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GtRtŞ 

Kurşun zamanımızda hala en önemli endüstriyel zehirlerden bi
risidir. Son yıllarda üzerinde önemle durulan konu çevrenin kurşun 
ile kirlenmesidir (1). Bu gün endüstri devriminin ilk yıllarındakine 
nazaran daha az olmakla beraber halen çeşitli endüstri artıkların
daki kurşun çevre sağlığını tehdit eden en önemli faktörlerden bi
ridir. Uzun yıllardan beri üzerinde önemle durulan diğer bir prob
lem d~ motorlu araçların ekzosundan çıkan kurşunun sağlık üzerine 

· kötü etkileridir. 

Kurşunun en büyük kısmı besin, su ve diğer içkilerden mide 
barsak kanalı yoluyla absorbe olarak vücuda girmektedir. WHO• -
nun içme suları için müsaade ettiği azami kurşun miktarı 0.1 ppm 
dir (2). 

Son zamanlarda Ankara şehrinin havası kirlilik bakımından 

her geçen gün sonsuz merak ile konu edilmektedir. Ankara havası
nın oldukça yüksek miktarda kurşun ihtiva ettiğini gösterir araş
tırmalar yapılmıştır ve yapılmaktadır. 

· 'Diğer taraf tan .Ankara'nın suyu gerek E . coli gerekse kurşun 
muhtevası bakımından şüphelere neden olmaktadır. işte biz bu iki 
yönden piyasada satılan şişe sularını ve de çeşitli semtlerin çeşme
lerinden akan suları tarama amacı ile bu araştırmayı yaptık. 

( *) H. tt. Elcz. Fak. Analitik Toksikoloji ve Bromatoloji Bilim Dalı 
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KURŞUNUN VüCUTJ'AKi YAZGISI 

Genel olarak kurşun % 5 - % 10 oranında absorbe olmakta
dır. Çocuklarda ise bu oran çok daha fazladır. Demir ve kalsium ek
sikliği, kurşun zehirlenme riskini çok arttırmaktadır. Absorbe olan 
kurşun, karaciğer ve böbreklerde toplanmaktadır. Daha az olarak 
beyin, akciğer ve dalakta solubl olarak bulunur. Kemik dokusunda 
da depolanması söz konusudur. Ancak burada insolubl olarak kur
şun trifosfat şeklinde bulunmaktadır. Itrahı esas itibariyle böbrek
lerden, a:z olarakta ter ve barsaklardan olmaktadır. Asit baz den
gesi bozulunca kemiklerden yumuşak dokulara immobilize olmak
tadır. (3, 4, 5) . 

KURŞUN ZEHiRLENMF.Si 

A) Akut kurşun zehirlenmesi : Oldukça az görülmektedir. 
Susama ve metalik tad ile belirlenmektedir. Bunu bulantı, abdomi
nal sancı, kusma takip eder. Çok miktarda kurşun hızlıca absorbe 
edilirse şok sendromu oluşmaktadır. Akut santral sistemi sendro
mu, kas zayıflığı, hemolitik kriz, ağır anemi görülmektedir. 

B) Kronik kurşun zehirlenmesi : Kısaca özetlemek gerekirse; 

a - Gastrointestinal veya abdominal sendromlar 

b - Nöromüskular sendromlar 
' 

c - Santral sinir sistemi sendromları ile belirlenir. 

C) Ol'ganik Kurşun Zehirlenmesi : Tetraetil, Tetrametil kur
şun yağda çözünebilir. Sadece inhalasyonla değil deriden de ab
sorbsiyonu iyidir. Vücutta inorganik kurşuna dönmektedir. Ano
reksi, bulantı, kusma, diyare, duygusal dengesizlik, huzursuzluk, 
anksiyete gözlenmektedir. Bunu hipotansiyon, hipotermi, bradikar
di takip etmektedir. ileri safhada santral sinir sistemi sendromları 
görülmektedir. (3, 4, 5) 

KURŞUNUN ETKiLERi 

a - Böbrekler üzerine Etkisi : önemli hasan böbreklerin prok
simal tübülüslerinde yapmaktadır. Karakteristik olarak bu saha 
hücrelerinde çekirdek içi inklüzyon cisimcikleri görülmektedir. 

b - Santral sinir sistemine etkisi : Mental gelişme bozuklu
ğu, davranış ve zeka bozukluğu. 
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c - Kalp üzerine etkisi : Kalp kasında biyokimyasal ve mor
folojik değişmelere neden olmaktadır. Mitokondri enzınu olan 
myoglobin yapınunı sağlayan ferro - şelatazı önemli ölçüde inhibe 
etmektedir. Kalp mitokondrilerinde oksidatif fosforilasyonu inhibe . 
ederek biyokimyasal iskemi oluşturduğu gösterilmiştir. 

d - Kan üzerine etkisi : Eritrositlerde agregatlar teşkil et
mektedir. Bazofilik benekler oluşur. G- 6 - P dehidrogenaz aktivi
tesi bozulmaktadır. Bu membran adenozin trifosfataz, enziminin in
hibisyonu sonucudur. Kemik iliğindeki hemolizin stümülasyonuna 
bağlı olarak retüküloz.is yaygındır. a ALA seviyesinin düşmesine 

neden olmamaktadır, porfirobilinojen oluşumunuda arttırmakta

dır. a ALA fazlası muhtemelen capro porfirin III'e dönüşür. Budu
rumda hemoglobin oluşturmak üzere demirin protoporfirin içersine 
girmesi bloke edilmiş olmaktadır. 

e - Kurşun, gebeliğin 3. haftasından itibaren fetusa geçebilir 
ve abortusa neden olur. (1, 3, 4, 5) 

MATERYAL VE METOD 

Bu araştırmada Atomik Absorbsiyon Sıpektrofotometrik meto
du kullanıldı. Polografik ve kolorimetrik metodlarına tercih edil
di (2, 6, 7). Kullanılan alet (Perkin - E1rrier) Atomik Absorbsiyon 
spektrofotometrik metodu ile litrede 0.5 µ. gr.'a dek tayin yapabilme 
olanağı bu metodun üstünlüğüdür (2, 8, '9). Alevde çalışılmadı, gra
fit küvet kullanıldı. Matriks teşkilinin doğurabileceği hataları ön
lemek ve 1000 defa daha fazla doğrulukla netice elde etmek için. 
Alet önce mutad olarak kurşun için programlandı. (TJ = 800 
t3 = 12 sn) de en yüksek pik elde edildi. Alet tüm çalı~rna boyunca, . 
bu programda sabit tutuldu. Şişe ve çeşme suları üzerinde çalışıldı. 
Taze her numune en az 5 defa, eşit pik elde edene kadar tatbik edil
di. 

Şişe ve çeşme suyu için takip edilen işlem : önce 0.1 ppm'lik 
standart solüsyon ha:zrrlandı. 5· µ.l, 10 µ.l, 50 µ.l'lik enjeksiyonlar ya
pılarak, pik yüksekliği ölçülerek standart eğriler çizildi. Daha son
ra her numune direkt olarak 20 µ.l lik mikropipetlerle enjekte edil
di. EŞit pik elde edene kadar işleme devam edildi. Pik yükseklikleri 
ölçülüp, standart eğrinin absisinden bulundu. 
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Grafik I : Şişe suyu için standart eğri 

· Grafik Il : Çeşme suyu için standart eğri 
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Bulgular : 

Şişe Suları 'Çeşme Suları 

1 - Karagöl Ş. suyu ().~35 ppm 1-B. Evler Q.97 ppm 

2-Kayalık » 0.0351() ppm 2'-K. Esat 0.5" ppm 

3-Kökez » 0.0350 ppm altında 3 - Çankaya 0.075 ppm 

4-Yakacık » » » » 4 - H. Tepe 0.03 ppm 

5-Kavacık » » » » ~- Kızılay 0.075ppm 

6-Altın » » » » 6-Y. Mah. 0.09 ppm 

7-Kutsal » » » » 7 - Beytepe 0.2'35ppm 

8-!nci » » » » 

8-Lüks » » » » 

10-Çiftlik » » » » 

(Su da kurşun için, Dünya Sağlık Teşkilatının . müsaade ettiği 

azami değer 0,1 ppm dir.) 

1ÇME SULARINDA E. OOL! SAYIMI : Günümüzde birçok ül

kelerde suların dışkı ile kirlenmesinin dolaylı olarak kolera, tifo, 

paratifo, dizanteriler, çocuk felci benzeri bulaşıcı hastalık etkenleri

nin sularda bulanına olasılığının saptanması, bu yönden «güvenilir 

ve tehlikeli» suların seçilebilmesi için üzerinde durulan gösterge 

bakteriler. ki en önemlisi, dışkı kökenli E. Coli'ler olduğu görüşü sa

sunulmaktadır (10, 11, 12, 13) . 

Biz. şişe ve çeşme sularında E. Coli sayımı için zar süz

geç = Membran filtre metodunu kullandık (13). Zira bu metodun, 

peptonlu besi yerine ekim yaparak tüplerde indol varlığını arama 

metoduna veyahutda laktozJu besi yerine ekim yaparak takip edi

len metoda birçok üstünlüğü vardır. Bunlan şöyle özetleyebili

riz (13, 14, 15) . 

1 - Büyük hacımda suyu deneye sokabiliriz. (litrelerce suyu) 

Bunun başka bir yöntemle yapılması söz konusu değildir. Me

todta deneye sokulacak su hacmini kısıtlayan tek faktör, suyun ça-
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murlu oluşudurki, bilinen oranlarda sulandırma yolu ile bu sakın
cada ortadan kaldırılabilmektedir. 

2-Yöntem a:z sayıda cam alet, araç, ger~, besi yeri gerek
tirir. 

3 - Sayım 18 saat sonra yapılabilir. Diğer yöntemlerle süre 
48 - 96 saattir. 

4 - E. Coli'ler gözle görülebilir. Yani dolaysız sayım yapıla
bilir. 

5 - Kullanılmalan özel bir beceri gerektirmediği ve sonuçla
rın yanımlanması basit olduğundan aynı yöntemi uygulayan değişik 
laboratuvarlar aynı veya yakın sonuçlar elde edilebilmektedir. 

6 - Zar süzgeç kağıtlarının deneyden sonra belge olarak sınır
sız süre saklanabilir. istenirse yansı kesilip protokol defterine, ya
nsıda rapora eklenmesi mümkündür. 

işte yukanda bahsedilen rnetod ile Ankara'da satılan şişe su
larında ve çeşitli semtlerden steril şişelere alınan çeşme sularında 
E. Cali sayımı yapıldı. Taze numune üzerinde çalışıldı, numune alı
mından ekip yapılasıya dek geçen kısa sürede numuneler buzdola
bında saklandı. 

ME'[ı()D: 

Her petri kutusuna steril pensetle süzgeç yastıkları yerleştiril
di, 2 cc Endo Broth MF besi yeri, steril pipetle bu yastıklar üzerine 
ilave edildi, diğer taraftan steril süzme hunisinden 50 cc numune sü
züldü. Delikli plaka üzerindeki zar süzgeç çıkarılıp besi yeri bulu
nan petri kutularına dikkatle koyuldu. Kutular kapatılıp 45°C de 
etüvde 18 saat enkübasyona bırakıldı. Sonra E. Cali sayıldı. 
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Şekil 1. Enkübasyondan sonra 
E. coli (Orijinal) 

Şekil il. IDnkübasyondan sonra 
E. coli 



:BULGULAR: 

Şişe sul:":rmda 25.5.19ı7S 9'.6.19,73 fi.'7.1373 

1-İnci şişe suyu % 18 .% ~·.o % 18 

2-Kayalık şişe suyu 

3-Kökez » 

4-Yakacık » 

5-Kavacık » 

6-Altın » 

7-Kutsal » 

8-Karagöl » 

S- Lüks » 

10-Çiftlik » 

Çı:şmı sola:rında 25.5.1976 s'.S.1976 6.7.197~ 

Eahçelievbr çeşme suyu % 20 % 22 % 18 

Çankaya » % 6 % 6 % 6 

Cebzci )) % 1 % " % 1 ,:., 

Etlik » % 2 % 1 % 2 

Yenimahalle » % rı 
L % 2 % 1 

Kızılay » 

Keçiören » % 1 % 1 

Küçükesat » % 2 % 2 :%' 3 

Hacettepa » % 4 % 4 % 4 

Bu ön çalışmalarımız göstermiştirki, başkent Ankara'nın ge-
rek ~ıişe ve gerekse değişik semtlerden toplanan çeşme sularının bir 
kısmı yüksek kurşun havi, bir kısmı ise El. Coli bakımından konta-
mine durumdadır. Sağlık yönünden büyük sakıncası olan bu duru-
mun bir an önce düzeltilmesi için şüphesiz üzerine önemle eğilinme-
si gerekmektedir. 
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