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Çevremizde her şey kimyasal maddelerden oluşmuştur. Bugün 
iki milyona yakın bileşik bilinmektedir. Diğer taraftan her yıl bu sa
yıya bir kaç bin tanesi eklenmekte olup, en az bir kaç yüzü de çe
şitli amaçlarda kullanılmak üzere piyasaya arz edilmektedir (11). 
Amacı toplumu daha iyi yaşatmak, ekonomik yararlar sağlamak 

olan bu bileşiklere, besinlerimizi güzelleştirmek , .besin değerlerini 

korumak için ilave edilen çok çeşitli katkı maddelerini, besin amba
lajında kullanılan plastik maddeleri, çeşitli giyim, ev ve dekorasyon
da kullanılan sentetik bileşikleri , pestisitleri, temizlik maddelerini 
(deterjanlar, dezenfektanlar), antiseptikleri, kozmotikleri ve farma
sötik ilaçları örnek verebiliriz. 

Bu bileşiklerin toplum yararına sevk edilmeden önce 1-Jlksikolo
ğa düşen görevler çok önemlidir : 

Yukarda çok genel olarak isimlerini verdiğimiz bu maddeler 
doğrudan doğruya ve dolaylı bir şekilde canlı organizmasına gir
mektedir. Bu nedenle her sentez edilen maddenin, ne şekilde kulla
nılırsa kullanılsın akut ve kronik toksisitelerinin saptanması gerekir. 
Bunun yanında yine her maddenin özel toksikolojik etkilerinin, ya
ni teratojenik, mutajenik ve kanserojenik açıdan incelenmesi çok 
önemlidir. 

Kimyasal maddelerin genetik materyal üzerine etkilerinin ince
lE:nmesi toksikoloğun en önemli ve sorumlu işidir. özel toksisite tes
pitinde yapılacak hata veya ihmal önlenmesi mümkün olmayacak 
dramatik olaylara sebep olabilir. 

(") .Al. Ü. Eczacılık Fak. Toksikoloji Kürsüsü 
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Talidomit faciası ve kurbanları henüz hatırlardadır. 1950'de Ba
tı Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde trankilizan ve hipnotik ola
rak kullanılmaya başlanan bu ilaç, o sıralarda normal akut ve kro
nik toksisite ölçülerine göre nontoksik düşünülüyordu. 

Fakat 1960 yıllarında Almanya'da anormal bebeklerin (özellik
le fokomelili bebekler) sayılarında ani artış dikkati çekmiş ve bu 
olay hamile annelerin, hamileliğin üçüncü - sekizinci haftaları ara
sında aldıkları Talidomit ile ilgili .bulunmuştur. Arkadan konu ile 
ilgili çalışmalar hızla.nmıştır (6). 

Diğer bir örnek olarak dimetilaminoazobenzen veya önceleri 
yağlara renk vermek için kullanıldığından «butter gelb» denilen azo 
boyar maddesini gösterebiliriz. Bu maddenin kanserojen etkisinin 
anlaşılması üzerine, yağlara ilavesi yasaklanmıştır (6) . Bu tip ör
nekleri çoğaltmak mümkündür. 

Çevre Kmleıı:mesi vıe Sağlık Sorunlar! 

Çeşitli amaçlarda kullanılmak üzere sentez edilen kimyasal 
maddeler yalnızca yukarıda belirtildiği şekilde doğrudan doğruya 

kullanılmaları nedeni ile bir sorun teşkil etmezler. 

Bugün çevre bilgini ve toksikoloğunu ilgilendiren diğer önemli 
konu bu kimyasal maddelerin çeşitli yerlerde trullanılmalarından 

sonra su, toprak, hava ve besin maddelerini kirleterek insan ve di
ğer canlıları kısacası doğayı tehdit etmeleridir. Çevre için zararlı 
olan bu maddelere «çevre kirleticileri» (environmental pollutants) -
denilmektedir. 

1. IDmyıasıal maddıelerin çevrede. uğ-radıhları değişmeler : 

Kimyasal maddelerin insanlar tarafından kullanılması yani tü
ketimi, (bunların çoğu) için bir sona eriş değildir. Çünkü istenilen 
amacı sağlad~ktan sonra artıklarının çevreye dönüşleri ile .daha cid
di sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

Çoğu zaman bu artık maddeler kendilerini meydana getirenler
de daha değiştk kimyasal yapı ve toksisite kazanmaktadırlar (11) . 

Buna en önemli örnek olarak hıava k'irlenınesiui gösterebiliriz. 
Nüfusun yoğun, konutların sık ve yüksek olduğu kentlerde katı ve 
sıvı yakıtların yanması ile meydana gelen toksik gaz ve kanserojen 
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maddeler bugün bir çok ülke halkının sağlığı için kaçınılmaz bir teh
likedir. 

Her türlü organik maddenin tam yanmaması sonucunda Benz 
(a) piren, 1,2-Benzantrasen, Benzo (k) floranten, benzakridinlcr, 
kar.bazol gibi kanserojen özellikte çeşitli nötral ve bazik polisiklik 
aromatik hidrokarbonlar meydana gelmektedir. Havada, egzos gaz
larında, sigara dumanında, islenmiş besin maddeleri gibi çok çeşitli 
yerde bu maddeler bulunmuş ve epidemiyolojik olarnk kanserojen et
kileri saptanmıştır. Yaptığımız araştırmada Ankara havasında yıl

lık ortalama olarak 15µg/m3 (mikrogram) Benzo (a) piren tespit edil
miştir. Ortalama olarak bir insanın yılda 7000 m3 hava solunumu 
yaptığı ve sigarada 6 p.g/100 sigara Benzo (a) piren olduğu kabul 
edilirse : 

Bu miktar, yaklaş1k bir hesapla Ankara'da devamlı olarak bu 
havayı teneffüs eden bir insanın günde 6 sigara içmesine eşdeğerdir. 

2. KimyasıaJ maddelerin çevre.de uğradığı etkileşmeler : 

Endüstri artıklarının bacalarla havaya yayılması dışında su ve 
denizleri kirletmeleri de insan ve diğer canlıların sağlığını tehdit eden 
diğer bir sorundur. 

Burada üzerinde durulacak nokta inert olduğu düşünülen artık 
maddelerin çevrede etkileşerek toksik özellik kazanmaları ve böyle
ce zararlı olmalarıdır. 

örneğin : Plastik maddeler inert ve inaktif makromoleküler ya
pıda olmaları nedeni ile kendileri kirlilik maddesi olarak bir problem 
değillerdir. Ancak plastik yapımında kullanılan boya, antioksidan 
plastifiyan, stabilizatör gibi katkı maddeleri, makromoleküllerle 
kimyasal bir .birleşme yapamadıklarından plastik madde içinden ser
best hale geçerek çevreye yayılmaktadırlar. 

Poliklorobifeniller (PCB) : Bu açıdan zikre değer önemli kim
yasal bileşiklerdir. 1923 yılından beri üretilmekte olan bu madde
ler Arochlor, Chlorextol, Pyramol gibi çeşitli ticari isimler altında 
piyasada satılmaktadır. Polivinil ve akril plastik reçineleri içinde 
plastifiyan olarak % 5 - 50 oranında bulundukları gibi buharlaştır
mayı geciktirmek için pestisitlerde, ve yağlama maddelerinde kat
kı maddesi, korrozyon önleyici madde, matbaa mürekkebi yapımın-
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da, tırnak cilası, boya ve vernik endüstrisinde olmak üzere çok çe

şitli yerlerde kullanılmaktadır (7). Kimyasal yapıları bak1mından 

DDT'ye benzeyen bu bileşikler kimyasal dayanıklıkları nedeni ile 

uzun zaman çevrede bozulmadan kalırlar. 

Poliklorobifenillerin çeşitli deney hayvanları üzerindeki toksi

sit eleri araştırılmaktadır (1). Dieldrin ve DDT'ye katıldığında bu 

.bu insektisitlerin toksisitelerini arttırdığı anlaşılmıştır. Hepatotok

sik ve deri irritanı olan bu bileşiklerin buharlarına uzun zaman ma

ruz kalındığında deride saman sarısı kistler meydana gelmektedir. 

Kronik olarak PCB endüstrisinde çalışan işçilerde raslanan bu de

r: hastalığı (chloracne) adı ile bilinmektedir (3, 7). 

Organizmada, en çok yağ dokusunda toplanan bu bileşiklere 

ilk defa 1969 Nisanında Florida'da Escambia körfezinde balık ve 

yengeç, istridye gibi deniz hayva~larında raslanmıştır. Araştırıcı

lar, bu kirliliği, körfezden 6 mil uzaklıktaki endüstri bölgesinde ısı 

değiştirme sıvısında (heat exchange fluid) olarak kullanılan PCB'

nin denize sızmasına bağlamışlardır. 

Cıva da çevrede etkileşerek, önemli bir sorun teşkil eden me

talik zehirdir. 15 yıl öncesine kadar, elektrik aletleri, termometre 

kozmetik endüstrisi gibi çeşitli kullanma yerlerinden suya karışan 

bu metalin, ağır olduğu için deniz dibinde kalarak zararlı bir etkisi 

olmayacağı düşünülyordu. Fakat 1960 yılında Japonya'da Minima

ta'da 11 kişinin nörolojik bozukluk nedeni ile ölümleri bu inancı 

kökünden sarsmıştır. Çünkü yapılan araştırmalar, .bu ölümün plas

tik imal eden fabrikalardan körfeze karışan cıva ile kontamine ol

muş balık ve kabuklu deniz hayvanlarını yiyen kimseler arasında 

görüldüğü saptanmıştır. 

Devam eden araştırmalarla, deniz dibinde toplanan cıvanın 

bakteri etkisi ile metalik . cıvaya göre çok daha toksik olan metil 

cıvaya dönüştüğü ve bunun da metil cıva ---+ aquatik bitki

ler -----+ algler -----+ ilkel deniz hayvanları ---+ balık 

ve kabuklu deniz hayvanları -----+ insan şeklinde devreyi ta

mamladığı anlaşılmıştır (11). Alkil cıva bileşikleri son derece tok

sik maddeler olup beyinde dejenerasyona, ataksi, şuur kaybı, gör

me bozukluğuna sebep olurlar. 

Burada konunun önemini göstermek için sayısız örneklerden 

yalnızca ikisi verilmiştir. 
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3. Çevre toksiıkofoğ'unun görevlel'i : 

Çevre kirlenmesinde toksikoloğa düşen görev başlıca iki bö
lümde toplanabilir : 

1) insanlar tarafından kullanıldıktan sonra veya endüstri 
artığı olarak su, toprak hava diğer çevreye yayılan kimyasal mad
deleri kalitatif ve kantitatif analizlerini yapmak. Daha önce açık
landığı gibi çevreye yayılan bu maddeler çeşitli fiziksel ve kimya
sal etkenlerle değişmekte, yeni bileşiklere dönüşmektedir. Analitik 
toksikolog her şeyden önce .bunları izole etmek ve tanımak mecbu
riyetindedir. 

2) Bu bileşiklerin kronik, akut ve özel t oksikolojik etkilerini 
ayrı ayrı araştırmak, metabolizmalarını incelemek, metabolitlerini 
saptamak toksikoloğa düşen görevdir. Ancak bu bileşikler çevrede 
yalnız başlarına bulunmadıklarından diğerleri yanında, yani doğa
da bulundukları koşullar için toksisitelerini araştırmak konunun 
en güç tarafını teşkil etmektedir. 

Sinerjizm toksikolojide bir etkileşme konusu teşkil etmektedir. 
lki veya daha çok madde karışımının organizmadaki toksik etkile
r i, bunlarının ayrı ayrı etkilerinin toplamından daha büyük olabi
lir. örneğin cıvanın toksik etkileri, eser miktarda bakır karşısında 
artar. Kadmiyum (Cd), çinko ve siyanür iyonu ile sulu ortamda 
sinerjik olarak etkir. 

Bazen toksik etkileşme ters yönde de olur ve toksik bir mad
denin etkisi diğerinin mevcudiyetinde azalabilir. Arsenik toksik bir 
metaldir, fakat selenyumun toksisitesini azaltır. Bt~. nedenle kümes 
hayvanları ve .diğer büyük baş hayvanların beslendiği selenyumlu 

toprağa arsenik ilave edilir (11) . 

Bütün bunların araştırılması toksikolojinin konusuna girer. 

·Çevre Toksikoloğunun Karşılaştığı Güçfükler 

Yukarda kısaca çevre toksikoloğuna düşen görevler açıklan
mıştır. Bir toksikoloğun t emel .bilgi bakımından olduğu gibi, teknik 
olarak ta bir analitik kimyacı , farmasötik analizlerle uğraşan bir 
analizci ve bir biyokimyacının bütün olanaklarınm hepsine birden 
sahip olması gerekmektedir. 
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Zamanımızda, toksikologların karşılaştığı en büyük problem
lemlerden biri çevreye yayılmış olan zararlı maddelerin analiz me
totlarının yeter derecede duyar ve spesifik olmayı~ları teşkil et
mektedir. 

1972 Nisan ayında Boston'da 
tarafından tertiplenen sempozyumda 
tir (10). 

«American Chemical Society» 
bu güçlükler dile getirilmiş-

Bu konuda, gaz likit kromatografisinin (GLC), kütle spektro
kopisi (MS) ile kombine edilmesinin (GLC - MS) , bir çok problemle
ri çözebileceği gösterilmiştir. örneğin, poliklorobifenillerin GLC ile 
analizleri yeterli değildir. Çünkü DDT ile aynı - r etention time -
vermektedirler (7) . Halbuki GLC den elde edilen fraksiyonların, 

MS ile fragmentasyonları ile kati tanım1anmaları bugün mümkün 
olmamaktadır (10) . 

GLC - MS tekniği ile halledilen bir · konu da N - nitrozamin
lerin tayin edilebilmeleridir. Nitritlerin uygun bir aminle .bazı şart

larda reaksiyona girmesinden, meydana gelen bu bileşiklerden N, 
N- dimetilnitrozamin (DMNA) , N, N-dietilnitrozamin bazı et ma
mullerinde (9), fermentasyona tabi tutulmuş Afrika orijinli ınısı
rın distillenmesiyle elde edilen viskide (2), kurutulmuş tuzlu balık
larda (5) tespit edilmiş olup, kuvvetli mutajen ve kanserojen ol
dukları bilinmektedir (6) . Diğer metotla MS'in tatbikiyle ppb sevi
yesinde (b: 109) nitrozaminlerin kati tanımlanmaları yapılabilmek
tedir. Oysa son bir kaç yıl öncesine kadar nitrozaminlerin tanımı 
ve tayinlerindeki güçlükten, sonuçlar kesin olarak verilemiyor
du (9). 

Bugün MS tekniğinin kullanılması ile karışık sistemlerde ara
nılan bir maddenin, adeta (Finger print) - parmak izi - gibi ka
rekteristik özelliği tespit edilerek tanınması yapılabilmektedir. Böy
lece sadece çevre kirlenmesinde değil, fakat afla.toksinler, hallusi-
110jenik ilaçlar ve alışkanlık yapan ilaçların dokulardaki metabolit
lerini MS ile kesin olarak tespit etmek ve tanımlamak mümkün ol
maktadır. 

Toksik metalleri ve ametalleri 10·6 gr ve hatta 10·9 gr seviye
sinde miktarlarının saptanmasında atom absorbsiyonuna dayanan 
spektrofotometrik metodun «atomic absorption spectroscopy» - ge
liştirilmesi ile 1955 yılından beri yararlanılmaktadır ( 4). Fakat 
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son yıllarda - elektron tekniğine dayanan mikroanaliz «electron 

pro.be microanalysis» cihazı ile, son derece duyar olarak l0-15g . 

Kurşun böbrek dokusunda tayin edilebilmiştir. Bu teknikle Cd, Zn 

ve Cu gibi metallerin dokulardaki dağılışları da tespit edilebilir. 

ilaç alışkanlığmın saptanması çok duyar ve spesifik analitik 

metotları gerektirmektedir. Bilhassa marijuananrn aktif maddesi 

olan kannabinollerin tanınmaları önemlidir. Çok az miktardaki kan

uabinolleri «floresan dimetilaminonaftalin -5 sulfonata» çevire

rek ve böylece floresans özelliği kazandırarak GLC - MS ve spektro

fotometrik metotla tayinlerini kılan metotlar geliştirilmiştir. ilerde 

bu tekniğin toksikolojinin diğer problemlerinin çözümlenmesinde 

kullanılacağı şüphesizdir. 

Toksikolojik uygulamada yapılabilecek diğer bir teknik te 

~~ elektron paramanyetik rezonans» veya «elektron spin rezonans» 

(ESR) tekniğidir. Tümörlü insan ve hayvan dokuları ve yara.lan

mış sinir dokularında serbest radikaller nedeni ile ESR sinyalleri 

tespit edilmiştir. Normal dokularda bu sinyaller yoktur. Fakat nit

roxide (NO) kullanarak «spin labelling» tekniği ile birçok molekül

lere paramanyetik rezonans» özelliği vermek ve · toksikolojide kul
lanılmaları mümkündür. 

Kimyasal moleküleri, floresans ve ESR ile işaretlemek müm

kün olduğu gibi, radyoaktif veya tabii izotoplarla da iş:aretleyerek 

radyo radyokimyasal tekniklerle analizleri yapılabilmektedir. 

Tritium veya C14 ile işaretleme tekniğinin bilhassa plastiklerin 

zararlı etkilerinin araştırılmasında yararlı olacağı düşünülmekte

dir. Plastik ambalaj maddelerinden besin maddeleri geçen toksik 

katkı maddelerinin aranmasında bu yol önem taşımaktadır. 

Bununla beraber yukarda kısaca belirttiğimiz bir çok teknik

lerin toksikolojiye adaptasyonu ve gelişmeleri toksikolojik problem

lerin hepsini halletmeye henüz yeterli değildir. Ayrıca bu teknikler 

ucuz ve herkes tarafından kullanacak nitelikte değildir. Analitik tok

sikoloğun bu metotları kullanacak düzeyde yetişmesi, yetiştirilmesi 

gerekmektedir. 

Bu gün çevredeki zararlı maddelerin çeşit ve miktarının gittik

çe artması karşısında toksikolojik araştırmaların ayak uydurması 
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zorunludur. Her ne pahasına olursa olsun, yeni modern t ekniklerin 
araştırılarak uygulanmaları halk sağlığı ve ülke ekonomisi bakımın
dan büyük önem taşımaktadır. 

Sonuç : 

Gerek endüstri ve gerekse günlük yaşantıda kullanılan kimya
sal maddelerin sayı ve miktarları gün geçtikçe hızla artmaktadır. 

Bu bileşikler çevrede birbiriyle etkileşerek veya doğada kimyasal de
ğişmelerle kendilerinden daha toksik bileşikler meydana getirmekte 
ve canlılar için büyük bir tehlikeye yol açmaktadırlar. 

Çevre sorunlarının halledilmesi için her şeyden önce doğaya ya
yılan bu bileşiklerin kalitatif ve kantitatif analizlerinin yapılması, 

her birinin ayrı ayrı ve doğadaki bulunduğu şartlarda akut ve kro
nik toksisitelerini, özel toksikolojik ·etkilerini (kanserojen, mutajen 
VE teratojen) araştırmak gereklidir. Bu ise toksikoloğa düşen önem
li. bir görevdir. Bunun için toksikoloğun her türlü teknik ihtiyacı sağ
lanmalıdır. 

Ancak bu kadar çeşitli ve bir arada bulunan eser miktardaki bi
leşiklerin tanınmaları ve tayinleri için eldeki tekniklerin geliştirilme
si. ve kombinasyonları zorunlu kılmaktadır. GLC - MS gibi, kombinas
yonlarla çevre toksikolojisinde önemli bazı problemler ) PCB ve nit
rozaminler) çözümlenmiş sede henüz yeterli değildir. 

Diğer ta.raftan bu pahalı ve kompleks yapılı fizikokimyasal tek
nikleri kullanan araştırıcıların bu konuda yetişmiş olmaları gerekir. 
Bu gün çevre toksikoloğu, toksikolojinin temel konularında olduğu 
gibi, teknik yöntemler alanında da kendisini yetiştirmek zorundadır. 
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