
TOKSİKOLOJİ



TOKSİK MADDELER VE ETKİLERİ

 Sözcük anlamı ile toksikoloji "zehir bilimi" 

demektir. 

 Zehir ise "canlı organizmada zararlı etki 

gösteren herhangi bir madde" olarak 

tanımlanabilir.

 Toksikoloji başlıca, organizmanın normal 

metabolizması için gerekli olmayan bu 

"yabancı kimyasal maddeler: 

ksenobiyotikler" ile ilgilenir

toksikoloji2



 Endüstri devriminin ardından, I. Dünya Savaşı ve 

özellikle II. Dünya savaşından sonra-sentetik 

kimyasal maddelerin sayısı ve üretiminde büyük 

bir gelişme olmuştur. 

 Bugün 5.000.000 (milyon) kimyasal madde 

bilinmektedir. 

 Tıp, tarım, endüstri ve ev gereksiniminde 

kullanılanların sayısı 70 000'e ulaşmıştır. 

 Son 50-100 yıl içinde tıp, endüstriyel, tarımsal ve 

ev gereksinimleri için kullanılan kimyasal 

maddelerin sayı ve miktar olarak hızla artması, 

nükleer enerjinin kullanılması ile ortaya birçok 

"toksikolojik olaylar" çıkmıştır. 
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 Bu zararlı etkiler yalnızca insanları değil, tüm 

biyoekosistemi (diğer canlılar, flora ve fauna) 

ilgilendirmektedir

 Bu kimyasal maddelerin hava, su, toprak, besin, 

ilaç ve diğer çevrede tanımlanmaları, analizleri, 

uğradıkları değişim ve davranışlarının 

araştırılması için gereken metodoloji kimya ile 

ilgili iken, 

 canlı organizmadaki zararlı etkileri, moleküler 

düzeyde etki mekanizmaları, ve 

metabolizmalarının araştırılması fizyoloji, 

farmakoloji ve biyokimya ile ilgilidir. 
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 Kullanımları sonucu meydana gelebilecek 

zehirlenmelerin tedavisi, yeni antidotların 

geliştirilmesi klinik toksikologların araştırma 

alanına girmektedir. 

 Diğer taraftan bu kimyasal maddelerin 

güvenli kullanımlarının sağlanması için 

fayda/zarar (risk) analizlerinin, gereken 

standardizasyon ve düzenlemenin yapılması 

halk sağlığı açısından önem taşımakta olup, 

konu yasal kurumları da ilgilendirmektedir.
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Mattieu Joseph Bonaventura 

Orfila (1787-1853)

 Modern Toksikolojinin kurucusu olarak tanınan, 

İspanyol asıllı Mattieu Joseph Bonaventura Orfila 

(1787-1853), 

 Paris'te tıp tahsili yaptıktan sonra kimya ve 

fizyoloji üzerinde derinleşmişti. 

 Zehirlerin kimyasal ve biyolojik özellikleri arasında 

ilk ilişki kuran kişidir. 

 Bulgularını, binlerce köpek üzerinde zehirlerin 

etkisini araştırmaya dayandırmıştır.
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 Toksikolojiye en önemli katkısı ise, zehirlerin 

gastrointestinal sistemden absorbe olduktan 

sonra birçok organlarda toplandığını ortaya 

çıkarması olmuştur. 

 Bu zamana kadar zehirler yalnızca mide 

içeriğinde aranıyordu. 

 Orfila 1814'te, "Traite de toxicologie” isimli 2 

kitaptan oluşan bir eser yayınlamıştır. Kendisi bir 

gözlemci olduğundan toksik maddelerin 

teşhisleri için birçok yöntemler geliştirmiştir. 
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Mattieu Joseph Bonaventura 

Orfila (1787-1853)



 Orfila daha sonra yazdığı adli tıp ile ilgili kitabı 

"Leçons de medetine Legale" ile kimya ve 

adli tıp olayları arasındaki ilişkiye dikkati 

çekmiştir. 

 Ölümle sonuçlanan bir zehirlenme olayında 

kimyasal analizin yasal bir delil olarak 

gerektiğini belirtmiş ve zehirlerin aranması için 

birçok yöntemler geliştirmiştir. 

 Bu şekilde Orfila modern toksikolojinin uğraş 

alanlarından olan "analitik toksikoloji" ve

"forensik toksikoloji"nin temelini atmıştır
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Mattieu Joseph Bonaventura 

Orfila (1787-1853)



 Çevre toksikolojisi, biyolojik sistemlerin kazaen, 

daha özel olarak da insanın çevresini kirleten 

kimyasal maddelere maruz kalması ile oluşan 

toksikolojik olayları araştıran bir bilimdir. 

 Endüstriyel toksikoloji ise, meslekleri ve uğraşları 

nedeni ile insanların toksik maddelere maruz 

kalmasını konu almaktadır. 

 İnsan aktivitesi sonucu çevreyi kirleten kimyasal 

maddelere maruz kalma, endüstride hijyenik 

önlemlerin alınması ile kısmen sınırlandırılmıştır
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endüstriyel toksikoloji

 Endüstri işçilerinin bu toksik maddelerle güvenli 

koşullarda çalışmasını sağlamayı amaç edinmiştir. 

 Bunun için de endüstride kullanılan her türlü 

kimyasal maddelerin akut toksisiteleri, kronik 

toksisiteleri ve özel toksik etkilerini saptayarak, 

kimyasal maddeleri zararlılık (toksisite) derecesine 

göre değerlendirir. 

 Uzun süre maruz kalmada zararsız olabilecek en 

yüksek konsantrasyonu (MAK) veya eşik limit 

değeri (TLV) saptar. 

 Bu çalışmalar sonucu böylece "endüstriyel hijyen 

standarttan" geliştirilmiş olur
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 Çeşitli amaçlarla kullanılan bu kimyasal 

maddeler bir taraftan mesleksel olarak 

fabrikalarda çalışanlar için zararlı olabilirken, 

 Diğer taraftan gerek endüstri atıkları ve 

gerekse endüstri dışında kullanması sonucu 

havayı, suyu, toprağı, besinlerimizi kirleterek 

tüm canlılar "biyoekosistem” ve cansızlar için 

zararlı olmaktadırlar
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Forensik toksikoloji
 Orfila ile başlamış olup toksikolojinin en eski 

dallarındandır. 

 Kimyasal maddelerin insanlar üzerindeki zararlı 

etkilerinin teşhis ve tedavileri ile uğraşır, 

zehirlenmeleri adli tıp açısından inceler. 

 Zehirlenmenin, hukuksal açıdan 

değerlendirilmesinde, maruz kalınan kimyasal 

maddenin "neden-etki" ilişkisinin saptanması 

önemlidir. 

 Bu ise biyolojik materyalden (kan, idrar, doku ve 

organlar) alınan örnekteki toksik maddenin 

miktarını saptamak, bulunan miktarın ise "doz-

etki" açısından yorumunu yapmaktır.
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Analitik toksikoloji (kimyasal toksikoloji)

 Materyalden izolasyonları tanımlar, 

 Nitel ve nicel analizleri için gerekli yöntemleri 

araştırır, geliştirir. 

 Genel olarak toksik maddeler analizinin yapıldığı 

biyolojik ortam içinde çok az miktarda olduğu 

için kullanılan mikro yöntemlerin duyarlı, güvenilir 

ve tekrarlanabilir olması gerekir. 

 Bunun için de analitik toksikoloğun analitik kimya 

yöntemlerini çok iyi bilmesi ve kullanması gerekir. 

 Analitik toksikolojinin geliştirdiği yöntemler, 

toksikolojinin diğer dallan tarafından kullanılır.
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 Klinik toksikoloji insan zehirlenmelerinin tanı ve 

tedavisi ile uğraşır.

 Veteriner toksikoloji hayvan zehirlenmelerinin 

tanı ve tedavisi ile ilgilenir. En önemli konusu et, 

balık, süt ve diğer besin maddelerinde 

bulunabilen toksinlerin insanlara geçişini 

araştırmaktadır.
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Diğer toksikoloji dalları



 Beslenme toksikolojisi diyetteki toksikanlarla 

ilgilenip bunların beslenme ile ilgisini ve toksik 

etki mekanizmalannı araştırır 

 diyetin bir toksikan olabileceği durumu, 

 diğer toksik maddelerin besin ve beslenme

metabolizmasına olabilecek toksik etkilerini 

araştırır

 Besin toksikolojisi ise besinlerdeki toksikanlarla 

ilgilenir.
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Diğer toksikoloji dalları



Maruz Kalma (Exposure)

 Zehirlenme olayında canlı organizma toksik 

maddeyi içeren ortam içinde olmalıdır. 

 Bu şekilde kimyasal temasta olmak "maruz 

kalma: exposure" olarak tanımlanmaktadır. 

 Maddeler böylece giriş yollarından membranlan 

geçerek absorbe olmaktadır. 

 Kimyasal maddelerin toksik etkileri 

(zehirlenmeler), maruz kalma süresi ve sıklığına 

bağlı olarak akut, subakut, subkronik veya kronik 

tipte olabilirler.
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Akut zehirlenme
 kimyasal maddenin toksik dozuna bir kere veya 

kısa zaman (24 saat) içinde birçok kere maruz 

kalma sonucu görülür.

 "Akut maruz kalma" ile oluşan zehirlenme 

belirtileri, uzun süreli düşük miktarda kimyasal 

maddeye maruz kalma ile oluşan "kronik 

zehirlenme” belirtilerinden oldukça farklıdır. 

 Örneğin akut benzen zehirlenmesinde başlıca 

etki, merkezi sinir sisteminin (MSS) depresyonu ile 

ilgili iken, kronik benzen zehirlenmesinde 

hematolojik bozukluklar (anemi, trombositopeni 

gibi) daha belirgindir. 
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 Akut maruz kalma sonucu zehirlenme belirtileri 

hemen görülür, zehirlenen kimsenin ölmesi veya 

ölümden kurtulması için geçen kritik zaman da 

kısadır. 

 Bazen kısa zaman içinde toksik dozda 

organizmaya giren toksik maddenin "akut" 

etkileri, uzun bir süre sonra ortaya çıkabilir. 

 Örneğin akut radyasyona maruz kalma sonucu 

olarak kıl dökülmesi, kanserojenik etkilerin 

ortaya çıkması yıllar sonra görülebilir. 

 Bu şekilde sonradan görülen etkiye "gecikmiş 

akut toksisite veya gecikmiş akut etki" denir
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Akut zehirlenme



 Toksik maddenin tekrarlanmış dozlarına maruz 

kalma subakut, subkronik veya kronik tipte olabilir. 

 Kısa sürede sık ara ile (1 ay veya daha az) maruz 

kalmada toksik miktarda kimyasal maddenin 

organizmaya girmesi ile subakut maruz kalma 

sonucu subakut zehirlenme görülür.

 Pestisitlerin özellikle organik fosfat esteri yapısındaki 

inseksitisitlerin tarımda uygulanması sırasında bu tip 

zehirlenme olaylarına rastlanır. 

 Subakut zehirlenme belirtileri akut zehirlenme 

belirtilerine çok benzer. Subkronik maruz kalma süresi 

(1-3 ay arası) subakut ile kronik süre arasındadır. 

 Zehirlenme belirtileri ve toksik etki şekli kronik 

zehirlenmeye daha yakındır
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 Uzun süre (3 aydan fazla) akut toksik dozun 

altında maruz kalma sonucu oluşan kronik 

zehirlenme kümülatif zehirlerle görülür. 

 Genel olarak bir zehirin organizmadan atılım hızı, 

absorbsiyon hızına göre daha yavaş ise, bu toksik 

madde organizmada birikebilir yani "kümülatif 

özellik" gösterir. 

 Kronik zehirlenme endüstride kimyasal maddelere 

maruz kalan işçiler için önemlidir. 

 Kronik zehirlenme sonucu birçok meslek 

hastalıkları (benzolizm, silikozis) oluşmaktadır. 
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 Ayrıca çevre kirleticilerine (hava, su, besin 

maddelerindeki) maruz kalma sonucu DDT, 

klorobifeniller, kurşun, cıva ve kadmiyum gibi 

kümülatif zehirlerle görülen kronik zehirlenmeler 

ise epidemiyoloji ve halk sağlığı için önemlidir. 

 Kronik maruz kalma sonucu, belirtiler uzun 

zaman sonra görülmekle beraber bazen her 

maruz kalmadan sonra akut zehirlenme belirtileri 

de görülebilir
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ZEHİRLERİN GİRİŞ YOLLARI, 

ABSORBSİYON, DAĞILIM VE ATILIMLARI
 Bir kimyasal maddenin toksik etkisini göstermesi için, 

belirli giriş yollarından absorbe olması ve etki yerine 

belirli konsantrasyonda ulaşması gerekir (doz-cevap 

ilişkisi). 

 Ancak bir ksenobiyotiğin etki yerindeki 

konsantrasyonunu etkileyen faktörler, o maddenin 

organizmadaki uğradığı değişme (disposition) 

modeline bağlıdır. Bu değişmeler:

 1. Giriş yollan ve absorbsiyon;

 2. Dağılım;

 3. Biyotransformasyon;

 4. Atılım olarak sınıflandırılabilir
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 Kimyasal maddenin absorbsiyon, metabolizma, 

dağılım ve atılım hızlarının ve aralarındaki ilişkinin 

kantititatif değerlendirilmesi toksikokinetik’tir.

 Zehirler canlı organizmaya başlıca deri, 

akciğerler, gastrointestinal sistem ve enjeksiyon 

yollan ile girerler. 

 Bu yollardan giren toksik maddelerin sistemik 

etkilerini göstermesi için birçok biyolojik 

membranları geçerek dolaşım sistemine ve 

oradan da etki yerlerine taşınmaları 

gerekmektedir.
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Absorbsiyon

 Biyolojik sistemle aynı ortamda bulunan zehir 

"sistemik etkisini gösterebilmesi için, belli giriş 

yollarından birçok biyolojik membranları 

geçerek etki yerine gelebilmelidir. 

 Toksik maddelerin, biyolojik membranları 

geçerek kan dolaşımına girmesi "absorbsiyon" 

olarak tanımlanır.

 Giriş yollarına göre zehirin absorbsiyonu değişik 

dokulardan olmaktadır. Örneğin gastrointestinal 

absorbsiyonda kimyasal madde intestinal  

lümenden epitel hücrelerine geçer.

toksikoloji24



 Intrasellüler (hücre içi) taşınma ile basement 

membranını ve lamina propria'yı geçerek kan ve lenf 

kapilerlerine girer. 

 Buradan da etki yerine taşınır. 

 Etki yerinde toksik madde kapilerden önce etkileşim 

alanına (interstisyel alan) bırakılır. 

 Çeşitli membranlan geçerek etki yeri olan spesifik bir 

reseptör, enzim veya sinir membranı ile reaksiyona 

girer. 

 Sonuçta beklenen toksik etki oluşur. 
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Absorbsiyon



Absorbsiyon

 Biyolojik etkinin şiddeti ve niteliği 

herşeyden önce etki yerindeki miktarı ile 

ilişkilidir (doz cevap ilişkisi). 

 Ancak absorbsiyon hızı ve miktarı, 

organizmadaki dağılımı, metabolizma 

(biyotransformasyon hızı) ve atılım hızına 

da bağlıdır
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Başlıca absorbsiyon yolları

 Solunum yolları ile absorbsiyon

 Deri yolu ile absorbsiyon

 Gastrointestinal yol ile absorbsiyon
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TOKSİK ETKİ MEKANİZMALARI
 Genel olarak kimyasal maddeler canlılarda 

fizikokimyasal veya kimyasal yolla normal hücre 

biyokimyasını ve fizyolojisini bozarak toksik 

etkilerini gösterirler.

 Bu mekanizmaları, fızikokimyasal ve/veya 

kimyasal etkileşme şekilleri de gözönüne alarak:

 1. Reseptörlerle etkileşme;

 2. Enzimlerle birleşme;

 3. Diğer biyomoleküllere bağlanma;

 4. Küçük molekül veya iyonla birleşme (şelasyon);

 5. Hücre enerjisi oluşumunun engellenmesi;

olarak sınıflandırılabilir
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GENETİK TOKSİKOLOJİ 

(KİMYASAL MUTAJENEZİS)
 Bir organizmanın genetik işaretlerinde, kalıtsal 

(herediter) bir farklılaşma oluşturan maddelere 

genel olarak -genetik zehirler- denir.

 Genetik zehir, gonadlann gamet hücrelerini 

etkileyerek ya gametlerin sayıca azalmasına 

neden olur veya gametlerdeki genetik bilgiyi 

(informasyonu) değiştirir

 Genetik zehirler, gen hücreleri üzerindeki 

etkilerine göre sitotoksik, sitostatîk ve mutajenik 

etkenler olmak üzere sınıflandırılabilir
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 Genlerdeki DNA üzerindeki değişmeler ise 

"nokta mutasyonu” veya "genelokus 

mutasyonu" olarak isimlendirilir. 

 Genlerdeki nokta mutasyonuna neden olan 

"mutajenik etkenler"; virüsler, fiziksel etkenler 

ve kimyasal maddeler olabilir. 

 Bu olaya "mutajenesiz", mutasyona uğrayan 

türe de "mutant" denir
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GENETİK TOKSİKOLOJİ 

(KİMYASAL MUTAJENEZİS)



KİMYASAL KARSİNOJENEZİS

 Genel olarak "karsinojen" terimi, biyolojik 

sistemlerde kanser oluşturan herhangi bir etken 

için kullanılmaktadır. 

 Bu etkenler kimyasal maddeler, fiziksel etkenler 

veya virüsler olabilir. 

 Kimyasal karsinojenler ise spesifik toksik etkilerini 

insan ve hayvanlarda kanser oluşturarak 

gösterirler. 

 Bu olaya "kimyasal karsinojenezis" denir.
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 Çevremizde bulunan kimyasal maddelerin çeşitli 

kanser tiplerine neden olabileceği ilk kez XVIII. 

yüzyıl sonlarında İngiliz Doktor Sir Pereival Pott'un 

klinik gözlemleri ile başlamıştır. 

 Bu araştırıcı 1775 yılında, Londra'da baca 

temizleyicileri arasında görülen skrotal kanser 

insidansının (sıklığının) yüksek olma nedenini, 

işçilerin derilerine bulaşan is ve kömür katranına 

bağlamıştır. 

 Sir Pereival Pott'un gözlemleri uzun yıllar (yaklaşık 

birbuçuk yüzyıl) desteklenmemiştir. 
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KİMYASAL KARSİNOJENEZİS



 Ancak, 1916 yılında Katsusabura Yamagiwa ve 

Koichi Ichikavva isimli iki Japon araştırıcının 

tavşan derisine (kulağına) sürekli ve lokal olarak 

kömür katran, uygulandığında, cilt kanserini 

gözlemeleri ile, kimyasal maddelerin kanser 

oluşturabileceğini deneysel olarak 

göstermişlerdir
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KİMYASAL KARSİNOJENEZİS



Karsinojenik Etkiyi Değiştiren Faktörler

 Endojen Faktörler

 tür farkı, ırk farkı, organ duyarlığı, genetik farklılık, 

yaş, cinsiyet, endokrin denge, immünolojik faktörler 

ve beslenme şekli

 Dış (ekzojen) Faktörler

 Karsinojenezisi etkileyen en önemli dış etken 

beslenme şeklidir.

 Alınan besin elementlerinin cinsi, miktarı ve 

kompozisyonunun kimyasalkarsinojeneziste etkili 

olduğu, yıllar önce azo boyası karsinojenezisinde 

dikkati çekmiştir. 
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 Riboflavin ve proteince fakir diyetle beslenen 

sıçanların, 4-metilaminoazobenzen ile oluşan 

karaciğer tümörüne çok duyarlı oldukları 

gösterilmiştir.

 Aşın proteinle (diyetteki oranı %50 üstünde) 

beslenme özellikle yüksek kalori ile indüklenen 

tümör oluşumunu azaltmaktadır

 Besindeki yağın karsinojenezise etkisi, yağ asiti 

cinsine bağlıdır.

 Kolon ve pankreas kanserlerinde, poliansatüre 

yağların çok kuvvetli, doymuş yağların ise daha 

zayıf promoter etkisi vardır. 
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Karsinojenik Etkiyi Değiştiren Dış Faktörler



 Zeytinyağ gibi monoansatüre yağların etkisiz, 

co-3-poliansatüre yağların ise koruyucu etkisi 

olduğu düşünülmektedir. 

 Hayvanlarda olduğu gibi insanlarda da 

yüksek oranda yağ içeren diyetle 

beslenmelerinin bazı organ karsinojenezisini 

arttırdığı gösterilmiştir. 

 Bu nedenle genelde insanların az yağlı besin 

almaları tavsiye edilmektedir
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Karsinojenik Etkiyi Değiştiren Dış 

Faktörler



TERATOJENEZİS
 Normalinden fazla veya noksan, yeri değişmiş ve 

fena halde biçimsizleşmiş anormal yavruların 

doğmasına denilmektedir.

 Fiziksel etkenler (UV ışınlan, X-ışınları gibi), 

mikroorganizmalar, beslenme eksikliği ve birçok 

kimyasal maddeler teratojenik etki gösterirler.

 Teratojenezise neden olan etkenlere de 

teratojenler adı verilir.

 Dış etkenlerin, konjenital defekte 

(malformasyonlara) neden olabileceği, ilk kez 

1929'da Murphy tarafından X-ışınlarına maruz 

kalan gebe annelerin mikrosefalili, geri zekâlı 

çocukları olduğunu gözlemesi ile başlamıştır. 
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 1941'de Gregg, Almanya'da kızamıkçık 

virüsünün fetüsün ölmesine veya kör ve sağır 

bebeklerin doğmasına neden olduğunu 

göstermiştir. 

 1961 'de ise Mc Bride, hamilelik döneminde 

talidomit almış annelerden doğan en az 

10.000 bebeğin malformasyonlu olduğunu 

bildirmiştir.

toksikoloji38

TERATOJENEZİS       



SİSTEMİK TOKSİKOLOJİ

 SİNİR SİSTEMİNİ ETKİLEYEN ZEHİRLER 

(NÖROTOKSİNLER)

 Nörotoksinler, sinir sisteminde 

 a) protein sentezini etkileyerek; 

 b) sinir aksonları boyunca elektrik impulslarının 

dağılımını bozarak; 

 c) nörotransmitter (sinir iletimi) aktiviteyi bozarak; 

 d) miyelin kılıfını bozarak

etkilerini gösterirler. 

 Bazı nörotoksinler de selektif olarak, işitme ve 

görme gibi duyu organlarına zarar verirler.
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 KARACİĞER ZEHİRLERİ (HEPATOTOKSİNLER)

 Toksik etkiler

 Karsinojenik

 Non karsinojenik

 Non-toksik etkiler

 Karaciğer nekrozu

 Karaciğer yağlanması
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SİSTEMİK TOKSİKOLOJİ



 BÖBREK ZEHİRLERİ (NEFROTOKSİNLER)

 KANDAKİ TOKSİK ETKİLER (HEMATOTOKSİSİTE)

 İMMÜN SİSTEM TOKSİKOLOJİSİ (İMMÜNOTOKSİSİTE)

 SOLUNUM SİSTEMİ (İNHALASYON) ZEHİRLERİ

 Tanecikler: Havada bulunan birçok toksik 
maddeler (airborn zehirler), aerosoller halindedirler. 

Havada asılı haldeki katı tanecikler veya gaz 

fazındaki sıvı tanecikler "aerosol" olarak isimlendirilir. 

 Gaz veya buharlar aerosoller içinde çözünür veya 

aerosol yüzeyine adsorbe olurlar.
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SİSTEMİK TOKSİKOLOJİ



Aerosoller

 "Fumes" kolloidal sistemler olup, çaplan genelde 

0.1 mikrondan küçüktür.

 Metallerin yanması sırasında oluşan metal oksitler 

çoğukez "füme" şeklinde havaya verilirler (çinko 

gibi). 

 Fume'lar zamanla havada çökerek (flokülasyon) 

daha büyük aerosol tanecikleri haline geçmeye 

meyillidirler.
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 "Duman" ise kompleks kolloidal sistem olup, 

organik maddelerin tam yanmaması sonucu 

oluşur. Kolayca çökmezler. 

 "Mist" ve "sis" ise dispers sistemler olup tanecik 

çaplan değişiktir. Katı halden ziyade sıvı şekilde 

havada bulunurlar. Daha çok "füme" a 

benzerler. 

 "Smog" ise yanma veya otomobil ekzoslardan 

havaya verilen tanecik karışımlardır. Görmeyi 

azaltırlar.
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Aerosoller



 Tanecik büyüklüğü: inhale olan tanecik 

büyüklükleri farklıdır. 

 Bu nedenle bir aerosol içindeki tanecik büyüklük 

dağılımı (frekansını) belirlemek gerekir. 

 Bu dağılım, medyan veya geometrik ortalama 

ve geometrik Standard sapma ile ifade edilir. 

 Tanecik büyüklüğü ise çeşitli şekillerde ifade 

edilir. Bu ifade, tanecik şekli (küresel olup 

olmaması) ve kütlesi göz önüne alınarak yapılır.
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Aerosoller



 İnhalasyon ortamındaki tanecik miktarı, 

ortalama (medyan) çaptaki taneciklerin 

sayısı (CMD) veya ortalama çaptaki 

taneciklerin kütlesi (MMD) şeklinde tayin 

edilebilir. 

 Gerek tanecik büyüklüğü ve dağılımı, gerekse 

tanecik kütlesi toksikolojide önemlidir. 

 Taneciklerin kütlesi büyüdükçe akciğerlerden 

penetre olması daha kolay olur ve toksisitesi 

de artar
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Aerosoller



Akut Toksisitenin Belirteçleri

 LD50(median letal doz): "deney hayvanlarına belirli 

koşullarda ve doğrudan uygulanan toksik 

maddenin, bu hayvan popülasyonunun %50'sini 

öldüren dozu" olarak tanımlanır. 

 LC50, ise: "belirli bir süre içinde, çevrede (su, hava 

gibi) bulunan kimyasal maddeye maruz kalan 

deney hayvanlarının %50'sini öldüren madde 

konsantrasyonu" olarak ifade edilir.

 Letal süre 50 (LT50): "Bir kimyasal maddenin belirli bir 

dozunun deney hayvanlarının yansını öldürmesi için 

geçen süre"
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 TDW, Median toksik doz

 TD, % 1 toksik cevabın alındığı doz 

 ED, %99 cevabın alındığı doz

 Terapötik indeks (Tedavi indeksi): Genel 

olarak bir ilacın toksik dozu (LD) ile tedavi 

dozunu (ED) karşılaştırmak için kullanılır.

 Tedavi indeksi (Tl) = LD50/ED50

 şeklinde ifade edilebilir ve Tl ne kadar 

büyükse o ilaç o kadar güvenilir olarak kabul 

edilir

 Güvenilirlik sının = LD/ED şeklinde hesaplanır
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Akut Toksisitenin Belirteçleri



Diğer akut toksisite testleri

 Göz, sistemik toksisiteyi ilgilendiren bir 

organdır, göz irritasyonu araştırılır

 Deri; dermal irritasyon testleri de 

önemlidir
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Kronik toksisite tayinleri

 a)Gözlenen en düşük etki düzeyi 

 (LOEL: Lowest observed effect level) veya 

 aynı anlamda gözlenen en düşük advers etki 

düzeyi (LOAEL);

 b) hiçbir (advers) etkinin gözlenmediği düzey 

(NOEL: no absorved effect level veya NOAEL); 

bulunabilir
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Akut Zehirlenmenin 

Tedavisinde Genel İlkeler

 Akut zehirlenmelerde ilk yardım ve tedavide ne 

kadar çabuk davranılırsa o kadar iyi sonuç alınır. 

 Burada zehirlenmeler tedavisinde izlenecek 

genel prensipler verilmiştir. 

 İlk yardım dışında yapılacak tedavi tıp 

doktorunun sorumluluğundadır. İlk yardım, bu 

konuda yetişmiş kişiler tarafından yapılabilir. 

 Zehirlenmelerin tedavisinde uygulanacak ilkeleri 

uygulanma sırasına göre 6 kısımda incelenir
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 1- Stabilizasyon (Hastanın hayati fonksiyonlarının 

kontrol altına alınması);

 2- Hasta ile ilgili tüm verilerin toplanması 

(zehirlenme durumunun tanısı);

 3- Absorbsiyonun azaltılması veya engellenmesi 

(kusturucu verilmesi, mide lavajı, aktif kömür 

verilmesi, katartik uygulanması gibi);
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Akut Zehirlenmenin Tedavisinde 

Genel İlkeler



 4- Toksik maddenin eliminasyonun hızlandırılması 

(idrar pH'sının değiştirilmesi, diürezis, hemodializ, 

hemoperfüzyon, peritoneal dializ uygulanması 

gibi);

 5- Spesifik antidot tedavisi (spesifik antidotlar 

ancak zehirlenmelerin %5'inde etkilidir);

 6- Semptomatik ve destekleyici tedavi 

uygulanması.
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Akut Zehirlenmenin Tedavisinde 

Genel İlkeler



 Son yıllarda akut zehirlenmelerin tedavisindeki 

önemli gelişmeler nedeni ile ölüm oranında 

düşmeler gözlenmektedir. Örneğin aşın doz 

nedeniyle barbitüratlarla görülen şok tedavisi 

ve solunumu devam ettirme tekniğiyle ölüm  

% si (mortalite) %10-15 oranında azaltılmıştır.
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İnhalasyon Yolu ile Olan 

Zehirlenmelerde İlk Yardım
 1-Hasta zehirlenme ortamından uzaklaştırılıp, temiz 

havalı bir yere getirilir.

 2- Tüm pencere ve kapılar açılır.

 3- Solunumu kolaylaştırmak için hemen saat kayışı, 

ağızda protez (takma diş), kemer varsa çıkarılır.

 4- Solunum durmuşsa veya düzenli değilse yapay 

solunum uygulanır.

 5- Hasta sıcak ve sakin tutulur.

 6- Hasta konvülziyon gösteriyorsa, hastanın yattığı yer 

karartılır (yarı karanlık yapılır).

 7- Alkol verilmemelidir.
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Deri ve Göz Yolu ile 

Zehirlenmelerde İlk Yardım

 1. Toksik maddenin temas ettiği yer (cilt) su 

akımında yıkanır.

 2. Elbise çıkarılırken su tatbikine devam edilir.

 3. Göz kapakları kaldırılarak hemen su ile 

yıkanır.

 4. Doktor gelinceye kadar göz yıkanmasına 

devam edilir.

 5. Hiçbir kimyasal madde uygulanmaz.
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Yılan, Akrep Venomları ile 

Zehirlenmelerde İlk Yardım
 1. Hasta hemen yatırılır.

 2. Alkol verilmez.

 3. Enjeksiyon bölgesinin üstüne bandaj 

uygulanır. 

 Bandaj altında nabız kaybolmamalıdır. 

 Her 15 dakikada bir, 1 dakika süre ile bandaj 

gevşetilir.

 4. Isırma yerine buz torbası konur.

 5. Hasta hemen hastaneye götürülür 

(yürütülmez).
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Antidotlann Etki Mekanizmalarına 

Göre Sınıflandırılmaları

 1. Zehir antidotla kompleks oluşturarak 

inaktifhale geçebilir

 Dimerkaprol (BAL: As ve Hg ile), 

 kalsiyum disodyum etilendiâmin tetraasetat 

(Ca- Na2EDTA: Cr, Cu, Fe, Hg, Pb 

zehirlenmelerinde), 

 D-penisilamin (dimetilsistein: Cu ve Pb 

zehirlenmelerinde)

 Siyanür zehirlenmesinin tedavisinin ilk 

basamağında IV olarak uygulanan sodyum 

nitrit, hemoglobini  methemoglobine çevirir
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 2- Antidot zehirin detoksikasyonunu (toksik 

olmayan metabolitine dönüşümünü) hızlandırır

 Siyanür, organizmada yavaş olarak rodanez 

(sülfür transferaz) enziminin katalitik etkisi ile 

tiyosiyanat halinde dönüşerek detoksifıye olur. 

 Bu reaksiyonu hızlandırmak için antidot olarak 

tiyosülfat verilir. 

 Birinci mekanizmadaki eşitlikte görüleceği üzere, 

tiyosülfat yanında nitrit de verilmektedir.

toksikoloji58

Antidotlann Etki Mekanizmalarına 

Göre Sınıflandırılmaları



 3- Antidot daha az toksik olan ana maddenin 

toksik metabolite dönüşümünü bloke eder:

 Metil alkolle zehirlenmenin tedavisinde, etil alkol 

kullanılması bu mekanizmaya iyi bir örnektir. 

 Metil alkolün, MSS depresanı olarak etkimesi 

yanında, daha ciddi toksik etkileri, metaboliti olan 

ve formik asit nedeniyledir. 

 Formik asit selektif olarak gözün retina hücrelerini 

tahrip ederek körlüğe ve asidozise neden olur
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Antidotların Etki Mekanizmalarına 

Göre Sınıflandırılmaları



 4- Antidot spesifik olarak zehir atılımını 

hızlandırır

 Bromür zehirlenmesinde kloriir, stronsiyum ve 

radyumla zehirlenmelerde kalsiyum tuzlan 

verilmesi bu tip etkiyen antidotlara örnektir.

 Böbreklerde, aktif transport sistemi birbirine 

benzeyen iyonları ayırdedemez. 

 Örneğin bromürle zehirlenmede, aşın kloriir 

iyonu verildiğinde, böbrekle atılım stimüle edilir, 

klorürle birlikte bromür de atılır.

toksikoloji60

Antidotlann Etki Mekanizmalarına 

Göre Sınıflandırılmaları



 5- Normal metabolitin, antimetabolitin toksik 

etkisine karşı antidot olarak kullanılması:

 Karbon monoksitle zehirlenmede, oksijen tedavisi 

bu prensibe dayanmaktadır. 

 Hastaya %95 oksijen içeren hava inhale 

ettirildiğinde (yapay solunum aygıtı ile), yüksek 

konsantrasyondaki oksijen (O2), COHb —-O2Hb 

dengesini, O2Hb (oksihemoglobin) lehine değiştirir.

 Kumarin yapısındaki antikoagulanlarla 

zehirlenmenin vitamin K ile, 5-bromourasil ile 

zehirlenmenin timin ile tedavisi aynı 

mekanizmaya dayanmaktadır.
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Antidotların Etki Mekanizmalarına 

Göre Sınıflandırılmaları



 6- Antidot, zehirli maddenin toksisite sınırını 

(dozunu) yükselterek etkisini gösterir:

 barbitüratların neden olduğu şiddetli solunum 

depresyonu, pikrotoksin veya pentilen tetrazol ile; 

 yine şiddetli barbitürat zehirlenmesinde görülen 

kan basıncındaki düşme epinefrinin intravenöz 

uygulanması ile ortadan kaldırılır. 

 Bu örneklerde toksik madde etki yerinde 

toksisitesini göstermeğe devam eder, ancak 

antidotun karşı (zıt) fizyolojik sistemi etkilemesi ile 

toksisite antagonize edilmektedir
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Antidotların Etki Mekanizmalarına 

Göre Sınıflandırılmaları



 7- Antidot zehirin etkisini enzim aktivitesini 

arttırarak uzaklaştırır

 Methemoglobinemi oluşturan zehirlerin 

(organik nitro, nitrit bileşikleri, organik aminler 

ve türevleri, kloratlar, bizmut subnitrat gibi) 

tedavisinde metilen mavisinin antidot etkisi bu 

mekanizma ile açıklanabilir.

 (MetHb) kompleksindeki Fe+3 iyonu metilen 

mavisi ile ferro (Fe+2) iyonuna indirgenebilir. 
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Antidotlann Etki Mekanizmalarına 

Göre Sınıflandırılmaları



Zehirlenme Tedavi Merkezlerinde Bulunması 

Gereken Önemli İlaç ve Antidotlar

 Kusturucular

 İpeka şurubu (4 gram ipeka tozu veya15 ml

ipeka şurubu su ile verilir)

 Apomorfin hidroklorür (Çabuk etkili kusturucu 

olup subkutan veya im olarak uygulanır. 

Çocuklara 1-2 mg (1-2 yaş için) ve yetişkinlere 

total 5-10 mg (0.15 mg/kg) dozda uygulanır)
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Antidotlar
 Aktif kömür

 Asetik asit

 Amonyum asetat

 Amonyum hidroksit

 Amilnitrit

 Askorbik asit-sodyum askorbat

 Atropin sülfat

 BAL (Dimerkaprol)

 Desferrioksamin (Desferal)

 D-penisilamin (Dimetilsistein)

 Fizostigmin  salisilat (antilirium)

 Kalsiyum disodyum etilendiamin tetraasetat (CaNa2EDTA)

 Kalsiyum glukonat (%10) vb
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ENDÜSTRİDE SIK RASTLANAN TOKSİK 

MADDELER

 PESTİSİTLER

 Besin maddelerinin üretimi, tüketimi ve 

depolanmaları sırasında, besin değerini 

bozan ve besinleri yok eden, zarar veren 

haşereleri, mikroorganizmaları ve diğer 

zararlıları (pestleri) yok etmek için kullanılan 

fiziksel, kimyasal veya biyolojik savaş 

maddeleridir.

 Ülkemizde, pestisitlerin en önemli 

uygulama alanı "tarım savaş ilaçları" 

olarak kullanımıdır
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 Ekonomik zehirler sınıfına giren pestisitler, 

kullanma yerlerine göre; 

 insektisitler (böceklere karşı), 

 herbisitler (yabancı otlara karşı),

 fungusitler (mantarlara karşı), 

 mollusitler (yumuşakçalara karşı), 

 rodendisitler (kemiricilere karşı), 

 akarasitler (uyuz böcekleri ve parazitlere karşı)
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ENDÜSTRİDE SIK RASTLANAN TOKSİK 

MADDELER (pestisitler)



 Mesleki maruziyet;

 Mesleki zehirlenmelere maruz kalma sonucu, 

pestisitlerin yapısına göre farklı belirtiler 

görülmektedir. 

 Örneğin organik klorlu insektisit üretiminde 

çalışanlarda konvülziyon şeklinde semptomlar, 

klorofenoksiasetik asit grubu (2,4-D ve 2,4,5-T 

gibi) herbisitlerin üretiminde maruz kalanlarda 

klorakne; organik fosforlu insektisitlere maruz 

kalanlarda sistemik zehirlenmeler ve gecikmiş 

etki olarak nöropatilere rastlanmaktadır
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ENDÜSTRİDE SIK RASTLANAN TOKSİK 

MADDELER (pestisitler)



 Sağlık Bakanlığı Zehir Danışma Merkezine yapılan 

pestisit başvuruları ilaç zehirlenmelerinden sonra 

ikinci sırada yer almaktadır. 

 Pestisit zehirlenmelerinin ise en büyük kısmını 

(1991 de %32.25, 1992 de %32.7) organik fosforlu 

insektisitler oluşturmaktadır. 

 Organik fosforluları piretrinler, organik klorlular ve 

karbamatlar takip etmektedir.

 Ancak ülkemizde kimyasal maddelerle 

zehirlenmeler hakkında yeterli istatistik bilgiler 

yoktur. 
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 Kimyasal insektisitlerin hepsi nörotoksikan olup, 

hedef organizmaların sinir sistemlerine toksik etki 

gösterirler. 

 Böceklerin merkezi sinir sistemleri (MSS) çok 

gelişmiş olup, memelilerinkine benzer. 

 Aynı şekilde perifer sinir sistemleri (PSS) de 

benzerlik gösterir. 

 Toksik etki şiddetli dozla (maruziyet süresi ve 

düzeyi, biyotransformasyon hızı, absorbsiyon 

yoluna bağlı olarak) ilgilidir. 
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ENDÜSTRİDE SIK RASTLANAN TOKSİK 

MADDELER (insektisitler)



 Sinir sisteminde;

 sodyum, potasyum, klorür iyonlarının membran 

transportunu interfere ederek (organik klorlular, 

piretroidler gibi); 

 spesifik enzimleri inhibe ederek; veya 

 sinir uçlarındaki kimyasal nörotransmitterleri 

etkileyerek (organik fosforlular, karbamatlar 

gibi) nörotoksisitelerini gösterirler
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ENDÜSTRİDE SIK RASTLANAN TOKSİK 

MADDELER (insektisitler)



 DDT'nin başlıca sistemik etki yeri duyu ve 

motor sinir lifleri ile motor sinir korteksidir.

 Yüksek dozlarda, DDT'nin karaciğer nekrozu 

yaptığı; 

 Düşük dozlarda ise karaciğer büyümesi 

gözlenmiştir. 

 İnhalasyon ile alınan DDT tozlarının 

akciğerlerde irritan etkisi görülmekle beraber, 

karaciğerdeki etkisi daha önemlidir.
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ENDÜSTRİDE SIK RASTLANAN TOKSİK 

MADDELER (insektisitler)



DDT ile Akut zehirlenme belirtileri

 dil, dudak ve yüz pareztezisi (uyuşukluğu), 

 uyarılara karşı aşırı duyarlılık, huzursuzluk,

 denge bozukluğu, tremor, tonik ve klonik 

konvülziyonlar, 

 midriyazis

 Semptomlar, yüksek dozu müteakip birkaç saat 

sonra ortaya çıkar. 

 Striknin zehirlenmesindeki  “opistotonus" görülebilir.

 Ölüm 24-72 saat içinde kalp durması ve 

ventriküler fıbrilasyon sonucu oluşur. 

 Gözlere doğrudan temas ettiğinde geçici körlük 

yapar
toksikoloji73



 İnsanlarda görülen başlıca kronik, toksisite 

belirtileri: 

 adale zayıflığı,

 tremor, konvülziyondur. 

 Ölüm anoreksi veya hepatik dejenerasyon 

sonucu oluşur.
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DDT ile Kronik zehirlenme belirtileri



DDT ile zehirlenmenin tedavisi
 Zehirlenme, lipid çözücü içindeki DDT'nin deri yolu ile 

absorbsiyonu sonucu olmuşsa, elbise derhal çıkartılır 

ve cilt bol sabunlu su ile yıkanır.

 Oral yolla zehirlenmede ise: 

 1) Hasta kusturulur ve midesi yıkanır, 

 2) Tuzlu müshil verilir, yağlardan kaçınılır,

 3) MSS initasyonu ve konyülziyonlar fenobarbital veya 
diazepam ile (i.v. yol) kontrole alınır. Öldürücü (fatal) aritmiler 

için Pronestil veya Dibenamin verilir, 

 4) IV olarak %10'luk kalsiyum glukonat ‘tan 4-6 ml uygulanır, 

 5) Ventriküler fıbrilasyon tehlikesi nedeni ile epinefrin verilmez, 

 6) Karaciğer harabiyetine karşı, yağca fakir, protein ve 

glukozca zengin diyet verilir, 

 7) Hasta sessiz ve sakin tutulur. Normal vücut ısısı, sıvı ve 

elektrolit dengesi sağlanır
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Organik fosforlu insektisitler
 Toksik etki mekanizmaları;

 1) Direkt etkililer,

 metabolik aktivasyon gerekmeksizin, ana madde 

olarak kolinesteraz inhibitörüdürler. 

 Sinir gazlarından sarin, tabun, DFP (diizopropil 

fluorofosfat), insektisitlerden TEPP (tetraetilpirofosfat) 

ve DDVP (diklorvos: 0.0-dimetil -0-2.2-diklorovinil 

fosfat), 

 2) indirekt etkililer,

 fosforiyoat yapısındadırlar, "okso" şekline dönüştükten 

sonra aktivite kazanırlar. Örneğin malation —> 

malaokson; Paration —> paraoksona metabolize 

olduktan sonra asetilkolin esterazı inhibe ederler.
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 Akut zehirlenme; 

 genel bir zafiyet (halsizlik), görme bulanıklığı,baş 

ağrısı ve bulantı ile başlar. 

 Bunu kusma, karın ağrısı, diyare, şiddetli tükürük 

ifrazı, terleme, el ve ayak uçlarında titreme ve 

solunum güçlüğü takip eder. 

 Şiddetli başağrısı hislerde ve davranışlarda 

dengesizlik, nevroz, konfüzyon gibi belirtiler 

merkezi sinir sistemindeki asetilkolin birikimi ile 

ilgilidir. 

 Siyanozis, koma ve konvülziyon görülebilir.
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Organik fosforlu insektisitler



 Muskarinik etkilerde istek dışı defekasyon ve 

idrara çıkma, bradikardi ve miyozis dikkati 

çeken belirtiler arasındadır. 

 Letal doza maruz kalma ile ölüm kısa 

zamanda görülür. 

 Ölüm, solunum yetersizliği sonucu, asfeksi 

nedeni ile oluşur; genel olarak semptomlar, 

maruz kalmadan sonra birkaç dakika ile 

birkaç saat içinde ortaya çıkar. 

 Tedaviye başlanmazsa ölüm 24 saat içinde 

görülür
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Organik fosforlu insektisitlerde 

akut zehirlenme



 Organik fosforlu insektisitlerle zehirlenmede ikinci 

önemli semptom "ara sendrom" denilen belirtidir. 

 Bu paralitik (felç) belirtiler akut kolinerjik krizden 24-96 

saat sonra, fakat gecikmiş nöropatiden önce ortaya 

çıkar. 

 Başlıca belirtiler kranial (kafatası) sinirlerinin 

bulunduğu boyun fleksorları (bükücü kaslar) ve 

solunum sistemi kasları başta olmak üzere adale 

zayıflığı; ekstremitelerde zayıflıktır. 

 Kranial sinir felçleri görülür. 

 Bu dönemde solunum depresyonu nedeni ile ölüm 

riski yüksektir. 
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Organik fosforlu insektisitlerde 

akut zehirlenme



 Organik fosforlu bileşiğe sık maruz kalma ile 

görülür. 

 Semptomlar akut zehirlenmede olduğu gibidir. Bu 

tip zehirlenmelere en çok insektisit fabrikalarında 

ve tarımda ilacı uygulayanlar arasında rastlanır. 

 Uygulama sırasında, toz, buhar veya aerosol 

şeklinde organik fosforlu insektisite maruz kalma ile 

lokal etkiler görülebilir.

 Miyozis, görme bulanıklığı, akkomadasyon kaybı 

(miyopi), spazm ve bronkokonstriksiyon görülebilir
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Organik fosforlu insektisitlerde 

subakut zehirlenme



 a) Kontaminasyon ihtimali olan elbise hemen 

çıkarılmalı ve absorbsiyonun deri yolu ile olduğu 

düşünülerek göz, yüz, boyun, el ve vücudun 

diğer kısımları bol su, sabun veya sodyum 

bikarbonat çözeltisi ile yıkanmalıdır.

 b) Oral yolla zehirlenmede ilk yardım prensipleri 

uygulanır (mide yıkanması, kusturma sağlanması 

gibi).
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Organik fosforlu insektisitlerde 

zehirlenme tedavisi



 c) Semptomatik tedavide, farmakolojik antidot 

olarak atropin iyi sonuç verir. Zehirlenme sebebi 

anlaşılır anlaşılmaz hemen atropin tedavisine 

geçmelidir. 2 miligram atropin sülfatla (iM veya 

IV) tedaviye başlanır. 

 Hafif zehirlenmelerde bu doz yeterli olduğu 

halde, şiddetli zehirlenmelerde, atropine kişide 

atropinizasyon belirtileri (ağız kuruması, midriyazis, 

vücutta kızarma, nabız artması gibi) görülünceye 

kadar devam etmelidir. 
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Organik fosforlu insektisitlerde 

zehirlenme tedavisi



 Organik fosforlu bileşiklerle zehirlenmede 

atropine dayanıklılık artar. Şiddetli olaylarda 100 

mg hatta daha fazla atropin vermek gerekir.

 Atropin sülfatla birlikte, mümkün olduğu kadar 

çabuk, kolinesteraz reaktivatörü de verilmelidir. 

 Bu amaçla en çok kullanılan 2-PAM'dır. Yetişkin 

dozu olarak 1 gram reaktivatör 200 ml serum 

fizyolojik içinde çözülür ve IV olarak (yavaş) 

uygulanır.
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Organik fosforlu insektisitlerde 

zehirlenme tedavisi



 d) Teofilin, aminofilin, morfin ve fenotiyazin 

trankilizanlan organik fosforlu insektisit 

tedavisinde kontrendike olduğu için verilmez.

 e) Hasta sıcak ve sakin tutulur. Vücut ısısı sıcak 

battaniye veya sıcak su içeren şişelerle 

sağlanır.

 f) Oksijen ve yapay solunum uygulanır.
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Organik fosforlu insektisitlerde 

zehirlenme tedavisi



Toksik Maddelerin Organizmaya Giriş 
Yolları (İşyeri Ortamında)

Organizmaya giriş yolları, ağız, solunum, deri, 

damardan enjeksiyon ile olmaktadır.

 Biyotransformasyon: Toksik maddelerin canlı 

organizmasında uğradıkları değişimler 

önemlidir.

 Biyotransformasyon reaksiyonlarında enzimler 

önemli rol oynar. Örnek: Alkolün oksidasyonu, 

ilacın oksidasyonu (karaciğerde üretilen 

enzimler).
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 Detoksikasyon: Biyotransformasyon 

sonucunda vücutta zararlı maddelerin etkisi 

azalıp veya yok olmasıdır.

 Biyoaktivasyon (Toksikasyon): Toksik 

maddelerin etkisini arttırmasıdır
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Toksik Maddelerin Organizmaya 
Giriş Yolları (İşyeri Ortamında)



Biyotransformasyonla Oluşan 

Tepkimeler

 Toksik maddelerin vücutta deðiþime 

uğramaları;

 Oksidasyon-İndirgeme: (Nitro, Azo, Disulfürlerin, 

Keton ve Aldehitler, As, Çift bağların indirgemesi 

Reaksiyonları),

 Hidroliz: (Esterazlar, amidazlar, epoksit 

hidratasyon),

 Konjugasyon reaksiyonları,

 Metilasyon Tepkimeleridir
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Toksik maddelerin etki 

mekanizmaları
 Fizikokimyasal veya kimyasal olabilir. 

 Bunlar reseptörler ile etkileşme, enzimler ile 

etkileşme, diğer biyomoleküllere bağlanma, 

küçük molekül veya iyonla bağlanma, hücre 

enerjisi oluşumunun engellenmesidir.

 İşyeri ortamında toksik maddelerin solunum yolu 

ile alınması ihtimali daha fazladır. 

 Toksik maddenin solunum yolu ile alınmasında; 

gaz ve buhar, duman, smog (kolloidal-kompleks 

sistem), tanecik büyüklüğü önemlidir.
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 Çevremizde, endüstride ve işyeri ortamında 

bulunan önemli toksik maddeler; hava, su, 

toprak yolu ile taşınmaktadır.

 Burada miktar, kullanım, mobilite önemlidir.

 Toksik maddeler hangi yolla alınırsa alınsınlar, 

en sonunda besin zincirinin en önemli halkası 

olan insandaki hedef organa 

ulaşabilmektedirler
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Toksik maddelerin etki 

mekanizmaları



TOKSİK AJANLAR

 Biyolojik Ajanlar; Maruz kalındığında hastalığa 

ve enfeksiyona neden olabilen Biyolojik 

ajanlardır.

 Bunlar 5 ana katagoriye ayrılırlar. Viral, bakteriyel, 

fungal, ricketsiel ve parazitik

 Kimyasal Maddeler; Pestisit formülasyonlarında 

bulunan etkil maddelerine göre; 

 Insektisitler, Herbisitler, Fungusitler, Rodentisitler, 

Molluktisitler, Akarisitler şeklinde sınıflandırılabilirler.
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 Fumigantlar; İşyeri ortamında genellikle 

maruziyet havasının solunumu ile olmaktadır. 

 Toksik maddelerin gaz ve buharları, tanecikler 

(Toz, Fume, Mist ve Sis, Duman, Aerosol 

havadaki derişimi düşük fakat zehir etkisi 

yüksek kimyasal kirleticiler
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TOKSİK AJANLAR



İşyeri ortamında ve havada 

oluşan (Airborn) Zehirler

 Primer kirleticiler: 

 (Hidrokarbonlar, Klorlu Karbonlar, Aldehit, 

Azotoksit, CO, SO)

 Sekonder kirleticiler: 

 (Ozon, Peroksiasetilnitratlar, Hidrojen peroksit, 

Formaldehit, Akrolein, Formik Asit, Nitrik Asit)
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İşyeri Ortamındaki Toksik 

Gazların Etkileri
 Merkezi Sini Sistemini Etkileyenler: 

Hidrokarbonlar, CO vb

 Akciğer İrritantları: Klor, Nox, Fosfor

 Vesikanlar: Hardal Gazı, Mustard Gazı

 Duyu İrritanları: Göz Yaşartıcı Gazlar, Brombenzil, 

Siyanür, Difenilklorazin

 İşyerindeki bütün bu maruziyetler; sağlık sorunları, 

İşgücü kaybı, verim ve ürün kalitesinde azalmaya 

neden olabilmektedir. Örneğin; CO: Boğucu ve 

zehirlenme riski yaratabilir
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Toksik Tozlar

 Tozlar organizmadaki fizyolojik özelliklerine göre 

aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar:

 Spesifik Akciğer Hastalıklarına neden olanlar 

Silikat, asbest, Sistemik toksik etki gösteren tozlar 

(Kurşun, Kadmiyum, Arsenik, Civa, Radyum), 

 Metal buharları (çinko oksit vb.) 

 Allerjik etki gösterenler (Polenler, Odun Tozları 

vb.), Bunlar düşük derişimde alınsalar bile; uzun 

süre (bir emeklilik süresi 20-30 yıl) süreli alındıkları 

için kümülatif olarak birikim sonucunda olumsuz, 

toksik etkileri olabilmektedir. (Su damlaları ile 

suyun taşması gibi)
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Organik Çözücüler
 Organik çözücüler gerek günlük yaşantımızda 

evlerde, gerekse endüstride değişik iş kollarında 

araştırma laboratuvarlarında çok yaygın olarak 

kullanılmaktadır.

 Bunlara maruziyet daha çok ağız, solunum ve 

deri yolu ile olmaktadır.

 Düşük sıcaklıklarda kolaylıkla buharlaşabildikleri 

için işyeri ortamına kısa sürede yayılarak

çalışanlar ve çevrede ciddi sorunlar 

yaratabilmektedirler.

 Bu yönden işyeri ortamı çalışma şartları son 

derece önemlidir. Organik çözücülerde 

zehirlenme, akut ve kümülatif olabilmektedir
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Organik Çözücülerin Kullanılma 

Yerleri

 Çözücü (kauçuk plastik maddeler boya vb.),

 Ekstraksiyon maddesi, 

 Yapıştırıcı olarak (ayakkabı vb), 

 Antifiriz maddesi (otomobillerde),

 Temizleyici olarak (Tekstil, halı, metal, boya), 

Kimyasal yapılarına göre kullanılmaktadır

Kullanım alanları çok geniş olduğu için maruz 

kalma ve zehirlenmede daha sık görülmektedir
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Fonksiyonel Gruplara Göre Organik 

Çözücüler Toksik Etkileri

 Endüstride en çok kullanılan ve maruz kalma 

ihtimali yüksek olan maddeler;

 Doymuş ve doymamış hidrokarbonlar, siklik 

(halkalı) hidrokarbonlar, aromatik 

hidrokarbonlar, klorlu hidrokarbonlar, alkoller, 

glikol ve eterler, aldehit ve ketonlar, asitler, 

esterler, anilin ve kömür katranı türevleri
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Başlıca organik Çözücüler:

 Petrol (mineral) yağı, 

 Halojenli hidrokarbonlar (metil klorür, metil 

bromür, metilen klorur, kloroform, karbon tetra 

klorur, metil kloroform, tetrakloroetilen) (Kuru 

temizleme vb’de kullanılan), 

 Aromatik hidrokarbonlar (benzen, toluen, 

zamk koklama), 

 Alifatik alkoller (metil alkol, etil alkol), 

 Karbon disüfür,n-Hekzan dır.
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Haloalkan ve haloalkenlerin 

hepatotoksik ve kanserojenik özellikleri:

 Karaciğerde hafif yağlanmaya neden olanlar 

(metil, klorür, metil klorür, metil bromür,n-

butilklorür), 

 Karaciğer yağlanması ve nekrozu yapanlar 

(karbon tetrahalojenürler dihalomethan vb), 

 Nefrotoksik olanlar (karbon tetra klorur, 

kloroform, diklormetan)
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Metalik Zehirler
 Günümüzde sanayide en az 50 metal ve alaşımı 

kullanılmaktadır. Bir çok metal, insan ve hayvan 

yaşamı için hayati önem taşımaktadır.

 Canlı organizmasının faaliyetleri ve gelişimi için 

önem taşımaktadır. 

 Örneğin 8 element; kalsiyum, potasyum, sodyum, 

magnezyum, kükürt, klorür, Silisyum, fosfor 

elementleri olmaksızın insan yaşayamaz.

 Ancak değişik faaliyetler ve işyerinde bu ve diğer 

metallere uzun süre maruz kalındığında 

organizmada kümülatif olarak birikerek belirli bir 

dozun üzerin ulaştığında toksik etki yapmaktadır.
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Metallerin toksik etkileri

 hayati önem arz eden elementlerin 

yerini alması bazı proteinlerle 

birleşme, metallerin oksidasyon 

basamağı, bileşik şekli ve dış 

faktörlere göre değişmektedir.
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Çevre ve İşyeri Ortamında Toksik Etki 

Yapan Başlıca Metaller

 Arsenik ve bileşikleri, 

 berilyum, 

 civa, 

 kadmiyum, 

 krom, 

 kurşun, 

 nikel, 

 selenyum, 

 antimon, 

 baryum, 

 talyum, 

 vanadyum, 

 alüminyum, 

 lityum, 

 flor, 

 fosfor

toksikoloji102



Radyasyon ve Etkileri

 Günümüzde radyasyon, direk bir doğal 

çevreden alınabildiği gibi, kullandığımız 

elektronik cihazlardan sağlık, araştırma vb 

esnasında alınabilmektedir.

 Radyasyon; gama, x ışınları gibi iyonizasyon 

radyasyonu olabildiği gibi, alfa tanecikleri, beta 

tanecikleri, pozitron, elektron, proton ve 

nötronlar gibi taneciklerdir.

 İyonlaştırıcı radyasyonlar, biyolojik etkilerini 

hücre atomlara iyonlaştırarak ve hücre içinde 

istenmeyen iyonların oluşmasına yol açarak 

gösterirler.
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Radyasyon ve etkileri

 Radyasyonun iki türlü etkisi vardır. Bunlar; Direkt 

etki, İndirekt etkidir.

 Radyoaktif maddelerin canlı organizmadaki 

etkileri yarılanma süresi ile orantılıdır.

 Radyoaktif maddelerin biyolojik yarılanma 

süreleri, saniye, dakika, gün mertebesinde 

olduğu gibi aylar yıllar mertebesinde de 

olabilmektedir. Uzun süre etkisini nesilden nesile 

sürdürebilirler.
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 Atom bombasının atılması, nükleer denemeler, 

kazalar, Irak savaşı sonucunda çevrede önemli 

radyoaktif atıklar oluşmuştur 

 Bazı radyoaktif maddelerin yarılanma süreleri, 

Cs-134 2 yıl, Cs-137 33 yıl, U-238 4,5 10 yıl, Pu-239 

24 10 yıl, Th-232 1,4 10 yıl, C-14 5660 yıl, Co-60 

5,27 yıldır.

 Toksik maddelere (metal, radyoaktif madde, 

organik madde vb.) gerek işyeri ortamında; 

gerekse yaşanan çevrede düşük derişimi bile 

maruz kalınsa 20-30 yıllık bir iş hayatı veya 60-70 

yıllık bir ömür süresince maruz kalındığı için 

zamanla birikerek kümülatif etki yapabilmektedir
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Radyasyon ve etkileri


