396-398 
Ditizon 550,564 
Diuron 387 
Diurez 272 
Divicine 304 
Diyaliz 274 
Diyatome pnomokoniyozisi 449 
DMT (Dimetiltriptamin) 326 
DNA 116, 124, 126, 145, 156 
DNBP(2,4-dinitro-6-sekonderbutil fenol) 382 
DNC (2,4-dinitro-6-metil fenol) 382 
DNOC (2,4-dinitro-6-metil fenol) 382 
DOET (DOM'in 4-etil analogu) 327 
Dogal kaynakh zehirler 610-629 

-Bitkisel kaynakli zehirler 610-629 
-Hayvansal kaynakli zehirler 629-637 

DOM (2,5-dimetoksi-4-metilamfetamin) 327 
Doping 335 
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L-dopa 313 
Doymami§ hidrokarbonlar 456 
Doymu§ hidrokarbonlar 456 
Down sendromu 123 
DPT (Dipropiltriptamin) 326 
Duman 191,404 
Duyu fonksiyonlan 176 

E 
EDTA(Etilendiamintetraasetikasit) 113 
Effektif retansiyon yan omiir 595 
Ekoloji 10 
Ekonomik toksikoloji 12 
Ekonomik zehirler 12 
Eliminasyonun hizlandinlmasi 266,272 
Embriyojenezis 154 
Endojen CO 415 
Endositoz 26 
Endrin 361 
Endiistri zehirleri 407 
Endiistriyel toksikoloji 10 
Ensefalomiyelopati 39 
Enterohepatik devir 33 
Enzimlerle birle§me 107 
Enzim eskimesi 368 
Epigenetik kanserojenler 134,142 
Epoksit hidratasyonu 63 
Erezim 525 
Ergot alkaloidleri 169, 324,628 
Ergotizm 324,628 
Eroin 329 
Esrar 327 
Esteraz 62 
Eterler 457 
Etil alkol 162,484-496 
Etilbenzen 479-480 
ETU (Etilen tiyoure) 397 
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Falconi anemisi 123 
Fallotoksin 616 
Farmakolojik antagonistler 276 
Fatal etki 318 
Favizm 303 
Faz I reaksiyonlan 44,48 
Faz II reaksiyonlan 44, 65 

Fenil glioksilik asit 480 
Fenol 476 
Ferbam 397 
Fibrozis 197 
Filtrasyon 26 
Fitotoksikoloji 610 
Fizostigmin salisilat 283 
Fizyolojik antagonistler 276 
Fizyolojik antagonizma 314 
Fluometuron 387 
Fluor 571-575 
Fluoroasetamid 392 
Fluoroasetik asit 392 
Fluorspat 571 
Fokomeli 153 
Folidol 347 
Folik asit antagonistleri 161 
Forensik toksikoloji 9,11 
Fosdrin 365 
Fosfin 395,577 
Fosfor 575-579, 597 
Fosforile AchE 111,368 
Fosgen 433-434 
Fotoalleiji 223 
Fotosensitivite 298 
Fototoksisite 222 
Fotal alkol sendromu 162,487 
Freonlar 459 
Fresenius ve Von Babo teknikleri 7 
L-ftalil glutamik asit 161 
Fumes 191,434 
Fumigantlar ve bocek uzakla§tincilar 401 -402 
Fungusitler 344,395-401 

G 
Galerina sulciceps 616 
Gama i§mlan 579,582 
Gecikmis akut etki 19 
Genetik mekanizma 300 
Genetik nedenlere bagli toksisite 301-307 
Genetik zehirler 115 
Genotoksik kanserojenler 135 
Glikoller 456 
Glue sniffing 479 
B-glukuronidaz 83, 86 
Glukuronik asit konjugasyon 66 
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Glutamik asit 174 
Glutation S-transferaz 71 
G6P-D 207,303 
Goriinen dagilim hacmi 94 
Graniilositopeni 203 
Gray 585 
GSH 71,73,303 
Gusation 365 
Gutzeit deneyi 519 
Gyromitra esculenta 616,621 

H 

Haberkanunu 407 
Haldene ejitligi 205 
Haldane etkisi 205 
Halojenli hidrokarbonlar 185,459-474 
Halusinojenler 323-327 
Hapten 212 
HCB 305,347,351,400 
HCCH 363 
Heinz cisimcikleri 208 
Hekzaklorobenzen 400 
Hekzaklorofen 174 
n-hekzan 499 
Hekzobarbital hidroksilaz 88 
Hematopoezis 199 
Hemodializ 275 
Hemoglobin 112,200,303 
Hemolitik anemi 204 
Hemoperfiizyon 275 
Henderson-Hasselbach e§itligi 24 
Henry kanunu 189 
Hepatik hiicreler 177 
Hepatik porfiria 305 
Herbisitler 344, 379-390 
Herediter koproporfiria 306 
Hereditermethemoglobinemi 320 
Heterosiklik herbisitler 386-387 
Hidroliz 62 
Hidrosiyanik asit 421-426 
Hill reaksiyonu 387 
Hipersensitivite 293 
Hipoksi 205 
Hipotrombinemi 311 
Hippurikasit 480 
Histotoksik hipoksi 422 

Hukuksal toksikoloji 13 
Humoral immiinite 212,214 
Hiicresel immiinite 211-213 

I 
Ieterus neonatorum 83 
Impaction 192 
Inocybe patouillardi 622 
Interception 192 

i 
Ibotenik asit 622,624 
Idiyosenkrazi 292,299-300 
Ila9 bagimliligi 317-320 

-Tolerans 318 
- Fiziksel bagimlilik 318 
-Pisijik bagimlilik 318 

llaeetkilejmeleri 309-317 
-In vivo 309-310 
-In vitro 309 

lla^ suistimali 317 
Ilaglann istenmeyen toksik etkileri 291-299 

- Fonksiyonel etkiler 291 
- Biyokimyasal toksisite 292 
- Yapisal toksisite 292 

Immiin mekanizma 211 
Immiinosupresorler 143 
Immiinotoksisite 211-224 
Inclusion cisimcikleri 543,547 
Indirgenme reaksiyonlari 60 
Indiiksiyon 89,311 
Inhibisyon 91,312 
Insektisitler 344, 354-379 
Integrasyon fonksiyonlan 176 
Ipeka §urubu 27, 342, 439 
Irreversibilite 111 
Iskemik anemi 170 
itai-itai hastaligi 533 
iyonizasyon radyasyonu 579 
Iyonla§ma 24 
Iyot 598 
Izoniazid 173 
Izonikotinikasithidrazid 173 
Izotop 580 
Izouramil 304 

653 



K 
Kadmiyum 532-539 
Kainikasit 174 
Kalsiyum glukonat 284 
Kan zehirleri 199-211 
Kanserojenik tozlar 451 
Karaciger zehirleri 176-182 
Karbamat grubu insektisitler 373-379 
Karbamile AchE 375 
Karbaril 375 
Karber-Behrens yontemi 230 
Karboksiesteraz 367 
Karboksihemoglobin 205,414 
Karboksimiyoglobin 415 
Karbon 598 
Karbon dioksit 420 
Karbon monoksit 112, 165, 205, 260, 413-
420 
Karbon sulfur 173,496-499 
Karbon tetrakloriir 463 
Karnotit 565 
Kemik iligi zehirleri 203 
Kemoterapi 258 
Kerozen 455 
Ketonlar 455 
KFO 46,48 
Khat 323,334 
Kimyasal antidotlar 276 
Kimyasal kanserojenezis 129-153 

-Mekanizmasi 131 
- Doz-cevap ili§kisi 148 
-Testleri 149 

Kimyasalkanserojenler 
-Siniflandinlmalan 134-145 
- Primer kanserojenler 135 
- Sekonder kanserojenler 135 
- Anorganik kanserojenler 141 
- Alkillendirici kanserojenler 141 
- Epigenetik kanserojenler 142 

Kimyasal mediyatorler 105 
Kimyasal mutajenezis 115-129 

-Mekanizmasi 116 
- Karsinojenezisle iligkisi 123 
- Mutajenesite testleri 124 
- Teratojenezis 153-165 
-Teratojeneziseduyardonemler 154 

-Mekanizmalar 155 
-Teratojen maddeler 159 
- Teratojenesite testleri 163 
- Doz-cevap ili§kisi 158 

Kinetik modeller 95 
Kinonimin 79 
Klastojenezis 122 
Klerens 94 
Klinefelter sendromu 123 
Klinik toksikoloji 11 
Klor 432-433 
Klorakne 381 
Kloral hidrat 314 
Klordan 361 
Klorlu hidrokarbonlar 456 
Klorlu hidrokarbon yapisindaki insektisit-
ler 355-363 
Klorofenoksiasetik asitler 380-382 
Kloroform 462 
Kodein 329 
Kokain 322,334 
Kokarsinojenler 144 
Kolayla§tinlmi§ difiizyon 26 
Kompetitif inhibisyon 107 
Kompleks toksik etkiler 307-309 
Konjenital defekt 153 
Koprin 622,623 
Koproporfirin 306, 545, 550 
Koproporfirinojen 306 
Komiir katrani 455 
Krebs devri 393 
Krezil fosfat 173 
Kritik organ 508 
Kritik zaman 19 
Kriyolit 571 
Krom 539-541 
Kromit 539 
Kronik toksisite testleri 235 
Kronik zehirlenme 20 
Ksenobiyotikler 1,292 

-Biyotransformasyon mekanizmalan 42 
Ksilen 475 
m-ksilen 480 
Kur§un 174,541-552 
Kur§un ensefalopatisi 545 
Kiikiirt dioksit 436-438 
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Kiikiirt transferaz 75 
Kiikiirtlii hidrojen 426^30 
Kiimiilasyon 307 
Kumiilatif zehir 307 

L 

Lactariusdeliciosussalmonicolor 611 
Lakrimatorler 413 
Laktoperoksidaz 58 
LC50 229, 232 
LQ50 232 
LD50 228 
Lepiota helveola 616 
Letal sentez 109 
Levalorfan 269,284 
Lewisit 27,342,513 
Lindan 361 
Lityum 569-571 
Lokal antidot 271 
Lokaletki 23 
Lophophora williamsii 326 
Lose mi 203 
LSD (Lizetjik asit dietilamid) 169,317,324, 
334 
LSD-25 (Lizeijik asit dietilamid) 324 
LT50 (Ortalama oliim zamani) 236 

M 
Major metabolit 43 
MAK (Miisaade edilen en yiiksek konsantras-
yon) 408 
Malaokson 258,259,367 
Malation 258,259,367 
Mandelik asit 480 
Maneb 397 
MAO (Monoamin oksidaz) 57,255 
MAOI (Monoamin oksidazinhibitorleri) 312 
Marsch deneyi 7 
MCAA(Monokloroasetikasit) 468 
MCPA(4-kloro-2-metilfenoksiasetikasit)380 
MDA(3,4-metilendioksiamfetamin) 327 
Membranlardan ge^ij 25 

- Etkileyen faktorler -24-25 
Merkaptiirik asit 71,476 
Merkuriyalizm 406, 508, 527 
Meskalin 169,326 

Metabolit 43 
Metabolizmayietkileyenfaktorler89-92 
Metalik zehirler 504-579 
Metallotiyonein 534 
Methemoglobinemi 205,279,436 
Metil alkol 481-484 
Metil bromiir 460 
Metil civa 162,527 
Metil kloroform 467 
Metil kloriir 459 
Metil paration 366 
"Metilasyon 70 
Metilen kloriir 461 
Metilen mavisi 284 
Metoksiklor 361 
Mikotoksikozis 627 
Mikotoksin 141,627 
Mikrozomal enzimler 44 
Mikrozomal olmayan oksidasyonlar 55 
Minor metabolit 43 
Miristin 327 
Mist 404 
Mitscherlich deneyi 577 
Mollusisitler 344 
Monasetin 284 
Monoamin oksidazlar 57 
Monoasetin 284 
Monokarboksilli fluoriirler 392-393,574 
Monooksijenazlar 48 
Monuron 387 
Morfin 329 
MSS stimiilanlan 320-323 
MSS'yi etkileyen zehirler 165-176 
Muskarin 106,615,622 
Muskazon 615, 614 
Muskimol 615,624 
Mustard gaz 413,439 
Mutajen 115 
Mutasyon 115 

-Nokta mutasyonu 116 
- Genelokus mutasyonu 116 
- £er$eve kaymasi mutasyonlan 120 

Myristica fragrans 327 
Miyeloperoksidaz 58 
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N 
Nabam 397 
N ADPH (tndirgenmi§ nikotinamid adenin di-
niikleotid) 48 

-methemoglobin rediiktaz 302 
- oksidaz 84, 88 
- sitokrom c rediiktaz 46, 84 

Naftalin 402 
2-naftalin amin 86,140 
P-naftil amin 257 
2-naftil hidroksil amin 86 
a-naftol 110 
NAP (N-asetil D, L-penisilamin) 532 
Nefrotoksin 183 
Neurospora 124 
Nikel 552-555 
Nikel karbonil 196,552,554 
Nikotin 168,379 
Nitro rediiktaz 60 
Nitrozaminler 641 
Nitroz oksit 434 
NOEL (No observed effect level) 247 
Nonkompetitif inhibisyon 107,108 
Nonspesifik toksik etkiler 114 
Notron 579,583 
Nukleer reaktorler 601 

O 
N-oksidasyon 55 
Oksidatif deaminasyon 52 
Oksihemoglobin 112,415 
Oksikumarin 391-395 
Oleum Ricini 272 
Opium 328 
Orfila 7 
Organik civa bilejikleri 525 
Organik 56ziiciiler 453-504 
Organik fosfor bile§ikleri 578 
Organik fosforlu insektisitler 363-373 
Organik tozlar 450 
Organojenezis 154 
Orpiment 513 
Otoimmiinite 217 

O 
Ozel biyolojik etkiler 39 

-Kan-beyin engeli 39 
-Kan-serebrospinal engel 39 

Ozel toksik etkiler 115-165 

P 

PABA (Para amino benzoik asit) 108,258 
PAH (Polisiklik aromatik hidrokarbon) 50, 
90, 129, 197 
PAM (Para metoksiamfetamin) 327 
2-PAM (2-piridin aldoksim) 112,286 
2-PAM iyodiir 286 
Pansitopeni 203 
PAPS (3-fosfoadenozin-5-fosfosiilfat) 68, 70 
Paracelsus 6 
Parakuat 384 
Paraokson 364, 367 
Paration 364,367 
Pasif difiizyon 25 
PBB (Polibromobifenil) 186 
PCB (Paliklorobifenil) 186 
Peganum harmala 326 
Penicilillium islandicum 177 
D-penisilamin 278,238 
Penisilin 258, 294 
Penisilinik asit 294 
Pentaklorofenol 398 
Periton diiirez 274 
Perkloroetilen 471 
Pestisitler 344-401 
Petrol distilati 457 
Petrol yagi 458 
Phossy Jaw 576 
Pikrotoksin 286 
Piptadenia peregrina 326 
Piretrin' 377 
Piretrum 377 
Pirit 555 
Plumbizm 406, 508 
Plutonyum 597 
Pnomokoniyozis 197,444 
Polimorfizm 300 
Polisitemi 203 
Porflria 305, 347 
Porflria kuten tarda 305, 347,401 

656 



Porfirinler 545, 550 
Porfobilinojen 347, 545 
Potansiyalizasyon 309-314 
Potasyum permanganat 285 
Pregnandiol 85 
Primakin duyarligi 303 
Primer kanserojenler 135 
Pritiamin 174 
Prodrug 43 
Progesteron 85 
Prohapten 294 
Prometrin 387 
Promoterler 142 
Proton 579 
Protoporfirin 545 
Psilocybe mexicana 625 
Psilocybe panaeolus 625 
Psilobisin 326,615,625 
Psilosin 326,615,625 
Psodoalleiji 221 
Psodokolinesteraz 302 
Psodosiilfhemoglobinemi 428 
Pulmoner siderozis 450 

R 
Rad 585 
Radyasyon 

-birimleri 585-587 
- dozlan 592 
-kaynaklari 587 

Radyasyon ve radyoaktif izotoplar 579-609 
Radyasyondan korunma 608-609 
Radyasyonlann biyolojik etkileri 589 
Radyoaktivite 580 
Radyum 596 
Realgar 513 
Reinsch deneyi 7,519 
Rem 585 
Reprodiiktif toksikoloji 238 
Reseptor 104,259,281 
Retansiyon 194 
Reversibilite 111 
Rezistans 305 
Ricinus communis 3 
Risk analizi 245 
RNA 137, 156 

Rodanez 75,279,423 
Rodentisitlera 344, 390-395 
Rotenon 379 
Rontgen 585 
Rutherford modelleri 96 

S 
Saksitoksin 168,636 
Salmonella typhimurium 125 
Salvarsan 513 
Sarin 27,364,367,431-432 
Scillaren 395 
Sedatif hipnotikler 330-332 
Sedimantasyon 193 
Sekonder kanserojenler 135 
Selektif toksisite 12, 250-262 

- Mekanizmalan 257 
Selenyum 555-560 
Semptomatik ve destekleyici tedavi 266,276 
Sensitizasyon 293-299 
Serotonin 169,324 
Sevin 375 
Shaver hastaligi 446,449 
Siderozis 445 
Siklik hidrokarbonlar 456 
Silikozis 197,445,446 
Simazin 386 
Sinerin 377 
Sineijik etki 309 
Sinox 382 
Sinupus Ipecacuanhae 269,282 
Sistemik antidot tedavi 266,275 
Sistemik etki 21 
Sistemik toksikoloji 165-224 
Sitokrom oksidaz 260,422 
Sitokrom P-450 46, 47, 48, 55 
Sitotoksik anoksi 170 
Siyanmethemoglobin 207,209, 279 
Siyaniir 422 
Smog 191 
Sodyum fluoroasetat 392,574 
Sodyum monoasetat 574 
Sodyum nitrit 285 
Sodyum sulfur 427 
Sodyum tiyosiilfat 285 
Solunum sistemi zehirleri 188-199 
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Stas-Otto yontemi 7 
Sternutatorler 413 
Stibin 560 
Striknin 394 
Stronsiyum 598 
Strophantus hispidus 3, 610 
Strophantus kombe 3,610 
Strychnos nux vomica 344 
Subakut toksisite testleri 234 
Subakut zehirlenme 20 
Substrat 107 
Suffokasyon 435 
Substitiie iire grubu 387-390 
Siiksinilkolin hidrolizi 302 
Sulfanilamid 258,304 
Siilfat konjugasyonu 66 
Sulfhemoglobin 207,428 
Sulfmethemoglobin 429 
Siilfonamid 187 

§ 
§apkali mantarlar 611 
§elasyon 113 

T 
Tebarnantha iboga 326 
Tabun 27,364,367,431 
Talidomit 153,159 
Talkozis 446,450 
Talyum 563-565 
Talyum siilfat 363,395 
Taneciklerin klerensi 194 
Ta$iflaksi 309 
TCAA (Trikloroasetik asit) 468 
TCDD (2, 3,7, 8-tetraklorodibenzo-p-
dioksin) 90, 163, 186, 381 
TCE(Trikloroetilen) 468 
TDEE [2,2-bis-(p-klorobifenil)-l-
koloroetilen] 65 
TDI (Toluen diizosiyanat) 197 
Tedavi dozu 16 
Tedavi indeksi 233 
Teikoik asit 260 
Telluryum 555 
TEPP (Tetraetilpirofosfat) 367 
Teratojenezis 153 

Terapotik indeks 233 
Tersiyer amin oksidasyonu 55 
Tetraetil kur§un 541 
Tetrakloroetan 468 
Tetraklroetilen 459,471 
Tetrametil kur§un 541 
Tetrametilthiuramdisiilfur 398 
Tetrodotoksin 168, 629, 635 
Tiyooktik asit 619 
TLV (E§ik limit deger) 246,410 
TMTD (Tetrametilthiuramdisiilfur) 398 
TOKP (Triotokrezil fosfat) 370 
Toksik anyonlar 18 
Toksik doz 16 
Toksik gazlar 411-439 
Toksik maddelerin 

-metabolizmasi 42 
-plasentadan ge î§i 39 

Toksik tozlar 444-453 
Toksikokinetik 92 
Toksikoloji 1 

-Tarih?esi 2-7 
- Modern toksikoloji 7-8 
- Boliimleri 9-13 
- Toksikoloji ve y asa 13-15 

Toksisite testleri 226 
Toksisitenin ara§tmlmasi 224-262 
Toksisiteyi etkileyen faktorler 251-256 
Tolerans 308,318 
Toluen 478-481 
m-toluikasit 480 
Toryum 597 
Transiokasyon 349 
Transplasental karsinojenezis 163 
Triazin 386 
Triazol 386 
Tricholoma muscarium 624 
Trihidroksi benzen 475 
Trikloroetilen 459,468 
2,4,5-triklorofenoksiasetik asit 163, 186, 
348, 380, 381 
Trikolomik asit 624 
Triorto krezil fosfat 370 
Trombositopeni 202 
Turner sendromu 123 
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Tiibersilikozis 447 
TWA 409 

U 
U511CU olmayan zelirler 18 
U?ucu zehirler 18 
UDP-glukuronil tranferaz 66 
UDPGA (Uridin-5-difosfo-a-D-glukuronik 
asit) 66 
Uranyum 597 
Urginea maritima 395 
Uroporfirin 306, 546 
UTP (Uridin trifosfat) 66 

V 
Vanadyum 565-566 
Van der Waals kuvvetleri 105 
Variagate porfiria 306 
Versenat 552 
Vezikan 413,439 
Viciafaba 210,304,610 
Vicine 304 
Vinca alkaloidleri 123 

-Vinblastine 123 
- Vincristine 123 

W 
Warfarin 108,313,391 
Widmarkfaktorii 493 
Widmark yontemi 491 

X 
X-i§inlan 583 

Y 
Yapayradyoaktivite 583 
Yariomiir 583 
Yanlanma siiresi 95 
Yari§mali antagonizma 314 
Yilan venomlan 629 

Z 
Zehir 15-42 

- Siniflandinlmalan 17-18 
- Giri§ yollan 21-26 
- Absorbsiyon 26-33 
-Atilim 40 
- Etki mekanizmalan 104-115 

Zehirlenme 18-20 
-Maruz kalma 19 
- Danigma Merkezleri 263-265 
- Kontrol Merkezleri 265 

Zehirli baliklar 634 
Zehirli mantarlar 611 
Zcktran 375 
Zineb 397 
Ziram 397 
Zorlu diiirez 273 


