
Say1 : 6 iki ayda bir yay~mlan~r Mart - 1991 . 

Deerli meslektaglar, 

Dernegimiz YBnetim Kurulu belirli arallklarla toplanlp ~altgmalarlnt surdurmektedir. 
Ge~en saylda arkadaglmlz Prof. Dr. Lutfiye Eroglu'nun Farmakoloji egitimi ile ilgili yazlsl 
meslektaglarlmlz araslnda buyuk ilgi toplamlgtlr. Bu konu, kugkusuz ulkemiz duzeyinde 
diger Bgretim elemanlarlnln gBrug ve duguncelerini de yaylmlamak i ~ i n  iyi bir tartlgma 
ortaml yaratmlgtlr. Kugkusuz turn rneslektaglar~rn~z~n konu ile ilgili gorug ve Bnerilerine 
Bultenin gelecek sayllarlnda yer verilecektir. Bu konuda olugturmayl dugundu~umuz iki 
gunluk bir sempozyumu Korfez krizi ve Mlgemizdeki savag nedeniyle gimdilik 
ertelemek durumunda kaldltjlrnlzl uzulerek bildirmek isterim. Bu saylda Ankara ~niversi- 
tesi Veteriner Fakultesi Farmakoloji Anabilim dall ogretim uyesi degerli arkadaglmlz Prof. 
Dr. Yusuf Sanll'nln besinsel entoksikasyon ve ~evresel toksik ajanlar hakklndaki yazlslnt 
bulacakslnlz. Gerek besinsel gerekse ~evresel faktorlerin ila~larln etkenligini degigik 
duzeylerde ne denli degigtirdigi her kesin malumudur. Bu baklmdan konu farmakoterapi 
yonunden son derece 6nemlidir. dzellikle ulkemiz kogullarlnda Farmakologlar~n en 
azlndan belirli noktalarda spesifik bazr ilaqlarln etkenlik ve risklerinin hangi oranlarda 
degigebilecegini ders ve konferanslar~nda vurgulamalarl icab eder. 

Degerli meslektaglar~m, 

onceki sayllarda belirttigim gibi rneslektaglar~rn~z~n uluslararasl yaylnlarlnl (1989 - 
1991) derneimiz merkezine bildirmelerini Bzellikle rica edeceim. Bu listeler Bultenimiz- 
de yaylnlanarak tum meslektag4arlmlzln bilgilerine sunulacaktlr. Birbirimizi tanlmak ve 
qallgma konularlmlzl anlamak baktmlndan son derece iinemlidir. Bu bilgileri aldlktan 
sonra degigik Anabilim dallar~ araslnda ortaklaga projeler yiirutulmesi, bilimsel etkenligi- 
mizin dahada artmas1 mumkun olacaktlr. 

Bir onceki olaganustu Genel Kurulda yazllmlg.olan Tuzuk degigikligi kabul edilerek 
yururluge girmigtir. Yeni Tuzugumuz gelecek sayllarda yaylnlanacaktlr. 

Bu duguncelerle turn meslektaglarlma YBnetim Kurulumuz adlna en iqten saygllarlrnl 
sunarlm. 

Prof. Dr. R. Kblm TURKER 





Prof. Dr. Melih ALTAN 
Ankara universitesi Eczac~l~k Fakiiltesi Farmakoloji Anabilim Dal~ 

Gunumuzde t ~ p  egitiminin yanlslra eczac~l~k egitiminin niteligine iligkin tart~gmalar da yogun 
- bir gekilde surdurulmektedir. Asllnda sorunun temelinde qagln gereksindigi eczacl tipinin 

belirlenmesi ve olugturulmas~ yatmaktadlr. Bu nedenle, qagdag eczaclnln kimligi qizilmedik~e 
eczaclllk egitiminin niteligine iligkin tart~gmalar da surup gidecektir. 

Eczac~ tan~m~, eczacll~k egitimine kosut olarak zaman iqinde surekli degisim gostermigtir. 
Hepler (I), sozu edilen degi~imi ayrlnt~l~ bir bi~imde inceledigi aragtlrmaslnda, eczacll~k 
egitiminde "bilimsel donem" olarak nitelindirdigi 1940 - 1970 ylllarl araslndaki en qarplcl geligme 
olarak, egitim programma farmakolojinin katllmaslnl gostermektedir. Farmakolojinin yeni bir 
disiplin olarak programdaki yerini almas~ ise Bteki disiplinlerin de daha bilimsel bir temele 
oturmas~ ve giderek hastaya yonelik eczacllik uygulamaslnln baglat~lmasinl onculuk etmi~tir. ilk 
kez Amerika Birlegik Devletleri'nde eczaclnln " ilaq uzman~" olarak benimsenmesi ve 
farmakokinetik'in bir disiplin olarak geligtirilmesi "klinik eczacll~k" kavramlnln dogmasrna yo1 
aqmlgt~r (2). Gunumuzde, eczacl, genig anlamda "ilaq dan~gman~ ve uzman~" olarak 
tanlmlanmaktadlr. Geleneksel iglevi olan ilaq uretimi ve analizinin yanlslra ilaqlarln etkin, 
guvenilir ve rasyonel biqimde kullan~mlna katk~da bulunabilecek biqimde egitilmis kisidir. Bu 
noktadan baklldlglnda ulkemizdeki eczaclllk fakultelerinin yukar~daki tan~ma uyan eczaclyl 
yetigtirebilmek i ~ i n  yeterli duzeyde egitim verdigini soylemek agln iyimserlik olacaktlr. Bu 
nedenle ilk ig olarak ulkemizde de ~agdag eczaclnln kimligi qizilmeli ve bunlarln yeni iglevlerinin 
gerektirdigi bilgilerle donatllmaslnln saglanmas~ gerekmektedir. Eczac~, "ilaq uzmanl ve 
danlgmanl" iglevinini yerine getirebilmek iqin hekimler ve hastalarla iletigim kurabilmeli ve onlara 
ilaqlara iligkin konularda bilgi verebilecek nitelikte olmalldlr (3). Sozii edilen konular~ terapotik 
(ilaqlarln indikasyonlar~, kontrindikasyonlarl, farmakokinetikleri, advers etkileri, etkilegmeleri) ve 
farmasotik (geqimsizlikleri ve stabiliteleri) olarak iki anabagl~k altlnda toplamak olas~dlr. 

Bugunku kogullarda daha uzun sureli bir egitim olana41 bulunmadlg~ iqin eczacll~k lisans 
egitiminin 4 ylll~k suresi iqinde uygulanan program yukarrda belirtilen amaca yonelik bir bi~imde 
yeniden duzenlenmelidir. Bu reorganizasyon iqinde baz~ derslerin kredilerinin azaltllmas~ ya da 
seqmeli ders gekline donugturulmesi, bazllarlnln da kredilerinin arttrrllmas~ kaqlnllmaz bir 
zorunluluktur. Dogaldlr ki, belirtilen niteliklere sahip eczaclnln egitiminde farmakolojinin ozel bir 
onemi bulunmaktad~r. Bu agamada "nasll bir farmakoloji egitimi?" sorusu gundeme gelmektedir. - Bu soruya verilecek yan~tlardan ilki, farmakoloji derslerinin nicelik ve niteliginin arttlrllmas~ 
olmal~dlr. Ulkemizdeki eczacll~k fakultelerinin tumunde farmakoloji dersleri 3. slnlfta okutulmak- 
tadlr. Farmakoloji gibi olaganustu bir dinamizm gosteren, iqerigi de buna kosut olarak surekli 
yenilenen bir bilim dallnln dersinin son slnlfta verilmemesinin mantlglnt kavramak zordur. Kald~ 
ki, farmakoloji dersleri say~sal aq~dan da yeterli gorunmemektedir. Ankara universitesi Eczacll~k 
Fakultesinde, farmakoloji haftada 4 saat bir bagka deyimle tum eczacll~k egitimi boyunca toplam 
112 saat okutulmaktad~r. t)teki eczacll~k fakultelerinin buyuk rotjunlugunda da durum ayn~dlr. 
Oysa hedeflenen eczacl tipinin yetigtirilmesine yonelik bir egitimde farmakolojinin programda 
daha aglrl~kl~ bir biqimde yer almas~ gerekmektedir. Bu nedenle farmakolojinin toplam ders 
saatinin en azlndan toplam 150'ye q~karllmasl ve bu dersin son sln~fa kaydlrllmas~ saglanmalrd~r. 





Ote yandan, farmakoloji uygulamal~ bir bilim dal~dlr. Teorik olarak verilen bilgilerin 
uygulamalarla pekigtirilmesi kesinlikle gereklidir. Ne var ki, zaten yetersiz olan ders saatleri 
i~inde uygulamalar da istenen gekilde ger~eklegtirilememektedir. Farmakoloji ders saatlerinin 
arttlr~lmas~, hie detjilse, "demonstrasyon" tarzlnda da olsa uygulamalarrn daha etkili bieimde 
yapllmaslnl satjlayacakt~r. Buna ek olarak, otjrencilerin dersleri daha iyi kavrayabilmeleri iein 
farmakolojiden once baz~ dersleri "on kogul" olarak alma kural~ da getirilmelidir. Farmakolojiye 
on kogul olabilecek dersler araslnda anatomi, fizyoloji, fizyopatoloji ve biyokimya sayllabilir. 
Bunun yanlslra eczacll~k etjitimine temel olugturabilecek derslerin de etjitimin gereksinimleri 
dotjrultusunda yeniden belirlenerek biyolojik bilimlere dayall derslerin yotjunlutju artt~r~lmal~d~r. = 
Bu tur bir uygulama, farmakoloji derslerindeki gereksiz yinelemeleri de olabilditjince azaltacaktlr. 

Gunumuz yagam tarzlna uyum satjlamanln gereklerinden biri de bilgi toplumu olmaktlr. Ne 
var ki, ~egitli disiplinlerdeki bilgi birikiminin gaglrtlc~ bir h~zla artmas~, bu bilgilerin etkin bir gekilde 
kullan~labilirlitjinin satjlanmaslna yonelik duzenlemelerin yapllmas~ geretjini dotjurmugtur. 
ozellikle t~p, farmakoloji, biyokimya ve biyoloji alanlndaki aragt~rmalar ve bunlara iligkin 
literaturun inanllmaz boyutlarda art19 gostermesi her yll ~ o k  say~da yeni ilacln klinitje girmesine 
yo1 a~maktadlr. Bu nedenle farmakoloji derslerinde bu ilaclar~n herbirinin etkileri, yan etkileri, 
birlikte kullanllan oteki ilaclarla olasl etkilegmeleri ve kargllagt~rllmal~ etkinliklerinin otjrenciye 
aktarllmast olanaks~zlagmaktad~r. Bu durumda Erotjlu'nun (4) belirttitji gibi otjrenciye "ilac~ 
okumasln~ ve bilgi kaynaklarlna ulagabilmesini" otjretmek kacjlnllmaz olmaktadlr. Ne var ki, bunu 
yapabilmek icin uygun yontemi ve ortam1 yaratmak gerekmektedir. dgretimin amaclna 
ulagabilmesi i ~ i n  otjrencinin derse "devamln~" detjil ama etkin bir bicimde derse "katll~mln~" 
satjlamak on koguldur. Dersleri tartlgarak, soru yonelterek, belirli konularda yorumlarrnl alarak 
otjrencileri motive etmek, hem dersi benimsemelerini hem de edindikleri bilgiyi ozumsemelerini 
kolaylagtlracaktlr. Bunun yanlslra derslerde otjrencilerin soru sormaslnl ozendirmek, ozguvenle- 
rinin ve kigiliklerinin geligmesine yard~mc~ olmas~ ve mesletjin ilk basamaklarlnda ateki satjl~k 
personeli ile yagad~klar~ iletigim kopuklutjunun klrlirnas~ aqslndan onem tag~maktad~r. Bir bagka 
deyimle oorencilere "derslerde anlams~z da olsa soru sormaktan cekinmemeleri gerektitji, 
qunku bunun daha sonra onlar~ anlams~z yanllgl~klar yapmaktan al~koyacatj~" otjretilmelidir. 

Sonuq olarak, farmakoloji kendisini ~ o k  Cabuk yenfieyen bir disiplindir. Bu geligme hlzlna 
paralel olarak daha etkili ve daha dinamik bir farmakoloji eijitimi verebilmenin yollar~ da 
tart~garak ve aragtlrarak bulunmal~dlr. 
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TURK~YE'DE BES~NLERE BULASAN T ~ K S ~ K  MADDELER 
Prof. Dr. Yusuf SANLl 

A. U. Veteriner Fakilltesi Farmakoloji Anabilirn Dall Ankara 

G i ~ i s :  
Sagl~kl~ ve dengeli bir beslenrne soz konusu oldugunda, besinlerin uygun ~egi t  ve yeterli rniktarda olrnas~ yanlnda, 

- sagl~k agslndan tehlikeli sayllabilecek her ~egi t  toksik kirnyasal rnaddelerden arlndlrllrn~g olrnas~ da o denli tinern taglr. 
Bu alanda ger~eklegtirilen ~ o k  say~daki epiderniyolojik ~allgrnalar (7,9) sonucunda surekli halde kirlenrnig besin 
tuketirninin salgln ve epidemik hastal~klar kadar tehlikeli olabilecegi anlagllmlgtlr. Nitekim, ulkeler ve balgelere gore 
kanser olgularlnln anlam11 daglllm gosterrnesi, Cevre ve besin kirlenmelerinin yaygln oldugu ve baz~ besin ~egitlerinin 
fazlaca tuketildigi bolgelerde daha slk gbrulrnesi, bu dururnun yaygln bir kan~t~ olarak degerlendirilrnektedir (14,16). 

Bugun i ~ i n  erigilen ~agdag yagarnln bir ger@i olarak halkln beslenme gekli ve al~gkanl~klarlnda onernli degigiklikler 
olrnugtur. Elle hazlrlanan klasik ev yerneklerinin yerini ~0gun l~k la  konserveler ve haz~r yiyecekler alrnlgt~r (17,20,22). 
Son wyrek yuzyllllk sur-de evrensel boyutlara ulagan kirnyasal Cevre kirlenrneleri dogal dengeyi, besin guvenligini 
ve insan sagllglnl tehdit eden bagl~ca tehlikelerden biri haline gelmigtir (7,14). Cagdag endustriyel ve teknolojik 
geligrnelerin kaglnllrnaz bir sonucu olarak bugun i ~ i n  sayllar~ 600.000 ~egidi agan kimyasal maddelerin uretim ve 
tuketirn boyutlar~ 50 yll oncesine gore binlerce katlna ulagmlgtlr. Y~l l~k tuketirn boyutlar~ milyonlarca tona ulagan 
pestisid Cegitleri ve yapay gubre kullanlrn~ modern tarlrnln ayr~lrnaz bir parcasl haline gelrnigtir (14,52). 

Her geCen yll katlanarak artan tuketirn gereksinrnelerinin kargllanabilrnesi i~ in ,  butun dogal kaynaklar alabildigince 
sornurijlurken, bir taraftan saylslz kirlenrne kaynaklar) yaratllrnlg ve diger taraftan da her Cegitten besin zinciri saklncal~ 
boyutlarda kirletilrnigtir. Belirtilen nedenlerde, besinlerirnize yanslyan ve kat~lan toksik maddelerin saylslnda anormal 
artlglar olrnug ve saklncal~ derecelerde kirlenrne riski oldukcja artmlgtlr. Bugunku yagarna kogullar~, uretirn teknikleri ve 
kontrol yetersizlikleri kargslnda toksik kirnyasal rnaddelerle kirlenrnemig besin ~egidi bulrnak hemen hernen olanakslz 
hale gelrnigtir. Dolaylsiyla Cagdag insan besinleriyle birlikte binlerce Cegit kirnyasal rnadde artlglnl da alma riskiyle 
yuzyuze kalm~gtlr. 

- Bu bilirnsel incelerne kapsamlnda, besinlerirnizde karg~lag~lan bagllca toksik rnaddelerin kaynaklar~, ~egitleri, yo1 
aqabilecekleri sagl~k sak~ncalar~, ulkemizde karg~lag~labilen bagllca kirlenrna olgular~ ile bunlarln onlenrnesine yonelik 
bilirnsel ve yasal denetirn se~eneklerine iligkin bilgiler verilrnigtir. 

1. Toksik maddelerin kaynaklar~ ve qeqitleri: 
Besinlerde karylagllan bagllca toksik maddeler dogal kaynaklardan ve insan etkinliklerinden ileri gelebilir. 

Genellikle t16rrnal bilegen ve bulagan nitelikli olan birinci gruptan toksik rnaddeler nisbeten k i i~uk  bir grubu olugturur. 
Bdyle rnaddeler buyuk bir ~0gunl~kla ya bitkisel ve hayvansal besinlerin normal bilegirninde bulunurlar ya da yetigrne 
ortamlndaki dogal kirliliklerin besin degeri olan tarlrnsal urunler ile hayvan vucuduna yanslrnasl sonucunda ortaya 
~~kar lar  (9,14,28,35). 

Normal olarak yiyecek rnaddelerinin bilegirninde bulunrnayan arna sonradan yanslyan du~uk yogunluklardaki 
toksik kirnyasal rnaddeler. genellikle insan etkinliklerinden kaynaklanlr. Gercek anlarndaki kirlenrneyi ka~~ layan  bu 
Cegit toksik rnaddeler basit~e besin katk~ maddeleri veya additifler olarak bilinir (15, 20, 33). 

2. insan etkinliklerinden kaynanan toksik maddeler: 
2.1. istemli besin katk~ maddeleri: 

- Yiyecek rnaddelerinin besin kalitesini artlrmak, tat, koku ve gorunurnlerini duzeltrnek, hazlrlanrnalarln~ 
kolaylagtlrrnak ve bozulrnalarlnl bnlemek arnac~yla yetistirme, hazlrlanrna ve korunmalar~ agarnalarlnda bilin~li ve 
isternli bir gekilde besinlere kat~lan rnaddelerden olugur. Bu grupta yer alan rnaddelerin buyuk wgunlugu sentetik 
organik rnaddelerden olugur. Ayrlca amino asitler, bitki Bderi, mineraller, inorganik bilegikler, vitarninler ve baharat 
wgitleri gibi dogal kaynakl~ rnaddelerden de yararlanlllr (7,14). Bugun i ~ i n  isternlj gekilde besinlere kat~lan rnaddelerin 
sayrsl 2800% agrnlgtlr. 25 y ~ l  Bncesine gore isternli katk~ rnaddesi tuketirni ikiye katlanarak y~l l~k tuketirni, kigi baglna 
ortalarna 2.5 kg.'a ulagrnlgtlr (12,20,22). 

2.1 .l. istemli katk~ maddelerinin standardizasyonu ve kontrol yetersizlikleri: 

Kornpleks biyolojik ve kirnyasal bilegiklerden istenilen katk~ rnaddesi Bgelerinin elde edilebilrnesi i ~ i n  genellikle 
toksik etkili ve istenrneyen niteliklere sahip diger bilegenlerin bertaraf edilrnesi ve elde edilen son urijnun bilegirn ve 
arlllk derecesi yonlerinden standardize edilrnesi gerekir. Ayn~ dururn uretirn agarnaslnda tepkime rnetabolitlerini ve yan 
iirunleri kirlilik halinde i~eren sentetik katk~ rnaddeleri i ~ i n  de ge~erlidir (9,12). 





istemli katkl maddelerinin uretiminde belirtilen saklncalarln ortadan kaldlr~lmas~ ve son Uriinlerin arlltk dereceleri 
ile bir ornekliklerinin guvenceye allnabilmesi i ~ i n  ilgili yasal otorite ve kuruluglarca her bir katk~ maddesinin fiziksel, 
kimyasal ve biyolojik ozellikleri, kaynaklarl, uretim teknikleri, arll~k dereceleri ve kontrol sepneklerine iligkin temel 
veriler saptanarak uygulamaya konulur. Ayrlca boyle maddelerin besinlere katllma oranlarl, bulunma gekilleri, 
par~alanma urunleri ve kullanllma sureleri ilgili kuruluglarca surekli denetlenir (16,20). 

Surekli olarak besinlerde kirlenme riski yaratmasl ve tuketici guvenligini tehlikeye sokmas~ baklmlndan, ulkemizde 
istemli besin katkl maddelerinin uretimi, standardizasyonu, dag~t~m~ ve bilin~li kullan~mlnln saglanmasl yonlerinden 
ciddi eksiklik ve yetersizliklerin bulundugu bilinmektedir. Soyle ki; ulkemizde her ~egit istemli besin katkr maddesi 
yaygln bir bi~imde ve bilin~sizce kullanllmaktadlr. Ruhsatland~r~lma igleminden sonra uretim ve tuketimine musaade 
edilen bijyle maddelerin uretim boyutlar~, katllmaslna musaade edilen besin qegitleri ve katllma oranlarlna iligkin 
g e r ~ e k ~ i  veriler bulunmamaktadlr. Keza, her bir besin katk~ maddesinin ongorijlen limitlerde besinlere katll~p 
kat~lmadlgln~ denetlemege yonelik kimyasal kontrol hizmetlerinin de ~ o k  yetersiz oldugu goriilmektedir. - 

Ankara Piyasaslnda satrlan salam, sosis, sucuk, pastlrma ve jale igkembe gibi iglenmig et Clriinleri uzerinde 
ger~eklegtirilen genig kapsaml~ bir aragtlrma (31) ile saglanan sonu~lar belirtilen ger~ekleri Garplcl bir gekilde ortaya 
koymaktadlr. Cunku, beg pgi t  iglenmig et urijnunden olugan toplam 93 adet ornekde dogal ve bulunmaslna musaade - 
edilen degerlerden 76.65 - 1070.95 kez daha yuksek nitrat ve 154 - 498 kat~ daha fazla nitrit kirliligi saptanmlptlr. 
Analize allnan orneklerin % 100'un de yuk duzeylerde nitrat ve nitrit varllglna rastlanmlg olmas~, ulkemizde iglenmig et 
urunlerinin hazlrlanmaslnda surekli olarak ve yaygln bi~imde Gtda Maddeleri Tuzugunde ongoriilen yogunluklardan 
olduk~a yuksek duzeylerde nitrat ve nitrit kullan~ldlglnl vurgulamaktadlr. 

2.1.2. istenili besin katk~ maddelerinden kaynaklanan saklncalara iligkin g6rliqler: 

Giinluk rasyonlarla yuzlercesi allnabilen istemli besin katkl maddelerinin uzun surqte yaratabilecekleri sagl~k 
saktncalannl onceden kestirebilmek son derece zordur. Boyle maddelerin onemli bir qogunlugu toksisite ve 
guvenililirlik testleri yonunden yeterince incelenmemigtir. lncelenenlerden ~ogunlugunun da ancak m k  gut$.i olan ya 
da deneysel kogullarda aglrl iilqude yukleme yap~lan maddelerin mutajenik, karsinojenik ve teratojenik etkileri ortaya 
~~kartllabilmektedir. Oysa aynl maddelerin ~ o k  duguk yogunluklarda, belki de butun bir omur boyu silrecek ~ekilde 
kullanllmasl soz konusudur. Dolayls~yla boyle maddelerin ~ o k  yonlu kronik toksik etkileri olduk~a uzun sayllabilecek bir 
latent donemden sonra ortaya qkabilir (21,35). 

Baz~ istemli katk~ maddelerinin insan ve deney hayvanlarlndaki metabolizma modelleri farklll~k gosterebilir. Bu 
nedenle baz~ bilegiklerin insanlarda gekillenen metabolizma uriinleri kronik toksisite ve karslnojenik etki riski yaratabilir 
(14). 

Belirtilen nedenlerle toksisite denemelerinde tumuyle saklncas~z bulunarak tuketimine musaade edilen baz~ 
istemli katk~ maddeleri uzun yrllar kullanlldlktan sonra, kronik toksik, mutajenik, karsinojenik veya teratojenik 
etkilerinin saptanmasl uzerine ciddi su~lamalara hedef olmugtur. Bu kapsamda olmak uzere; sonu~da B - naftilamin, 
2 - amino - 4 naftol metabolitlerine ayrlsan AB ve OB boyalarl, margarinlere kat~lan terayag~ sansl, sulfanilik asit, 
peynir ~egitlerinde kullanllan azo boyalar~ (Sedan 1) ile sulfanilamid metabolitleri veren oranj - 1, karoten 
substitusyonu boya ~egitleri, polietilen stearat ve diger emillsiyon olugturucu ajanlar, yapay tat vericilerden siklamat ve 
sakkarin, besin prezervatiflerinden tiyoure turevleri ile safrol ve dihidrosafrol gibi tat verici ajanlar bunlann Carplcl 
orneklerini olugturur (1 2,14,20). 

Beslenme al~gkanl~klar~ ve baz~ yiyecek maddelerinin tuketim boyutlar~ bir ulkeden digerine onemli dlpilde 
degigebilir. Dolayls~yla fazlaca tuketilen baz~ katkll~ yiyecek ~egitleri maruziyet riski yaratabilir. Keza istemli katkl 
maddelerinden ~ogunlugu ~ o k  yonlu tepkimelere ac~k durumdadlr. Boyle maddelerin gunluk rasyonu olugturan 
besinsel ogelerle tepkimeye girmeleri veya besinlerin iglenmesi slraslnda uygulanan lslsal ve kimyasal iglemlerle 
toksik metabolitlere ayrlgmalarl veya yeni bilegiklerin gekillenme olas~l~klar~ goz ard~ edilemez. lglenmig et urunlerinde 
N - nitrozo bilegiklerinin gekillenmesi, bu duruma Carpic1 bir ornek olugturur (1 1,12). 

2.2. Cevresel kirleticiler: 

2.2.1. Pestisidler: 

Gunumuzde yaygln bir gekilde besin kirlenmelerine yo1 awn maddelerin onemli bir grubu pestisidlerden olugur. 
@k farkl~ ama~larla dogrudan topraga, Cevreye, kultur bitkilerine ve besin degeri olan hayvanlara uygulanan bu tur 
maddeler, kullanllma se~eneklerinin bir geregi olarak ka~ln~lmaz bir gekilde pvre  ve besin kirlenmelerine katlllrlar. 
Kirlenme riski yaratmalarl bak~mlndan pestisid ~egitleri araslnda dnemli ayrlmlar si5z konusudur. Organik fosforlu, 
karbamik asit turevleri, sentetik piretroidler ve yabani ot ila~larlnln Cevreye yanslyan art~klar~ gunler ve haftalarla ifade 
edilebilen surede kolayca parqalanabildiklerinden, ciddi bir kallnt~ sorunu yaratmazlar. Oysa Cevre kogullanna ve 
bakteriyel par~alanmaya p k  dayanlkl~ olan organik klorlu insektisidler ile clval~ fungisidler ylllarca etkin bir gekilde 
~evrede ve besinlerde kalarak mikrogimik kirletici azelliklerinl ko~r la r  (1,2,3,4,20,23). 

Organik klorlu insektisidler : Tar~msal savag ve vektor kontrolu amaclyla genig alanlara uygulanan organik 
klorlu insektisidler, aynl ortamlarda bulunan bitkisel besinlerin kirlenmesine de neden olurlar. Boylece gekillenen 





kirlilikler 10 yll sUreyle bitkisel besinlerde kalabilmektedir (6). Hayvansal beslnlerde karg~la~~lan organik klorlu 
insektisid kirlilikleri ise, bagl~oa kirlenrnig tanmsal Clriinlerin yem olarak tilketirninden, bal~k unu, el unu gibi yern 
harnrnaddelerinin protein kaynag~ olarak kullan~lmas~ndan ve ektoparazitlerle savas amac~yla insektisidlerin dogrudan 
hayvanlara uygulanrnaslndan kaynaklanlr (6,7). 

Organik klorlu insektisidler, yuksek oraniarda yaglarda ve yagll dokularda G(lz0ndiiklerinden kolayca farkll 
ekosistemlerde bulunan besin zincirine girerek daha geligmig canltlara dogru giderek artan yogunluklarda birikirler. 
insan ve hayvan turleri  hi^ bir zehirlenrne belirtisi gdstermeden tijkettikleri besinlerde bulunan kirliliklerden ortalarna 
28 katl daha fazlaslnl vucutlarlnda biriktirebilirler. Bu urijnlerinde biriken organik klorlu insetisid kirliligi canllnln tiirene 
ve ortarndaki kirliligin derecesine gare 1000 - 10.000 katlna ulagabilir (1,2,3,4,7). 

insanlara yijnelik kronik toksisite riski yaratrnasl baklrnlndan sirt ve silt iirljnleri ile et, bal~k ve kiirnes hayvanlan 
iinern taglr. Cunkil insanlarln besinleriyle birlikte ald~klan pestisid rezidulerinin % 70 - 85'1 organik klorlu insektisidler- 
den olugur. Bunun da % 80'i hayvansal besinlerden kaynaklan~r (6,7), 

Uzun sure rezidu duzeyinde organlk klorlu insektisidlere maruz kalan insanlann enzim sisternlerinde anlamll 
degigiklikler gekillenir. Keza, kanserli, portal sirozlu ve hipertanyonlu hastalarm vircut organik klorlu insektisid 
yilkunun ciddi boyutlarda yiikseldigi bellrlenrni~tir. Keza obstrijktif sanl~k ve karaciger hasarlarlnln wkillenmesinde 
organik klorlu insektisid artlklannln katlllrnc~ paya sahip olabiiecekleri ileri surijlrnektedir (1,2,7,14). 

Turkiye'de tljketilen bqilca bitklsel ve hayvansal kakenli yiyecek rnaddelerinin organik klorlu insektisid art~klanyla 
kirlenrne durumu birbirini tamamlayla nitelikte 5 ayn araqlrma kapsamlnda (1,2,3,4,6) incelenrniqir. Tanrnsal OrOnler, 
karma yem ~egitleri, silt, peynir ve tereyag~ gibi hayvansal kakenli besin ~ i t l e r i  ile Dlkernizin biitlin k~y~lanndan 
saglanan toplam 1560 adet ~egitii turden ballk dmeklerinin hepsinde 0.031 - 1.1 72 pprn araslnda toplarn DDT grubu 
bile~ikler, 0.004 - 2.228 pprn BHC turevleri, 0.003 - 0.299 pprn aldrin, 0.001 - 0.035 pprn endrin ve 0.01 - 0.064 pprn 
dieldrinden olugan organik klorlu insektisid ~egitleri kallntls~ saptanmlgtlr. Bu durum, iilkernizin biitiin ktyl sulan ve 
karasal kesirnlerinde organik klorlu insektisidlere bag11 yaygln ve sak~ncal~ bir kirlenrne ortarnlnln yaratllmlg oldugunu 
aqkca ortaya koymaktadlr. 

Bitkl b(iy0tme hormonlarl ve herbisidler : Bitki buyatme hormonlannln tpk az~ rnutajenik ve karsinojenik etki 
olas~i~klar~ yanunden incelendiginden, uzun sGre@e yaratabilecekleri olumsuz etkilere iligkin kullanllabilir veriler 
yetersizdir. Bununla beraber aynl bilegiklerin rnitotik ve proliferatif etkilerinin karsinojenik etki riski yaratabilecegine 
iligkin kugkular giderek yaygnla$rnaktadlr. Nitekirn, kronik toksisite denerneleri sonucunda bu gariigu dogrular nitelikte 
veriler sagianmstlr. Ayn~ ~ekilde ratlara ag~zdan verilen triazol turevi hormonlann tiroid kanseri ve hepatorna yoi 
a~tllclar~ anla~lldlktan sonra, Bat1 Ulkelerinde kullan~lmas~ yasaklanmlgt~r (9,14). 

Son ylllarda yap~lan aragtlrmalarla fenoksi asetik asit turevi herbisidlerin killtiir bikilerinde nitrat ve nitrit biriklmini 
kolaylagt~rdlg~ saptanrnlgtlr. Kald~ ki, 2,4,5 - T ve klorofenol grubu bilegiklerin hem uretim agamaslnda sekillenen ve 
hem de ~evrede ve besinlerde parplanma iirunO olarak aqga qkan dioksin (TCDD) kirliligi iwrdigi ortaya 
qkartllrnlgt~r. Buylik dlpude besinlere yans~dlgl anla~llan bu bilegigin, bilinen en g i i~ lu  teratojen rnaddelerden biri 
oldugu bilinmektedir. Aynl gekiide substitue ureaz tiirevi herbisidlerden monuron ve diuron kal~nt~ diizeyinde 
allndlglnda bile erkek farelerde akciger turnoru ve hepatom s~klrgln~ artlrdlglndan, pek y ~ k  liikede kullan~m~ 
yasaklanrn~gt~r (14,16). 

Endustriyel etkinlikler, fosil yak~tlan kullanlrn~ ve dogal kaynaklardan her yll binlerce ton clva aqga gkarak.qevreye 
yayllrnak suretiyle bIitun ekosisternlerde kallcl kirlenmelere sebep olur. Ayrlca, kolayca volatilize olabilme ijzelligi 
nedeniyle de bir ekosisternde beliren clva kirlilikleri kolayca farkll ortarnlara yans~yabilir. 6u nedenle de biiosferin 
biitun kesirnlerinde civa kirliliklerine rastlarnak olanakl~dlr (24,28). 

Karasal ortarnlarda ve atmosferde bulunan civa kirlilikleri sonupla dunya su sistemlerinde birikir. Deniz, 961 ve 
akarsu yataklannda bulunan rnetalik civa ve inorganik bile~ikleri sediment ortarn~nda enzirnatik ve nonenzirnatik 

- yollarla rnetilasyona ugrat~larak rnetilrnerktiri ve dimetilmerkliriden olugan organik bilegiklere danU@GriilGr. BBylece 
inorganik bilegiklere gbre daha toksik hale geierek etkinlegen organik civa bilegikleri su ortarn~nda yaylnarak besin 
zincirine girer. Geligrnig can11 kugaklarlna dogru giderek artan yogunluklarda birikir. 

Civa arbklanndan kaynaklanan evrensel nitelikli Cevre ve besin kirienrnelerinin Tilrkiye'deki boyutlann~ 
belirleyebilmek arnac~~ia ulkemiz kly~ sulanndan avlanan bal~k tilrleri, konserve tpsitleri, bugday ve ekmeklik un 
timeklerinde total civa ve organik civa diizeyleri aragtlrtlrnlgtlr. Ulkemiz k ~ y ~  ve i~ sulanndan avlanan ve fazlaca 
tuketilen ve bagllca 17 ayn turden olugan 460 ballk dmeklerinin hepsinde ortalarna d@er olarak 0.450 pprn duzeyinde 
total civa, ekrneklik un ve bugday ameklerinde 0.02 - 2.77 pprn aras~nda degigen duzeylerde civa kirliliginin varllgl 
ortaya konmugtur. Kirlenrne boyutlan, uluslararasl sagilk drgutlerince alarm belirtisi olarak say~labilecek duzeylere 
yaklqml~t~r. Endlistiyel etkinlikler ve tanrnsai uygularnalara bag11 olarak hlzla artlg egilirni gasteren bu kirlenrne 
dururnu, ulkernizde tuketilen su Qriinlerinde civa arttklarlndan ileri gelen kirlenrnelerin surekll izlenrne zorunlulugunu 
a~tkca vurgularnaktad~r (8,23,24,25,26,28). 





2.2.3. Poliklorobifeniller (PCB's) : 

Kullan~lma geklinin bir geregi olarak butun dunyada y~ll~k PCB tilketiminin yansl saylslz kirlenme kaynaklanndan 
cevreye yaylllr. Bunun da onemli bir klsm~ dogrudan ve k~sa surede, geri kalan buyuk bir Mlumu de zamanla karasal 
kesimlerden ve atmosferden dunya su sistemlerine gqer. Bugun icin tpvreye yayllan PCB'lerin gerqek miktar~ tam 
olarak bilinmemekle beraber, etkin art~k varllglnln 300.000 - 400.000 ton dolaylnda oldugu sanllmaktadlr (25). Pekcok 
kimyasal ozellikleri yonunden organik klorlu insektisidlere benzeyen PCB'ler cevre kogullanna cok dayan~kl~dlr ve 
uzun sure biyolojik etkinliklerini korurlar. Yagda ~ozunme oranlarl yuksek oldugundan, kolayca canlllarda birikmek 
suretiyle besin zincirine getprler (14). 

Buyuk boyutlarda tuketilmesi ve kirlenme kaynaklarlnln wklugu yuzunden, butun dunyada PCB'lerden ileri gelen 
genel bir kirlenme ortamlnln gekillendigi anlagllmlgtlr. Bu durumun kaqn~lmaz bir sonucu olarak, bal~k turlerinde 10 
ppm, hayvan vucut yaglarlnda 1.5 - 2 ppm, sut yaglnda 300 ppb, bitkisel yaglarda 150 ppb, hayvan etlerinde 10 - 30 ' 
ppb dolaylnda PCB kirliliklerine rastlanabilecegi kaydedilmektedir (12,25). Gagdag insanln gunluk besinleriyle 
ortalama 150 ppb duzeyinde PCB kirliligi alabildigi ve bu miktarln % 80'inin de su urunleri ile diger hayvansal 
besinlerden kaynaklandlgl belirlenmigtir (15,25). 

Kirlilik duzeyinde PCB iceren yemlerle beslenen ratlarda hepatosellOler kanser olu.$tu~u, w k  diiguk duzeylerdeki 
(10 - 100 ppb) allmlarln bile hepatoselluler proliferasyon s~kllgln~ artlrdlgl saptanmlgtlr. Ayn~ gekilde PCB kirliliklerinin 
rat, kobay ve tavganlarda giddetli karaciger hasan, dalak hipertrofisi ve deri lezyonlan olugturmugtur (10). 

Cagdag benzerlerinde oldugu gibi, ulkemizdeki ilgili sanayii dallannln hepsinde PCB pgitleri genig oltpkde 
kullan~lmaktadlr. ijstelikde PCB art~klanndan ileri gelen yaygln besin kirlenme riskinin bulunma olaslllg~ oldukca 
yuksektir. 

2.2.4. Radyoaktif madueler : 

insan ve hayvan sagllgl yanunden saklncal~ say~labilecek radyoakttf art~klar bagllca nukleer denemeler ve nilkleer 
enerji santrallerinden kaynaklans. Radyoaktif serpinti, at~k ve kaza artlg~ olarak cevreye yay~lan radyoaktif kirlilikler ya 
dogrudan maruziyet yoluyla ya da su ve besinler araclllg~yla insan ve hayvanlara gepr insan besinlerinde radyoaktif 
kirlenme riski yaratmasl baklmlndan 1311, 135C~, 13'Cs, 'OSr ve 3H izotoplarl bliyuk ljnem tayr. Gunk0 bijyle izotoplar 
daha uzun radyoaktif yarl- Bmre sahiptir. Yem bikileri ve sebzelerin kokleri ve yapraklar~ araclllg~yla kolayl~kla 
allnarak yapllarlnda birikebilirler. Yemlerle allnan Myle izotoplar, duguk atllma kinetigine sahip oldugundan, bagllca 
kemikkr ve yumuqak dokularda yuksek yogunluklarda birikirler. Cok uzun bir surecte &tie atlllrlar (14,16). 

Besinlerle allnan iyonize radyasyon, belli bir egik degere uladlktan sonra, tuketici insanlann somatik hucrelerinde 
DNA hasanna ve sonucda mutasyon ve kansere neden olur. Radyoaktif art~klar azellikle kemik dokusu ve iliginde 
yuksek yogunluklarda birikebildiginden, radyasyondan etkilenmig insanlarda genellikle kan kanseri olgulanyla 
katylaglllr (1 2,16,21,22). 

2.3. Beslnlerin iqlenmesi ve pigirilmesi agamas~nda gekillenen kimyasal kirlllikler: 

Besinlerin teknolojik olarak iglenmesi ve lslsal iglemlerle pigirilmesi agamalannda besinsel welerin bozulmas~, 
veya besinlere kat~lan ya da karlgan kimyasal ajanlarla tepkimeye girmesi sonucunda w k  say~da toksik Orun 
~ekillenebilmektedir. Cogunlugu mutajen ve karsinojen olan bu tur maddeleri aqag~daki gruplar altlnda toplamak 
olanakl~d~r (1 6). 

2.3.1. Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH's) : 

PAH'lar organik maddelerin duguk ls~da ve eksik yanmasl sonucunda piroliz urunu olarak gekillenir. Keza qevre 
atmosferinde bulunan hidrokarbonlar ile peroksiasil radikallerinin uitraviole I ~ I ~ I  etkisiyle tepkimeye girmesi 
sonucunda da surekli PAH'lar gekillenir. Bu nedenle kirlenmig ortamlarda yetigtirilen bitkisel besin maddelerinde 10 
ppb dolaylnda, ve kirli sularda yagayan kabuklu hayvanlarda da 100 ppb'den daha yuksek yogunluklarda benzopiren 
ve diger PAH turevleri kirliligine rastlan~r (20). 

Et ve iglenmig et urijnleri ile su urunlerine uygulanan tutsuleme iglemi slraslnda kaclnllmaz bir gekilde antrasen, 
fenantrasen ve benzopirenler gibi PAH bilegikleriyle kirlendigi anlagllmlgtlr. Tutsulenmig urijnlerdeki yogunluklan 
genellikle 1 - 10 ppb araslnda kalan bu maddelerden bir WlilrnunCjn etlerin yag iceriginin bozulmas~ sonucunda ve bir 
Mlumlinun de tutsulemede kullan~lan odun karbonunun duguk ls~da yanmaslndan kaynaklan~r (14,20). 

Et ve ballk ~egitlerinin a ~ l k  kdmur ategi Ozerinde lzgara yap~lmas~ veya alev kaqlslnda pigirilmesi gibi lslsal 
iglemler kaelslnda da 0.2 - 100 ppm araslnda benzopiren ve benzeri PAH bilegiklerinin gekillendigi ortaya konmugtur. 
Bir porsiyon lzgara biftekde gekillenen PAH olugumuna ortalama 15 cegit bilegigin katllabilecegi ve boyle bir biftekde 
bulunan PAH iceriginin ortalama 600 adet slgara i p e  sonucu qkan aynl cegitten bilegiklerin toplamlna egdeger 
olabilecegi anlagllmlgtlr (1 5). 

Fare ve ratlarln trag edilmig derisine surijlen veya deri altlna enjekte edilen 3 - metilkolantren, 7,12 - 
dimetilbenzantrasen ve benzopiren gibi PAH bilqiklerinin hlzla kanser meydana getirdigi saptanmlgtlr. Bu gruptan 
bilegiklerin hlzla kanser meydana getirdigi saptanm~gt~r. Bu gruptan bilegiklerin insanlarda da kansere neden olduguna 
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iligkin kesin kanltlar bulunmamaktadlr. Ancak sigara tiryakilerinde ve katranla qall~anlarda akciger kanserlerinin, baca 
temizleyicilerde idrar kesesi ve fazlaca k~zartllrn~g ve tutsulenmig besin tuketenlerde de mide barsak kanserlerinin 
daha s ~ k  gorulmesi bu gdru~u kan~tlar niteliktedir (20,21,22). 

2.3.2 Heteroslkllk aromatik aminler : 

1980'li ylllarda Japon ara~tlrmacllan farkll lslsal iglemlerle pi~irilmig et ve ballk yemeklerinde PAH'lara kogut 
olarak, qogunlugu daha g0qli.i mutajenik etkinlige sahip olan en az 11 ~egi t  heterosiklik aromatik amin bilegiginin de 
gekillendigini ortaya q~kartmlglardlr (21,22). ls~sal y~k~lmaya bag11 olarak proteinlerin pirolizi sonucunda, protein 
iqerigindeki her bir amino ash qegidinden ayrl birer aromatik amin turedigi saptanm~gtlr. C)zellikle triptofan, glutamik 
asit ve fenilalaninin piroliziyle gekillenen aromatik aminlerin diger aminoasit piroliz uriinlerine gore oldukqa guqlu 
mutajenik etkinlik gosterdigi belirlenmigtir. Ayn~ bilegiklerin diyetle birlikte yedirilmesi sonucunda kemiricilerde 
karaciger kanseri, sarkom ve kolon tumorlarlnln geligmesine neden oldugu saptanmlgt~r (16). 

Yukarlda aqlklananlardan bagka, Japon ve i s v ~ l i  arastlrmacllar lzgara bal~k ve slglr etleri ile hamburgerlerde 
kreatin ve kreatinin'in piroliz uriinu niteliginde olan imidazo (4,59 quinoxalin turevlerinin gekillendigini de 
kan~tlamlslardlr. Metabolik aktivasyondan sonra etkinlegen bu bilegiklerden MelQ'nun spesifik mutajenik etkinligi - 

aflatoksin Bl'den daha gu~ lu  bulunmugtur (21). 

K~zartllrn~g veya flrlnlanrn~~ et yemeklerinde sekillenen yogunluklarda diyetlere kattlarak surekli yedirilen 
heterosiklik aromatik aminlerin kemiricilerde karaciger, akciger, mide ve barsak kanserlerine neden oldugu 
SaptanmlStlr (1 6,21). 

Turkiye'de suregelen geleneksel mutfak al~gkanllg~ ve yemek tpgitlerimiz kapsamlnda Izgara, kavurma, k~zartma 
ve flnnda pigirme esaslna dayanan yemek ~egitlerinin qok bnemli bir yeri vardlr. Buna kogut olarak son y~llarda 
dogrudan butan gaz~ aleviyle pi~irilen ticari ddner kebap uretimi giderek ulusal 6Iqekde yayglnlagmaktadlr. Aynl 
~ekilde, hamburger, c~zblz kofte, tavuk gril ve fry chicken esaslna dayanan ucuz ve hazlr yemek qegitlerinin de giderek 
yayglnlagtlglna tan~k olmaktaylz. Bugun iqin ulkemizde halkln wgunlugunun her gun veya haftada birkaz kez yeme 
durumunda oldugu bu yemek qegitlerinin hemen hepsinde polisiklik ve heterosiklik aromatik hidrokarbonlarln yuksek 
duzeylerde ~ekillenme olaslllgl p k  fazladlr. 

2.3.3. N - Nitrozo bileqikleri : 

Amin - nitrit etkilegmesiyle biyolojik ortamda, besinlerde ve qevrede kolayca gekillenebilen N - nitrozo bilegikleri, 
kugkusuz insanlar iqin surekli karsinojenik etki riski yaratan kimyasal bilegikler araslnda bulunur. 6zellikle et ve 
iglenmig et urunleri basta olmak uzere, protein i~erikli besin qegitlerinin Gogunlugu N - nitrozo bilegiklerinin 
gekillenmesinde on madde gbrevi yapan aminler, amidler, amino asitler, baz~ kuatemer amonyum turevleri ve dzel 
proteinlerce oldukp zengindir. ote yandan, dogal qevrenin olusumuna kat~lan maddelerden nitrat ve nitritli bilegiklerin 
her.qegit ortamda bulunma olaslllgl kac;~ntlmazd~r. Bu yuzden de besinlerimizin N - nitrozo bilegikleriyle kirlenme 
olaslllg~ fazladlr. (1 7,19,29,35). 

N - Nitrozo bile~ikleriyle kirlenme riski taglmas~ baklmlndan sucuk, salam, sosis, pastlrma, jole igkembe, peynir 
~gi t ler i ,  salamura ve tutsulenmig et ve bal~klarln ilk s~rada yer aldlg~ anlagllmlgtlr. Bu tor uriinler N - nitrozo 
bilegiklerinin gekillenmesi iqin gerekli 6n maddelerce zengin oldugu gibi, hazlrlanmalan agamaslnda da prezervatif, 
&gun renk saptaylcl ve aroma verici ama~larla anlam11 yogunluklarda nitrat ve nitrit bile~ikleri ile baharat qegitleri 
kat~llr (1 7,19). 

Bazl ulkelerde nisbeten daha slk karg~laqllan kanser qesitleriyle besinsel kaynakl~ nitrozamin turevleri allm~ 
araslnda sebebsel bir iligkinin bulunduguna inanllmaktadlr. Nitekim, Guney Gin, Honkong ve Tayland halklnda 
kaq~lag~lan yaygln nazofarenks kanserleri fazlaca salamura bal~k tuketimine baglanlrken, Japonya, Sili, Kolombiya, 
ingiltere ve irlanda toplumlarlnda daha slk goriilen mide ve kolon kanserlerinin fazlaca salamura bal~k ve iglenmig et 
urunlerinin tuketimiyle birle9tigi kabul edilmektedir (16,29,35). 

ljlkemizde uretilen i~lenmig et iirunlerinin N - nitrozo bilegikleriyle kirlenme durumunu belirlemek amaclyla yapllan 
bir aragtlrmada (29); salam, sosis, sucuk, pastlrma ve jole igkembeden olugan 96 adet analiz orneginde % 96'slnda 
0.845 - 15.534 ppb araslnda N - nitrozodimetilamin, % 63.3'unde 0.1 15 - 0.942 ppb arastnda N - nitrozopirrolidin, 
% 55.5'inde 0.288 - 2.832 ppb yogunluklarlnda N - nitrozopiperidin, % 43.3'unde 0.025 - 1.376 ppb boyutlarlnda 
N - nitrozodietilamin, ve % 30'unda da 0.147 - 0.978 ppb duzeylerinde N - nitrozodipropilamin varllglna rastlanmlgtlr. 
Ayn~ aragtlrmayla bu qegit bilegikler iqin saptanan degerler, benzeri yabanct aragtlrmalarda bildirilen degerlerden 
anlam11 duzeylerde yuksek oldugu dikkati qekmigtir. Belirtilen urunleri s~kllkla tuketme durumunda olan halk~m~z iqin 
surekli sagllk riski yaratan bu durumun, et uriinleri uretiminde kontrolsuz bir gekilde nitrat ve nitrit bilegikleri ile kalitesiz 
baharat kullan~ldlg~ san~lrnaktadlr. 

2.3.4 Toksik yaglar : 

lslsal iglemlerle bozulmug yaglar dogal niteliklerini kaybettiklerinden, sindirimleri zorlaglr. Fazlaca tuketen 
bireylerde giderek artan yogunluklarda karacigerde, kanda ve vucut yag depolarlnda birikmege bqlar. Bu durumdaki 





-nsanlarda yaQh karaciger, damm sertligi ve koroner kalp hastdMdanna yaka limiatar.Kezaob&hqmw 
aldehid iiriinlerine d6niigmiig olan bozulmug yaglann kemirici hayvanlarda s; tansere yo1 a$@ M i ~ r  
(1 4,21,22). 

2.4. Ambalajlama malzemelerinden kaynaklanan kirlilikler : 
iilzll gehirlegme ve besin endustrisinin buyumesine kogut olarak hazlr besinlerin ve hammaddelerin 6nceden 

ambalajlanarak daglt~ml ve tuketimi zorunlu hale gelmigtir. Ambalaj malzemeleri iqeriginde ve hazlrlanma 
awmalarlnda saylslz bulagma kaynag~ bulundugundan, ambalajlama ve depolama kogullarlnda da besinlerin 
kimyasal maddelerle kirlenmesi kaqnllmazdlr. Teneke ve benzeri metal kaplarda tutulan veya konserve edilen 
besinler iqin daha tpk kuqun, kalay, baklr, qinko ve kadmiyum gibi metallerle kirlenme soz konusu olur (14). 

Son y~llarda besin ambalajlnda yaygln bir gekilde kullanllan plastik malzemelerden karbon ve silikon bilegikleriyle 
sentezlenen polietilen, kolofan, polivinil klorur, polipropilen adipat, poliakrilat, polisilikon, poliamid ve bakalit gibi 
polimerizasyon iiriinlerinin besin kirlenmesi yonunden tpk karmag~k sorunlara yo1 aglg~ bir gerqektir. Her ne kadar 
plastik maddeler qgzunmez nitelikli olarak bilinirse de, bazl besinsel welerle Mlumsel olarak tepkimeye giren 
polimerler, monomerler, ftalat ve adipat esterleri gibi plastizer maddeler, kayganlagtlnc~lar, boya qegitleri ve sentez 
agamaslnda plastik maddesinin yaplslnda kalan diger mikrogimik kirlilikler yavag yavag Mziinmek suretiyle besinlere 
geqerler (1 0,12). 

2.5. Hayvan yetigtlrlclliQi ve veteriner ilaqlar~ kullan~mlndan kaynaklanan kirlilikler : 
Hayvan hastal~klannln sagltlml ve verimliligin artlnlmas~ i ~ i n  ilaq kullan~mlnln gerekliligi tartlg~lmaz bir gemktir. 

Ancak, Wyle uygulamalann toplum sagllglnl yaklndan ilgilendiren tpk yonlii saklncalannln bulundugu hususu da aynl 
derecede anemlidir. Gunk0 gerekli 6nlemler allnmakslzln, suistimal derecesinde bilingizce ve yanllg bir wkilde besin 
degeri olan hayvanlara uygulanan yada yem veya sulanna kat~lan her qegit veteriner ilac~ sonuqia kagn~lmaz bir 
wkilde et sut ve yumurta gibi hayvansai iiriinlerin kirlenmesine neden olabilmektedir (18). 

i l a ~  uygulandlktan sonra Bngiiriilen surece bekletilmeden kesilen hayvanlarln etinde veya Myle hayvanlardan 
elde edilen sut ve yumurta gibi urijnlerinde ciddi kirlenme olgular~yla ka~~laglllr. Belirtilen saklncalann olanak 
C)Ic$lsunde bertaraf edilebilmesi iqin ilaqlanan hayvanlann belli bir sure bekletilerek qegitli dokulara, silt ve yumurtaya 
g-n ilaq art~klannln olanak olqiisunde bertaraf edilmesi saglan~r (30,32). 

Kullan~lma gekli ve tuketim boyutlar~ bak~mlndan yaygln nitelikle besin kirlenmesine yo1 awn antibakteriyel ilaq 
art~klarlnln toplum sagllgl aqlsndan endige verici boyutian bulundugu anlaylmlgtlr. Gunku verim artlncl ve koruyucu 
amaqlarla duguk yogunluklarda ve surekli yem ve sulara kat~larak verilen Myle ilaqlar bir yandan patojen 
mikroorganizmalarda direnqli suglann geligmesine yo1 a~arken, diger yandan da etkin art~klanyla hayvansal besinlerin 
kirlenmesine yo1 aqarlar (1 8,20). 

Direnqli bakteri suglan antibiotik verllen hayvanlarda ortaya q~kabildigi gibi, kirlenmlg besinleri surekli toketen 
insanlarda da geligebilmektedir. Sorunun Bnem taglyan diger bir yonii de m u 1  direnqli bakteri suglannln hayvandan 
hayvana ve insana gwrek  surekli yayllma egilimi gsstermesidir (30,32). 

Hayvansal besinlere yanslyan antibakteriyel ilaq art~klan, aqlklanan etkilerinden bagka, allejik, akut ve kronik 
toksik etki riski de yaratabilmektedir. 6zellikle penisilinler olmak uzere, antibiiotik qegitlerinin t&junlugu son derece 
dugiik kirlilik duzeylerinde bile tuketicilerde eozinofili, antibiyotik ategi ve anafilaktik wka kadar gidebilen allejik 
reaksiyonlara neden olabilmektedir. Keza, kloramfenikol ve benzeri antibiyotikler de aplastik anemi ve diger kan 
bozukluklar~ ile karaciger, biibrek ve kemik iligi iizerinde olumsuz etkiler yapabilmektedir (18,30). 

Hayvansal besinlerde karg~lag~lan ilaq artlkiannln 6nemli bir bOl0mii de anabolik ama~larda hormon kullanlmlndan 
kaynaklan~r. Btiyle hormonlar, bilinqli ve dogru bir wkilde kullanllsalar bile, hazlrianma gekli ve uygulanma 
swneklerinin bir geregi olarak tpgitli hayvansal dokularda ppb diizeyinde kallntl b~rakabilmektedirler. Hormon 
kullanlmlndan kaynaklanan en onemli saklncayl olugturan bu durum, dietilstilbestrol, hekzestrol ve dienestrol gibi 
yasaklanm~g hormon qegitlerinin kullan~lmas~ halinde veya yasal hormonlarln yanllg yollardan ya da yilksekw ,- 
dozlarda uygulanmasl veya ilaqlanm~g hayvanlann kesim oncesinde iing6riilen siirece bekletilmemesi dunrmlarlnda 
daha da saklncal~ boyutlar kazlnlr (33). 

Etlerde bulunan anabolik hormon artlklannln yogunluk duzeylerine gore, yalln hormonal etkinlikleriyle androjenik 
ve ostrojenik etki yapabilecekleri gibi, karsinojenik etki riski tag~d~klan da bilinmektedir (18,20). Mevcut deneysel 
verilerin lglgnda, hayvansal besinlerle birlikte giinluk bir kaq mikrogram dilzeyinde allnan ostrojenik hormonlann 
bayanlarda p k  yonlu menstrual bozukluklar ile gdgus ve endometrium kanserleri, klz pcuklannda jinekomasti, vajen 
kanserleri ve erkeklerde de spermatojenezis bozukluklan, libidonun azalmas~ ve infertilite durumu gibi saklncalann 
bag gosterebilecegi bildirilmektedir. Bu durumdaki androjen hormon artlklannln etklsinde kalan bayanlarda virilizasyon 
belirtileri, menstrual siklusun bozulmas~ ve hormonal dengesizlik durumu gibi bozukluklann gekillenebilecegi 
kaydedilmektedir (1 8,33). 

Hayvansal besinlerin veteriner ilaq artlklarlyla kirlenmesinin Onlenmesine iligkin Cagdag Onlemlerden hlq birlsl 
bugiin i ~ i n  ulkemizde uygulandlgl gibi, her qegR verlm artlrlcl ve veteriner ilaqlannln tanm ilacl bayilikleri ve mahalle 





bakkallannda bile gelisigilzel sat~ld~glna tan~k olmaktay~z. Sagl~k y6nGnden son derece saklncal~ olan i l a ~  pgitleri bile, 
yetistiricilerce istenildigi kadar allnarak suistimal derecesinde kullan~lmaktad~r. ljstelik de hayvansal besinlerin 
kirlenme durumu, kallntllar~n izlenmesi ve kirlenmig besin tuketirninin Bnlenmesine yonelik kontrol etkinliklerinin son 
derece yetersiz kaldlg~ gozlenmektedir. 

2.6. Besin kllflenmeleri : 
Wvresel kosullar tek hucreli rnantarlarln wgalrnaslna uygun hale gelduinde, biltiln tanmsal ilriinler, yagll 

tohumlar ve hayvansal kokenli hazlr yiyecekler kolayca kuflenebilir. BGyle besinler gbriilebilir ~ekil, renk ve koku 
dei~ikligine ugrarlar ve organoleptik olarak bozuluriar. Kuflenrnelere sebep olan toksinojen nitelikli tek hiicreli 
mantarlar genellikie insanlar ve evcil hayvanlar i ~ i n  toksik olan mikotoksinleri salg~larlar. Baylece rogalrna ortamlna 
geSen mikotoksinler besinlerin dogal kirlenmesine katdlrlar. Dolay~s~yla boyle yiyecekleri tuketen insan ve evcil 
hayvanlarda mikotoksikozis olarak adlandlr~lan akut ve kronik nitelikii zehirlenmeler baggosterir (14,34). 

GUnUmuze degin dogal kosullarda sentezlenerek besin kirlenrnesine yo1 aCan bagl~ca rnikotoksin ~g i t le r i  
aras~nda aflatoksinler (B1, B2, GI, GP, M1 ve M2), okratoksinler, zearalenon, sitrinin, patulin, T - 2 tcksin, trikotesenler, .. 
sterigmatosistin ve ergot alkaloidleri bulunur (5,9,13,20). 

Mikotoksinlerle kirlenmig yiyecekleri surekli tuketen insanlarda karmag~k nitelikli karaciger, Mbrek, kan, den, sinir 
sistemi ve hormonal denge bozukluklanyla kendini g6steren akut ve kronik zehirlenmeler rneydana gelir. Ancak w k  
yaygln zehirlenmelere neden oldugu bilinen aflatoksin Bl'in en gil~lO d@l karsinojen oldugu saptanmlgtrr 
Aflatoksinler, maymun dahil, farkl~ turden deney hayvanlarlnda karaciger kanserine neden olmaktad~r. Yemlerde 
bulunan 15 ppb duzeyindeki aflatoksin Bllin ratlarda % 100'8 varan oraniarda karaciger kanseri yaptlgl ortaya 
konmugtur. Hatta gilnluk rasyonlarda bulunan 1 ppb'lik aflatoksin varllgln~n bile, aynl etkiyi olu@urdugu belirlenrni$tir. 
Sterigmatosistin, patolin, penisilik asit, sitrinin ve okratoksinin de karsinojen olduguna iligkin raporlar bulunmaktad~r 
(5,9,12,16). 

insanlarda g6riilen karaciger kanseri olgulanyla kilflenmig besin tilketimi araslnda sebepsel bir iligkinin 
bulunabilecegi hususundaki g6rilgler giderek yayglnlqrnaktadir (14). Nitekim, bu alanda geqeklegirilen yeni 
epidemiyolojik ara~tlrmalar ( 5 1  2), sonucunda, Kenya, Uganda, Tayland ve Hindistan'da yqayan insanlarda daha s~k  
oranlarda gariilen primer karaciger kanseri olgulanyla kiiflenmis besin tiiketimi araslnda SI~ I  bir iligkinin bulundugu 
ortaya konrnustur. 

Tiirkiie'de ilretilen tanmsal Uriinler, karma yem tp$Rlerl, sOt ve ban hru  lncirlerin mlkotoksinlerle kirlenme 
durumunu belirlernee y6nelik olarak ger~eklestirilen wk  say~daki aragtlrrna (13,27,34) sonucunda, toplum sagllglnl 
yaklndan ilgilendiren end@ verici bir durumun bulundugu ortaya qkmgtlr. Urlln ~e~ id ine  g6re % 4.4 ile 37,7 oranlan 
araslnda kirlenmis bulunan 6meklerde 0.1 - 312.4 ppb boyutlarlnda aflatoksin B,, 0.4 - 27 ppb araslnda aflatoksin B2, 
0.1 - 345.5 ppb duzeylerinde Aft. GI, 4 - 59.6 ppb Aft. G2 ve 19.2 - 185.2 ppb yogunluklarlnda okratoksin A varllg~ 
saptanmlstlr. Cok saylda ulkede kaqlaglan benzeri kirlenme olgulanndan (5,12,14) daha slk ve yiiksek dilzeylerde 
oldugu anlaallan bu bulgular, mikotoksin Fegitlerinden ileri gelen wk  yaygln ve sak~ncal~ bir kirlenmenin varllglnl 
vurgulamaktadlr. 
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TARAFINDAN 

Dr. Sami EREN 
Gazi TIP Fakiiltesi Farmakoloji Ana Bilirn Dal~ 

Furchgott ve Zawadzki taraf~ndan tan~mlanan EDRF'nin esas olarak NO oldugu (1) ve 
b i r ~ o k  bilegigin (Hemoglobin, metilen mavisi, siiperoksit anyonu gibi) EDRF aktivitesini inhibe 
ettigi bilinmektedir (2). Pseudomonas aeruginosa bakterisi bir fenazin pigmenti olan pyocyanin'i 
sentezlemekte ve bu pigment baa enfekte hastalann balgam~nda 10-4 M konsantrasyonunun 
uzerinde tespit edilmektedir (3). 

Kulture slglr pulmoner arter endotel hucrelerinin efluenti ile perfuze edilen deendotelize prekontrakte 
slqan torasik aort- ringlerinde, hucre kulturu kolonlarlna Bradikinin (10-10 - 10-6 M) uygulanmaslyla 
olugturulan EDRF - araclll geviemelerin, ortama pyocyanin (10-6 M) ilavesinden sonra kayboldugu ve 
SOD varllglnda (20u 1 ml)  ise pyocyanin'in inhibitor etkisinin belirgin blqude azaldlg~ saptanmtgtlr. 

Pulmoner endotelyum ve inflamasyon hucrelerinde NO olugumu mevcut oldugundan, bu bulgular NO 
ile pyocyanin'in Pseudomonas aeruginosa ile enfekte olmug hastalarda (ozellikle bronsektazi ve kistik 
fibrozis'li) in vivo etkileqtigi olas~llglnl gu~lendirmektedir. Ger~ektende, kistik fibrozis'li hastalarm pulmoner 
arterlerinde endotel - batjlrnll gevgemelerin azaldlgl bildirilmig, ancak mekanizmasl tam a~~klanamarnlst~r 
(4). Bu sonu~larla birlikte ele allndlglnda ise, pyocyanin'in pulmoner hipertansiyona katklda bulunan bir 
faktor olabilecegi gorulmektedir. C)te taraftan, her ne kadar fonksiyonel onemi tam olarak aydlnlatllama- 
mlgsa da, notrofillerinde NO sentezledigi (5) ve pyocyanin'in notrofillerde siiperoksit anyon uretimini 
stimule ettigi (6) gosterilmiqtir. Bundan dolayl, notrofil kaynakll NO'nun pyocyanin taraf~ndan notralize 
edilmesininde, sdzkonusu akciger hastallklarl ve bunlara bag11 geliqen pulmoner hipertansiyon 
patogenezinde ek bir faktor olabilecegini dugundurmektedir. 
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H A B E R L E R  

Dr. Eyiip S. Akarsu DOG. Dr. Mehmet Melli 
Ankara ijniversitesi TIP Fakultesi Farrnakoloji Anabilirn Dal~ 

Turk Farmakoloji Dernegi Bulteni yayln hayatlnln 1. yllln~ doldururken 
Bultenin Farmakoloji camias~ iqin gorduiju iplevi bir anket yardlrnl ile 
saptamayl arnaqlad~k. Bunun iqin toplarn 5 sorudan olugan anket formu 
butun TIP, Eczacll~k ve Veteriner Fakultelerinin Farrnakoloji Anabilirn 
Dallarlna postaland~. 

Toplam 39 Anabilim Dallndan 13 tanesi (% 33) ankete yanlt verdi. Yan~t 
verenlerin % 757 Bultenin kendilerine duzenli olarak ulagt~gln~ belirttiler. 
Bultenin sayfa saylsl cevap verinlerin % 5 0 3  taraflndan yetersiz bulundu ve 
artlr~lrnas~.istendi. Bulteni kapsarn baklrnlndan yeterli bulanlarln oranl ise 
% 70 idi. Forrnlarln qotjunlugunda Bultenin, farrnakologlar araslnda iletigirn 
sorununu qozmeye yonelik bir anlam taglrnas~ gerektiiji vurgulan~yordu. 
Bultende okurlarlrnlzln ozellikle yer verilrnesini istedikleri konular ise goyle 
slralan~yordu : Lisans ve lisansustu farmakoloji etjitiminin standardizasyo- 
nu, klinik farrnakoloji ile ilgili rnevzuat, i l a ~  politikalarl ve bilirnsel alandaki 
geligrnelerin akratlrlmas~. Kapsarn ile ilgili bir oneri ise, serbest kursu bolurnu 
olu~turularak rneslekdaglar~rn~z~n gorug ve du~uncelerini agklarnalar~na 
olanak tanlnrnaslydt. Dilekler bolumunde ise genellikle dernek aktivitelerini- 
ne iligkin dijgijnceler slralanrnakta idi. 

Bu dokumden hareketle baz~ oneriler lgltjlnda yayln kurulu olarak 
goruglerirnizi aq~klarnak istiyoruz. Bultenin arnacl baglanglqta rneslektaglar 
araslnda haberlegrne ve gorug allgverigini olanakl~ hale getirrnekti. Bilirnsel 
yonden daha. zengin bir dergiye ihtiyaq oldugunu bilmekle birlikte Bultenin 
ba~langlqtaki qizgisi dogrultusunda gitrnesin~ daha rasyonel gorrnekteyiz. 
Bulten, bu arna~la turnu ile sizlerin gorug ve duguncelerine aqlktlr. Bultenin 
her bolurnunu asllnda bir serbest kursu gibi algllarnak ve carniamlz~ 
ilgilendiren her konudaki gorug ve dugunceleri ifade etrnek murnkundur. 
Hatta metodolojiye, deneysel yaklaglrnlara iligkin problernleri bultenirniz 
sayfalarlnda tartlgmaya a~mak ve bunlara qozurn yollar~ ararnak bilgi 
birikirninden yararlanmay~ olanakl~ kllabilir. Bu arnaqlarla 5. say~mlzdan 
itibaren Bultenin sayfa saylsl iki kat~na qlkarllmlgtlr. Yazllarlnlzla yapacaijlnlz 
katk~larla bunun daha da artlrllrnasl rnurnkundur. Anketirnize katlllrn oranlnln 
bekledigimizden az olrnaslna karg~ aldlglm~z rnesaj Bultenin gerekliligi ve 
yaylmlnln devaml yolundadlr. Arna~ yazll~ bir dille dinamik bir tartlgma ortam1 
yaratarak dotjruya yonelirni kolayla~tlrmak ve kendi dogrurnuzu bulmaktlr. 

Yaptltj~rn~z anket araclllg~ ile Dernege uye olamarn~g birqok arkadag~m~za 
ula~mak ve onlarln da fikirlerini alma imkan~m~z oldu. Ayrlca cevap veren 
Anabilirn Dallarlndan bir arkadag~mlz Bulten Sorurnlusu olarak gorevlendiril- 
dikleri i ~ i n  buralarda olanlar~ daha klsa bir surede sizlere duyurrna 
olanatj~m~z olacaktlr. Ankete cevap veremeyen Anabilim Dallarlnln da boyle 
bir qaba iqine girmesi, ileti~irnsizlik yolundaki engelleri agrnarnlza yard~rnc~ 
olacaktlr. 

Anket formlar~nda, Dernegin faaliyetleri ile ilgili dugunce ve istekleriniz 
aynen Dernek Yonetim Kuruluna iletilmigtir. 

Gostermig oldugunuz ilgiye tegekkiir ederken, qabalarlrnlza yazllarlnlzla 
yapacatjlnlz katk~larl bekliyoruz. 

D U Y U R U  
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yap~lmasl planlanan "Current 
Aspects in Clinical Psychop- 
harmocology" sempozyumu, 
i~inde bulundu~umuz ola- 
Oand191 sartlar sonucu ulusla- 
rarasl konugmac~lar~n gel- 
mekte tereddiit gostermeleri 
nedeniyle ileriki bir tarihe er- 
telenmistir. 
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GUNDE TEK DOZ UYGULANAN TEK SEFALOSPOR~N 

Farmakokinetik ozellikleri sayesinde gunde tek doz uygulanma avantaj~ 
olan. . Solunum yolu. deri ve yumu~ak  doku, uriner sistem. kemik ve eklem enfek- 
siyonlan, intraabdominal enfeksiyonlar, gonore, pelvis enflamatuvar hastall- 
g ~ .  bakteriyel septisemi, menenjit ve cerrahi profilakside yuksek klinik ve 
bakteriyolojik basan saglayan. 
Du~uk yan etki s~kl~g~yla mukemmel hasta uyumu sunan. . Tedavi maliyeti aqs~ndan ekonomik 

IM enjeksiyon ipin : 0.59 seftriakson'a e$deger seftriakson sodyurn i~eren flakon ve 2ml % l  'lik lidokain HCI pozeltisi iperen Mzucu 
arnpul 
l g  seftriakson'a e$deger seftriakson sodyurn ipere'n flakon ve 3.5 rnl % l'lik lidokain HCI pozeltisi iperen 
pozucu ampul 

i~ enjeksiyon ipin : 0.59 seftriakson'a e$deger seftriakson sodyurn iperen flakon ve Srnl distile su i~eren pozucu arnpul 
l g  seftriakson'a e$deger seftriakson sodyurn iperen flakon ve lOml distile su iperen pozucu arnpul 

Aynnt~ll bilgi firrnarn~zdan ternin edilebilir. FAKO ILACLARI A.S. 






