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ÜLKE Atık 
(Ton/yıl) 

ÜLKE Atık 
(Ton/yıl) 

Arjantin 151.923 Fransa 6.748.000 

Ermenistan 513.258 Almanya 18.529.000 

Avustralya 3.258.266 Hollanda 5.299.821 

Beyaz Rusya 2.733.536 Rusya 
Federasyonu 

26.357.800 

Belçika 2.711.176 İspanya 3.228.248 

Bulgaristan 1.158.936 İngiltere 6.037.068 

Çin 10.840.000 Güney Kore 3.659.646 

Finlandiya 1.129.299 TÜRKİYE 1.120.000 



Wilson M.P, Schwarzman M.R. (2009). Toward a new US chemicals policy:  Re-building the foundation to advance new science, green chemistry  and environmental health.  Environmental Health 
Perspectives; 117(8): 1202-9. 
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MİNAMATA FELAKETİ 
 
* 1908’de açılan «Chisso» Şirketi’nin; 
asetaldehit üretimi için 1951’den 
itibaren yan katalizör olarak manganez 
oksit yerine demir sülfide geçmesiyle 
birlikte ara ürün olarak «metilciva» 
salınmaya başlıyor. 
 
* 21/Nisan/1956’da fabrikada bulunan 
hastaneye; yürümede ve konuşmada 
zorluk ve konvülsiyon tablosuyla 5 y.’da 
bir kız çocuğu getiriliyor. 2 gün sonra bu 
kızın küçük kardeşi aynı semptomlarla 
hastaneye getiriliyor. Muayene 
sırasında anne, komşusunun çocuğunda 
da aynı bulguların olduğunu söylüyor. 
Ev-ev yapılan inceleme sonucunda 8 
hasta daha saptanıyor. Aynı yılın Ekim 
ayında saptanan 40 hastanın 14’ü 
kaybediliyor.  
 
* Kumamoto Üniversitesi Araştırma 
Grubu, hastalığın balık yiyenlerde 
oluştuğunu saptıyor. Daha sonra 
yapılan araştırmalarda Minamata 
Körfezi’ndeki suda ileri düzeyde civa 
kirliliği olduğunu ve bunun balıklara 
bulaştığını belirliyor. 



BHOPAL KAZASI 
 
* 2-3/Aralık/1984’de Hindistan’ın 
Madhya Pradesh Eyaleti’ndeki 
Bhopal kentinde «Union Carbide» 
isimli ABD firmasından salınan 40 
ton metil izosiyanat, 150.000’den 
fazla insanı etkilemiş ve 20.000’e 
yakın insanın ölümüne yol açmıştır. 



1952 LONDRA HAVA 
KİRLİLİĞİ 
 
* 5-9/Aralık/1952 tarihinde 4 ün boyunca 
Londra’nın gökyüzünü kaplayan hava 
kirliliği oluşturduğu sağlık sorunlarıyla 
tarihteki yerini almıştır («Killer Fog», 
«Great Smog of 1952» gibi isimlerle de 
anılmaktadır). 
 
* Soğuk nedeniyle aşırı yakıt tüketimi, 
elektrikli tramvayların yerini benzin ve 
mazotla çalışan toplu taşıma araçlarının 
alması, havanın rüzgarsız olması nedeniyle 
oluşan bu felaket, son yapılan 
araştırmalara göre 12.000 kişinin erken 
ölümüne yol açmıştır. 











































KURŞUN KONTAMİNASYONUNUN 
BAŞLICA KAYNAKLARI (I) 

Elektrikli akümülatör imalat ve tamirleri,  
Kurşun cevherlerinden ve çinko izabehanelerindeki kurşunlu küller ile  
kurşunlu piritlerin kavrulmasından  geri kalan artıklarından kurşun elde  
edilmesi, işlenmesi, 
Kurşunlu eski metallerden ve eski kurşunlardan kurşunun geri kazanılması, 
Kurşun, kurşun alışımları ve kurşunlu metallerin izabesi,dökümü, rafine  
edilmesi,haddelenmesi, 
Çinko izabesi, çinko ve kurşundan külçe dökümü, 
Bazı sentetik maddelerin yapımında organik kurşun bileşiklerinin  
kullanılması( poliviklorür için stabilizatör olarak kurşun stearat ). 
Kurşun bileşiklerinin yapımı, işlenmesi, 
Kurşun ve kurşun alaşımları ile kaynak, lehim kalaylama, kurşun ve çinko  
izabehanelerindeki çalışmalar, 
Kurşunlu boya, badana, cila, lak, mürekkep, yapıştırıcı maddeler,  
koruyucu kalkar,boya maddeleri ( kurşun beyazı, çinko beyazı ), krom sarısı, 
krom kırmızısı ) ve sikatiflerin ( kurşun naftenat )yapımı, hazırlanması, 
kullanılması, 
Matbaalarda dizgi makinelerinin kullanılması ( Monotip, linotip gibi ). 
  



SANAYİ ÖRNEKLERİ 











AVRUPA’DA ESKİDEN BOYALARDA 
KULLANILAN KURŞUN NEDENİYLE, 

MESKENDEKİ DUVAR BOYASI 
SÖKÜMÜNDE ÇALIŞAN İŞÇİNİN 

KORUNMA ÖNLEMLERİ 

KORUYUCU İŞLEVİ OLMAYAN BASİT BİR 
TOZ MASKESİ İLE KORUNMAYA 

ÇALIŞAN TÜRK İŞÇİSİ 









İŞLETMENİN AVRUPA’DAKİ 
MERKEZİ 









ETKİLENEN VÜCUT SİSTEMLERİ….. 



Santral Sinir 
Sistemi 

• Kronik Ensefalopati (Kronik Nörodejeneratif Hastalık) 

• Akut ensefalopati 

• Beyinde gelişim bozuklukları 

• EEG değişiklikleri 

• Konvülsiyonlar 

• Serebral palsi 

• Nörotransmitter salınım bozuklukları 

 

Periferik Sinir 
Sistemi 

• Periferik sinir fonksiyonlarında bozukluklar 

• Sinir iletim hızında azalma 

• Düşük el-ayak 

• Proprioseptif duyu bozuklukları 

Büyüme ve 
Gelişim 

• Nörolojik fonksiyonlarda gecikme (oturma, yürüme, konuşma gibi) 

• Büyüme hızında azalma 

• Öğrenme güçlükleri 

• Eğitim performansında düşüklük 

• Okul başarısında (okuma, matematik işlemler, kısa süreli bellek işlevlerinde bozukluk) 

• Metallotiyonein bozukluğu ve genetik yatkınlığı olanlarda otizm 



Gelişimsel 
Toksikoloji 
Açısından 

• Preimplantasyon kaybı 

• Düşük, ölü doğum, neonatal ölüm hızında artma 

• Preterm doğum 

• Düşük doğum ağırlığı 

• Minör konjenital ve kromozomal anomaliler 

• Azalmış plasental fonksiyonlar 

 

Üreme Sağlığı 
Etkileri 

• Testiküler işlevlerde değişiklik (hipospermi, astenospermi, teratospermi) 

• Erektil disfonksiyon, impotans 

• Serum testosteron düzeylerinde azalma 

• Sterilite, infertilite 

Böbrekler 

• Böbrek hasarı 

• Kronik kurşun nefropatisi 

• Nefrit 

• Fanconi Sendromu 

• Gut 

• Renal hipertansiyon 



 
 
 
 
 

• 1900’larda sanayi gelişmediği için çevresel maruziyet yoktu, kurşunlu borular 
nedeniyle içme suyundan kurşun maruziyeti mevcuttu. 

• 1940’larda «Journal of the American Medical Association» da kurşunlu 
boruların sağlığa zararlı olmadığı yönünde yayınlar bulabiliyoruz (Troesken, 
2006) 

• 1970…. WHO: 300 µg/dL («not to be regularly exceeded» kaydıyla) 
• 1980…. EU : 50 µg/dL 
• 1998…. EU : 25 µg/dL 
• Artık 10 µg/dL, ancak Almanya bu düzeyin de çocukların nörobilişsel işlevlerinde 

bozukluklar oluşturduğu gerekçesiyle 5 µg/dL’e çekmeye çalışıyor. 
 
 
 
 











Toxicologic Biomarkers, Anthony P. DeCaprio 





Primer Hipertansiyon-1 

• Toplam hipertansiyon olgularının % 90-95’ini oluşturur ve nedeni 
belirlenememiştir.  

- Kurşun… 
(i) NHANES-I çalışması, 9933 olguda kurşun maruziyeti ile hipertansiyon 

ilişkisi kanıtlanmıştır (Harlan et al., 1984) 
(ii) EDEN çalışması… 1017 gebede yapılan çalışmada hipertansiyon çıkan 

gebelerde kontrol grubuna göre kan kurşun düzeylerinin belirgin düzeyde 
yüksek  olduğu belirlenmiştir (Yazbeck et al., 2009) 

(iii) EPA, 1990’da 7 µg/dL üzerindeki değerlerin hipertansiyon, kalp krizi ve 
inme gibi kardiyovasküler hastalıkların riskini artırdığını bildirmiştir. 

 
- Arsenik…  
(i) 22 haftada yüksek düzeyde arsenikli su içerilen farelerde kronik 

hipertansiyon bulguları olan sistolik ve diastolik kan basıncında yükselme 
ve sol ventrikül hipertrofisi saptanmıştır (Sanches-Soria et al., 2012) 

(ii) 871 hastada yapılan araştırmada arsenik metilasyonundaki yetersizliğin 
hipertansiyon oluşumu ile ilişkili olduğu belirlenmiştir (Huang et al., 2007)  

 



- Kadmiyum… 
(i) Kore’de 958 erkek ve 944 kadının katıldığı bir çalışmada çevresel 

kadmiyum maruziyeti ile hipertansiyon oluşumu arasında pozitif bir 
korelasyon belirlenmiştir (Eum et al., 2008) 

(ii)  Japonya’da 15 yıl süreyle devam ettirilen bir kohort çalışmasında çevresel 
kadmiyum maruziyeti bulunan bir çevrede yaşayan halk içerisinde böbrek 
hasarı ve hipertansiyon sıklığının daha yüksek olduğu belirlenmiştir 
(Nishijo et al., 2006) 

- Civa… 
(i) Kanada’da 732 kişi üzerinde yapılan çalışmada civa maruziyeti ile 

hipertansiyon arasındaki ilişki ortaya konmuştur (Valera et al., 2009) 
(ii) Minamata’da 1971 adet bilimsel çalışmanın sonuçları ile hazırlanan bir 

meta-analizde civa maruziyeti ile hipertansiyon oluşumu arasında pozitif 
ilişki saptanmıştır (Yorufuji et al., 2009) 

- Pestisidler 
(i) Amerika’da PCB grubu pestisitlere maruz kalmış bir popülasyonda yapılan 

çalışmada pestisid maruziyeti ile hipertansiyon arasındaki yakın ilişki 
gösterilmiştir (Goncharov et al., 2010) 

 

Primer Hipertansiyon-2 



Tip II Diabetes Mellitus 

- Arsenik… 
(i) John Hopkins Üniversitesi’nde yapılmış epidemiyolojik çalışmalardan 

hazırlanan bir metaanalizle arsenik diabet ilişkisi kesinlikle kanıtlanmıştır 
(Navas-Asien et al., 2006) 

(ii) Wu ve ark.’ı da 2012’de yaptıkları bir çalışmada arseniğin endotel işlevini 
bozarak kardiovasküler hastalık oluşumunu hızlandırdığı belirlenmiştir 
(Wu et al., 2012) 

- İlişkilendirilmiş diğer kimyasal ajanlar: 
(i) Kadmiyum (Edwards et al., 2009)(İçme suyuyla oluşan maruziyetin 

diabetes insidansını artırdığı belirlenmiştir) 
(ii) Kurşun (Park et al., 2006) (Uzun süreli düşük doz maruziyetin metabolik 

sendrom ve diabetes insidansını artırdığı belirlenmiştir) 
(iii) Civa (Flores et al., 2011) (Maruziyetin hem diabet insidansını, hem de 

komplikasyonlarını artırdığı belirlenmiştir) 
(iv) Pestisidler (Lee et al., 2011) (725 kişilik bir çalışma popülasyonunda 

yapılan çalışmada pestisit maruziyeti ile Tip 2 diabetes mellitus arasında 
kuvvetli bir ilişki saptanmıştır) 

 
 

 



Nörodejeneratif Hastalıklar-1 
• Parkinson Hastalığı 
- Manganez… 
(i) 959 Parkinson hastası üzerinde yapılan bir araştırmada başta 

manganez olmak üzere pestisit kaynaklı ağır metallerin hastalığın 
etyolojisi üzerinde önemli rol oynadığı gösterilmiştir (Dick et al., 
2007) 

- Civa… 
(i) Diyetle başta civa olmak üzere pestisid kimyasallarına maruz 

kalan, genetik olarak yatkın bireylerde Parkinson hastalığı riskinin 
arttığına dair bulgular elde edilmiştir (Petersen et al., 2008) 

• Otizm 
- Civa… 
(I) Texas’ta yapılan ve EPA (Environmental Pollution Agency)’nin de 

katıldığı bir çalışmada yaklaşık her ½ tonluk çevresel civa 
atılımında özel eğitim hizmeti sayısında % 43, otizm olguları 
insidansında ise % 61’lik bir artış olduğu belirlenmiştir (Palmer et 
al., 2006)  



Nörodejeneratif Hastalıklar-2 
• Alzheimer Hastalığı 
- Arsenik… 
(i) Amerika’da 434 hastada yapılan bir çalışmada arsenik ile Alzheimer hastalığı 

arasındaki pozitif korelasyon gösterilmiş ve arsenik maruziyetinin bu hastalıkta 
özellikle hafıza yetisi üzerindeki olumsuz etkisi vurgulanmıştır (O’Bryant et al., 
2011) 

- Aluminyum… 
(i) 65 yaş ve üzeri 3777 hastada yapılan çalışmada aluminyum maruziyeti ve 

Alzheimer hastalığı gelişimi arasında güçlü bir korelasyon saptanmıştır (Rondeau 
et al., 2000) 

- Bakır… 
(i) 79 hastada yapılan araştırmada, MRI görüntüleme  bakırın nörodejeneratif 

değişikliklerin gelişmesinde rol oynadığı belirlenmiştir (Squitti, 2002) 
- Civa… 
(i) Amerika’da yapılan bir çalışmada Alzheimer hastalığının moleküler özelliklerinden 

biri olan GTP’nin tübülüne bağlanma eksikliğinin civa dumanı solutulan farelerde 
de oluştuğu belirlenmiştir (Pendergrass et al., 1997) 

- Pestisitler… 
(i) 1507 fransız üzerinde yapılan prospektif bir çalışmada pestisite maruz kalan 

bireylerde Alzheimer hastalığı rölatif riskinin 2.39 olduğu belirlenmiştir (Baldi et 
al., 2003)  

 
 





Endokrin Bozucu Kimyasallar  
(USA’da CDC-Centers for Disease Control and Prevention) 48 adet yaygın kullanılan endokrin bozucu kimyasal bildirmiştir) 

Pestisidler Benamil, hekzaklorobenzen, mankozeb, maneb, metiram, 
tributiltin klorid, zineb, ziram, alaklor, amitral, atrazin, 2,4-
dinitrofenil hidrazin, metribuzin, nitrofen, 2,4,5-
triklorofenol, trifluralin, B-BHC (beta-benzen hekzaklorid), 
lindane, p,p-DDE (diklorodifenil dikloroetilen), dikofol, 
dieldrin, endosulfan, heptaklor, metamil, metoksiklor, 
paratyon, sentetik piretiroidler 

Tarım ilaçları ve gıdalarla kalıntı 
şeklinde insan vücudunda (özellikle yağ 
dokuda) birikim 

Endüstriyel 
Kimyasallar 

Bisfenol A, butilbenzil fitalat, nonilfenol, PCBSs(poliklorlu 
bifenil), pentaklorofenol, stiren, 8-TCDD (8-
tetraklorodibenzo-para-dioksin) 

Damacana, plastik ve PVC sektörü, 
boyalarda, endüstride organik solvent 
olarak 

Metaller Kadmiyum, kurşun, civa Madencilik ve metal sektörü, doğal 
sularla bulaş 



Kardiyovasküler Toksisite 

Negatif Inotrop, Kardiak Hipertrofi, Proaritmik 

Kadmiyum, arsenik, kobalt, inorganik kurşun, baryum, lantan, mangan, nikel 

Proaritmik, Negatif Inotrop, Azalmış Kardiak Output 

Halojenli Hidrokarbonlar (Karbon tetraklorid, kloroform, kloropentafloroetan, 1,2-dibromo-tetrafloro metan, dikloroetilen, etil klorid, 
etil bromid, metil bromid, metilen klorid, trikloroetan, trikloroetilen, trikloroflorometan 

Proaritmik Ajanlar 

Solventler (Toluen, ksilen, stiren, propilen glikol) 

 

Ketonlar (Aseton, metil etil keton) 



Görme Toksikolojisi 

Kornea 

• Dışardan oluşan etkilere son derece hassastır 

• Asit ve alkaliler, organik solventler (aseton, hekzan, toluen), 
deterjanlar,  

Lens 

• Lens saydamlığını bozarak katarakt oluşumunu hızlandırılar. 

• 2,4-dinitrofenol, talyum, dimetilsülfoksit, para-
klorofenilalanin 

Retina 

• Bazı polisiklik bileşiklerin retinopatiyi tetiklediği 
belirlenmiştir. 

• 4,4-metilendianilin, klorakin, hidroksiklorakin 



Görme Toksikolojisi 

Optik 
Sinir 

• Bazı kimyasalların optik sinire ya da görme ile 
ilgili ganglion hücrelerine toksik etki göstererek 
görmeyi bozduğu belirlenmiştir.  

• Bunlardan en bilineni metanoldür. diğerleri,; 
karbon disülfid, talyum ve disülfiramdır.  

• Diğer taraftan karbon monoksit ve arseniğin; 
periferik görme ile ilgili yapılara hasar vererek 
görmeyi bozduğu da belirlenmiştir.   

• Metil civa, optik sinir yerine görme korteksine 
hasar vererek santral görme bozukluğu oluşturur.  

• Bazı solventler periferik nöropatik etkilerini 
görme fonksiyonu üzerinde de göstererek 
görmeyi bozarlar. Bunlar; Krezol fosfat, akrilamid, 
hekzan ve metilbutil ketondur. 



Karaciğer 
Toksisitesi  

• Esas olarak Sitokrom P450 enzimleri olmak üzere; vücuda 
giren ksenobiyotiklerin en fazla metabolize edildiği organ 
olması nedeniyle karaciğer toksik etkilere çok açıktır. Oluşan 
lezyonların daha çok sentrlobüler olması da, bu bölgede 
sitokrom P450 enzimlerinin daha fazla olmasına 
bağlanmaktadır. 

• Lipid peroksidasyon artışı, kovalent bağlanma, protein 
sentezinin inhibisyonu, safra üretiminin ya da akışının 
bozulması, immünolojik reaksiyonlar ve kalsiyum dengesinin 
olumsuz etkilenmesi hepatotoksisitede rol oynayan 
faktörlerdir. 



Karaciğer Hasarının Moleküler Tipleri 

 

 
Organel Etki Toksik Maddeler 

Plazma 
Membranı 

Enzim Fonksiyonlarının 
Bozulması Asetominofen, Karbon tetraklorid, Phalloidin 

Nükleus Neoplazi 
Aflatoksin, Berilyum, Siskasin, dimetilnitrozamin, 
tannik asit 

Mitokondri Mitokondride Şişme Karbontetraklorid, Dimetilnitrozamin, Dikuat, Fosfor 

Lizozomlar Birikim Berilyum, Karbon tetraklorid, Fosfor 

Peroksizomlar Proliferasyon Klofibrat, Trikloroetilen, Yüksek yağlı diyet 



• Karaciğere Toksik etki Gösteren Maddeler 

 

*** Nekroz ve Yağlı Karaciğer 

Aflatoksin, Alil alkol, Berilyum, Bromobenzen, Karbon 
disülfid, Karbon tetraklorid, Kloroform, Diklorobenzen, 
Etanol, Fosfor, Tannik asit, Tetrakloroetan, Trikloroetilen 

 

*** Kolestaz 

Amitriptilin, Karbamazepin, Klorpromazin, Perfenazin, 
Promazin, Androjenik ve anabolik steroidler, Sülfanilamid, 
Tiyobendazol, Kolşisin, Halotan, İmipiramin, Metil dopa, 
Metoksifluran, Fenitoin, Papaverin 

 

  



Böbrek  Toksisitesi  
• Böbreğe Toksik Maddeler ve Etki Bölgeleri 

 Toksik Madde Etki bölgesi 
Ağır Metaller 

Kadmiyum Proksimal Tübül 

Krom Proksimal Tübül 

Altın Glomerulus 

Kurşun Proksimal Tübül ve Kan Damarları 

İnorganik Civa Proksimal Tübül ve Glomerulus 

Halojenli Hidrokarbonlar 

Bromobenzen, Klorotrifloroetilen Proksimal Tübülüs 

Karbon tetraklorid, Trikloroetilen Proksimal Tübülüs 

Kloroform, 2-bromoetilamin Proksimal Tübülüs 

Hekzaklorobutadien Pars Recta 

Hidroksikinon Proksimal Tübülüs 



Üreme Toksikolojisi 

• Üreme toksisitesi; bir kimyasal maddenin, yetişkin 
erkek ve kadınlarda cinsel fonksiyon ve üreme 
işlevleri üzerindeki olumsuz etkileri indüklemesini 
ifade eder.  



Aluminyum Klorid 

Ölü ve anormal sperm 
sayısında artış; testis ve 

epididim boyut ve 
ağırlığında azalma 

Sodyum arsenit 

Testis ağırlığında azalma; 
sperm oluşum 

yolağındaki enzim 
aktivitelerinde azalma 

Kadmiyum Klorid 

Seminifer tübüller de hasar; sperm 
sayısı ve motilitesinde azalma 

Potasyum Dikromat 

Testosteron 
düzeylerinde, testis ve 

epididimis boyutlarında 
azalma; sperm sayı ve 
motilitesinde azalma 

Civa Klorid 

Epididimal sperm sayısında,sperm motilitesi 
ve yaşam süresinde azalma; 

Kurşun 

Sperm sayısında azalma, 
morfolojisinde bozukluk; 

testis boyutlarında 
azalma 



Gelişimsel Bozukluklar-1 
• Arsenik… 

(i) Yapılan çalışmalarda intrauterin dönemde içme suyu ile arsenik maruziyetinin 
akciğerde gelişimsel bozukluklara neden olduğu belirlenmiştir (Petrick et al., 
2009) 

(ii) Farelerde yapılan deneylerde intrauterin arsenik maruziyetinin plasental 
damarlanmayı bozarak spontan düşüklere neden olduğu belirlenmiştir (He et al., 
2007) 

• Pestisitler… 

(i) Meksika’da asemptomatik 4-5 yaşlarındaki çocuklar üzerinde yapılan bir 
çalışmada mikst pestisitlere maruz kalan grupta kısa sürekli bellekte, el-göz 
koordinasyonunda, çizim yapma ve yazı yazma yetilerinde kontrol grubuna göre 
ciddi eksiklikler olduğu belirlenmiştir (Guillette et al., 1998) 

(ii) Anneleri hamile iken tarım sektöründe başta organofosfatlar olmak üzere 
pestisitlere maruz kalan Ekvatorlu çocuklarda vizyospatial defisitler belirlenmiştir 
(Grandjean et al., 2006) 
 

 

 

 

  

 



Gelişimsel Bozukluklar-2 
• Civa… 

(i) Yapılan kesitsel çalışmalarda intrauterin civa maruziyeti yaşayan çocuklarda 
nörodavranışsal bozukluklar olduğu bildirilmiştir. Amerika Ulusal Bilimler 
Akademisi bu çalışmaları topluca incelemiş ve çok düşük düzeylerde bile civanın 
gelişimsel nörotoksik bir ajan olduğunu kabul etmiştir (Grandjean et al, 2005; 
National Research Council, 2000) 

• Manganez… 

(i) Fransa’da yapılan ve 247 doğumu içeren prospektif bir çalışmada, kord kanındaki 
yüksek manganez konsantrasyonlarının; 9 aylıkken yapılan Brunet-Lezine ve 3 
yaşında yapılan McCarthy skalaları doğrultusunda nörodavranışsal bozukluklara 
neden olduğu belirlenmiştir (Takser et al., 2003) 

• Poliklorlu Bifeniller… 

(i) Daha önce elektrik sanayide yaygın olarak kullanılmış olan bu maddenin etkileri, 
doğada bozunmaması nedeniyle halen daha devam etmektedir. Amerika’da intrauterin 
olarak maruz kalmış çocuklarda aynı yaştakilere göre  IQ düzeylerinin 6.2 puan düşük 
olduğu belirlenmiştir (Jacobson et al., 1996) 

 



Ototoksik Kimyasallar 

Etken Kaynak 

Stiren, ksilen, trikloroetilen, n-heptan, n-
hekzan, etil benzen, etil alkol, n-butil 
alkol, akrilonitril, perkloroetilen, 
hekzaklorobenzen, metil stiren, metilen 
klorid, kloroform, metil kloroform, karbon 
disülfid 

Sanayide endüstriyel çözücü, tarım ilaçları 

Kurşun, siyanid Madencilik ve metal sektörü 



IARC   yüksek kanser riskine göre  

Mesleksel Kanserleri;    
 
1. Etken, 

2. Kanserin meydana geldiği organ, 

3. Meslek yada İşkolu  olarak gruplandırmıştır. 

 

 (Environ Health Perspect. 2004 November; 112(15): 1447–1459) 

 



KİMYASAL ADI CAS No BULUNDUĞU İŞ KOLLARI KANSER 

TÜRÜ 

(varsa) 
Arsenik ve Inorganik 

arsenik bileşikleri 

007440-38-2 -Arsenikli insektisidler kullanan tarım işçileri 

(özellikle üzüm bağlarında) 

-Arsenikli insektisidlerin üretimi ve 

paketlenmesi 

-Arsenik madenciliği 

-Bakır üretimi (Bakırın eritilerek eldesi) 

-Cam endüstrisi 

-Plastik endüstrisi 

-Krom bakır arsenat şeklinde odun 

koruyucularda 

PEL: 0.5 mg/m3 

  

Akciğer ve deri kanseri 

Asbestoz (Tüm 

türleri: actinolit, 

amozid, antofilit, 

krizolit, krosidolit, 

tremolit) 

001332-21-4 

013768-00-8 

012172-73-5 

017068-78-9 

012001-29-5 

012001-28-4 

014567-73-8 

-Asbest madenciliği 

-İzolasyon malzemesi üretimi (borular, 

amyant çarşaf, dokuma-tekstil, elbiseler, 

eldivenler, asbestli çimento ürünleri, filtre 

malzemeleri) 

-Gemi, uçak, otomotiv sektöründe, makine 

üretiminde yağlayıcı ve sızdırmazlık elemanı 

olarak 

-İnşaat sektöründe ısı ve ses izolasyonunda 

-Akciğer mezotelyoması 

-Plevra ve peritoneal 

mezotelyoma 

-Cilt kanserleri 



Benzen   -Kimya endüstrisinde 

-Bazı petrol ürünlerinde minör bileşke olarak 

-Sentetik organik kimyasalların, plastiğin ve 

kauçuğun üretiminde  

-Özellikle PVC üretiminde kalenderleme (şerit ve 

levha haline getirme) işlemi sırasında 

-Lastik pişirme ve lastik yakma işlemi sırasında 

-Deri endüstrisinde, bot ve ayakkabı yapım ve tamiri 

işlemi sırasında 

-Polistiren plastikler, poliester reçineleri, sentetik 

kauçuk, naylon üretiminde 

-Buharlaşıcı kömür katran ziftleri 

-Kemik iliği depresyonu 

-Kemik iliği aplazisi 

-Lösemi 

 

Benzidin 000092-87-5 -Azo ve sülfür boya üreticileri 

-Kağıt, deri ve tekstil boyaları 

  

-Deri kanseri 

-Mesane kanseri 

-Karaciğer kanseri 

-Böbrek kanseri 

Benzo[a]pir

en 

000050-32-8 -Metal endüstrisi 

-Kok fabrikası işçileri 

-Endüstriyel atık sularda (EPA-Çevre Koruma Ajansı- 

öncelikli kirleticiler listesinde yer almaktadır.) 

- DNA yapısını bozarak 

tüm kanserlerin gelişimine 

altyapı sağlar. 



Berilyum ve 

Berilyum 

bileşikleri 

007440-41-7 -Uzay ve elektronik endüstrisinde yaygın 

olarak kullanılır (Bakırla alaşımı daha tercih 

edilir)(Aluminyumdan daha hafif, çelikten 6 

kat daha dayanıklı) 

-Nükleer silahların yapımında 

-Nükleer reaktörlerde nükleer reflektör ya da 

moderatör olarak 

-Berilyum oksid şeklinde; cam, seramik ya da 

plastik üretiminde 

-Bakır, alüminyum ve nikel alaşımları 

şeklinde elektrik ve ısı geçirgenliğini artırmak 

için 

-Akciğer kanserleri 

-Cilt kanserleri 

Bis(klorometil)

eter 

Klorometil 

metil eter 

000542-88-1 

000107-30-2 
-Polimer, iyon değiştirici reçine ve plastik 

sentezinde 

-Diş protez üretiminde 

-Tekstil üretiminde 

-Akciğer kanseri 

-DNA yapısını bozarak 

tüm kanserlerin 

gelişimine altyapı 

sağlar. 

1,3-Butadien 000106-99-0 -Sentetik kauçuk üretiminde 

-Lastik üretiminde 

-Naylon ve plastik şişe üretiminde 

- DNA yapısını bozarak 

tüm kanserlerin 

gelişimine altyapı 

sağlar. 



Kadmiyum 

ve 

kadmiyum 

bileşikleri 

007440-43-9 -Aşınmaya olan direnci nedeniyle galvanizleme 

ve kaplama işinde 

-Elektrik malzemelerinin üretiminde 

-Nikel-kadmiyum pil yapımında 

-Boya ve pigment üretiminde 

-Akciğer kanserleri 

-Burun mukozası ve 

sinüs kanserleri 

Krom VI 

bileşikleri 

018540-29-9 -Metal endüstrisinde krom kaplama ve kromat ve 

ferrokrom üretiminde 

-Kimya endüstrisinde pigment kromat üretiminde 

-Kromit cevheri işlemlerinde 

-Dökümcü ve kaynakçılarda 

-Akciğer kanseri 

Kömür 

katranı 

008007-45-2 (Birçok iş kolunda doğrudan ya da dolaylı 

maruziyet gerçekleşebilir) 

-Asfalt işçilerinde(buharlaşıcı kömür katran 

ziftleri) 

-Gaz endüstrisinde kömür yakma sonucu buharına 

maruz kalma 

-Plastik endüstrisinde üretim işlemi sırasında 

-Akciğer kanseri 

-Mesane kanseri 

-Skrotum kanseri 



Erionit 

(fibröz 

zeolite) 

066733-21-9 -Ticari kullanımı bilinmemekle birlikte diğer 

zeolitlerin madenciliği sırasında maruziyet 

yaşanmaktadır 

-Akciğer kanseri 

Etilen oksid 000075-21-8 (Etilenin oksidasyonu sonucu oluşur. Esas olarak 

etilen glikol-antifriz- üretimi sırasında ortaya 

çıkar.) 

-Tıbbi cihazların sterilizasyonunda 

-Plastik ve sentetik kauçuk üretiminde 

-Poliester reçineleri ve bazı çözücülerin 

üretiminde 

  

-Hematolojik 

kanserler 

- DNA yapısını 

bozarak tüm 

kanserlerin 

gelişimine altyapı 

sağlar. 

  

Formaldehid 000050-00-0 -Kontraplak, sunta, yalıtım malzemesi yapımında 

-Boya ve plastik malzemelerinin yapımında 

-Tekstil endüstrisinde 

-Halı, mobilya, duvar kaplamalarında 

-Ev temizlik ürünlerinde 

-Akciğer kanseri 

- DNA yapısını 

bozarak tüm 

kanserlerin 

gelişimine altyapı 

sağlar. 

  



Hematit 001317-60-8 
-Demir madenciliğinde 

-Deri kanserleri 

-Akciğer kanserleri 

İzopropil 

alkol 

000067-63-0 
-Sentetik reçinelerde, kaplamalarda, 

vernikte ve boya sökücülerde 

-Kuvvetli asitler 

kullanılarak izopropil alkol 

üretimi IARC’ye göre 

Grup1 karsinojen olarak 

nitelendirilmiştir. 

2-naftilamin 000091-59-8 
-Boya ve pigment üretiminde 

-Plastik sanayide 

-Mesane kanseri (30-60 

kat) 

  



Nikel 

bileşikleri 

007440-02-0 
-Paslanmaz çelik, alaşım çelik ve metal 

bileşiklerde  

-Kaplamalarda (para, mücevher, 

oyuncak, gözlük vs gibi birçok metal 

kaplamada) 

-Kaynak ve lehimle uğraşanlarda 

-Akciğer kanserleri 

-Burun mukozası ve 

sinüs kanserleri 

Fosfor 014596-37-3 
-Fosfor madenciliği 

- DNA yapısını bozarak 

tüm kanserlerin 

gelişimine altyapı 

sağlar. 

  

Radyum-224 

Radyum-226 

Radyum-228 

013233-32-4 

013982-63-3 

015262-20-1 

-Kanser tedavisinde radyasyon kaynağı 

-Cihaz kalibrasyonunda nötron kaynağı 

-DNA replikasyonu dahil 

olmak üzere birçok 

hücresel işlevi bozar. 



Kristalize 

silika tozları 

014808-60-7 -Kuartz madencilerinde -Akciğer kanseri 

2,3,7,8-

Tetrachlorodi

benzo-para-

dioxin 

001746-01-6 -Metal geri dönüşümü 

-Demir metal üretimi 

-Çinko madeni tasfiyesi 

-Magnezyum geri dönüşümü 

-Çimento üretimi 

-Oksijen kaynağı ile kesme işlemi 

-Çöp yakma fırınları 

-İnşaat bloğu üretimi 

- DNA replikasyonu dahil 

olmak üzere birçok hücresel 

işlevi bozar. 

Vinil klorid 000075-01-4 -PVC üretiminde 

-Plastik sanayide 

-Başta trikloroetan olmak üzere klorlu 

solventlerin üretiminde 

-Karaciğer anjiosarkomu 

-Hepatoselüler kanser 

-Beyin tümörleri 

- DNA replikasyonu dahil 

olmak üzere birçok hücresel 

işlevi bozar. 

  



Aluminyum üretimi Zift buharı; aromatic aminler 
            

Suppl. 7 

(1987) 

                    

1 
AKC,Mesane 

Auramin üretimi 
2-Naphthylamin; auramin; diğer kimyasallar; 

pigmentler 

            

Suppl. 7 

(1987) 

                    

1 
Mesane 

Bot ve ayakkabı imalat ve 

tamiri 
Deri tozu; benzen ve diğer çözücüler 

            

Suppl. 7 

(1987) 

                    

1 

Lösemi, Burun,   

Paranasal sinüsler, Mesane 

Kömürün gazlaştırılması Kömür zifti; kömür zifti buharı; PAH 
Vol. 34 

(1984) 

                   

1 
Deri (skrotum dahil), Mesane, AKC 

Kok kömürü üretimi Kömür zifti buharı 
            

Suppl. 7 

(1987) 

                   

1 
Deri (skrotum dahil), AKC, Mesane, Böbrek 

Kauçuk endüstrisi Aromatik aminler; çözücüler 
    Suppl. 7 

(1987) 

            

1 
Mesane, Mide,Larinks, Lösemi, AKC    

Hematit madencilik, radon 

ışınımına mazur kalınan yer 

altı işlemleri 

Radon; silika 
     Suppl. 7 

(1987) 

            

1 
AKC 

Demir ve çelik dökümü PAH; silika; metal buharları; formaldehit 
     Suppl. 7 

(1987) 

            

1 
AKC 

Mobilya üretimi ve ince 

marangozluk 
Tahta tozu 

            

Suppl. 7 

(1987) 

                   

1 
Burun ve Sinonazal kaviteler 

IARC -Mesleksel Kanserler: Meslek ve İşkollarına göre gruplandırma 
Environ Health Perspect. 2004 November; 112(15): 1447–1459.  

Meslek ve İşkolu Maddeler 

            Monograph            

volume Grup  Organ 



İzopropil üretimi, güçlü asit 

içeren işlemler 

Diizopropil sulfat; izopropil yağları; 

sülfürik asit 

    Suppl. 7 

(1987) 
            1 Paranazal sinüsler, Larinks, AKC   

Macenta üretimi 
Macenta; ortho-toluidine; 4,4′-methylene 

bis(2-methylaniline); ortho-nitrotoluene 

  Vol. 57 

(1993b) 
            1 Mesane 

Boyacılar 
Vol. 47 

(1989c) 
            1 

AKC, Mesane. Mide, KC anjiosarkom- 

HCC, 

Petrol arıtımı PAH 
  Vol. 45 

(1989b) 

            

2A 
Mesane, KC, Beyin, Lösemi 

Cam sanatı, cam kaplar ve 

preslenmiş eşya üretimi 

Kurşun; arsenik; antimoni oxitleri; silica; 

asbestos; diğer metal oksitleri; PAH 

   Vol. 58 

(1993a) 

            

2A 
AKC 

Kuaför ve berberler 

Boya tanecikleri (aromatic amines, 

amino-phenols hidrojen peroksit dahil); 

çözücüler, propellant; aerosol 

   Vol. 57 

(1993b) 

                   

2A 

Mesane, AKC, Non-Hodgkin lenfoma, Over  

 

Kuru temizleme 
Spotting sırasında kullanılan çözücü ve 

kimyasallar 

  Vol. 63 

(1995a) 

                   

2B 

Marangozluk ve 

doğramacılık 
Tahta tozu 

            Suppl. 

7 (1987) 

                   

2B 

Matbaa - Baskıcılık 

işlemleri 
Çözücüler, mürekkepler 

  Vol. 65 

(1996) 

            

2B 

Tekstil üretim endüstirisi 
Tekstil tozu; boya parçacıkları ve 

çözücüler 

  Vol. 48 

(1990b) 

            

2B 

 

 

Meslek ve İşkolu Maddeler 

 IARC 

Monograph      

volume Grup  Organ 



 
(IARC-INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER) 

Etken İlişkili Kanser 

Arsenik ve inorganik arsenik 

bileşikleri 

Akciğer, cilt, mesane (kesin); böbrek, karaciğer, prostat (kuvvetle 

muhtemel) 

Berilyum ve berilyum 

bileşikleri 

Akciğer (kesin) 

Kadmiyum ve kadmiyum 

bileşikleri 

Akciğer (kesin); prostat, böbrek (kuvvetle muhtemel) 

Krom VI bileşikleri Akciğer (kesin); nazal kavite ve sinüsler (kuvvetle muhtemel) 

Nikel bileşikleri Akciğer, nasal kavite, paranasal sinüsler (kesin) 

Asbestos Akciğer, mezotelyoma, larinks, over (kesin); kolorektum, farinks, 

mide (kuvvetle muhtemel) 

Erionite Mesotelyoma (kesin) 

Silika Akciğer (kesin) 

Deri tozu Nazal kavite ve paranasal sinüsler (kesin) 

Odun tozu Nazal kavite ve paranasal sinüsler, nazofarinks (kesin) 




