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1. G

VE AMAÇ

Yerkabu unda bulunan ve sürekli serbest hale geçen c va,
eser

bir

elementtir

ve

metalik,

organik

ve

inorganik

formlarda

bulunmaktad r. C va sanayide yayg n bir kullan m alan na sahiptir.
Foto rafç k, dericilik, boyac k, tekstil gibi birçok alan n yan s ra kimya
ve orman endüstrileri ve ziraat de önemli ölçüde c va ve c va bile ikleri ile
ilgilenmektedir. Ayr ca c van n çe itli formlar
antiseptik,

diüretik,

herbisit,

fungusit

ve

t pta da dezenfektan,
antiparaziter

olarak

kullan lmaktad r. C van n sodyum, alüminyum, gümü , alt n ve platin gibi
metaller ile amalgam olu turabilme özelli inden de di
dolgular

n yap

hekimli inde di

nda faydalan lmaktad r.

Birçok kullan m alan olan c vaya yayg n kullan

ve üretimi

nedeniyle hem çevresel hem de mesleki olarak maruz kalmak söz
konusudur. Çe itli kaynaklardan topra a ve suya kar an bütün c va
türleri, ya mur sular ba ta olmak üzere atmosferden sucul ekosisteme
ula r. Bu c va türleri, anerobik ve aerobik artlarda bakteriler ve kimyasal
reaksiyonlarla çok toksik form olan mono veya dimetil metil c vaya
dönü ürler. Atmosferde birikim, en fazla inorganik c va ile olmak üzere üç
formuyla da meydana gelmektedir. Hg2+, yüzey sular ndan döngüye girer
ve di er formlara dönü ür. Önce indirgenir sonra metilasyonla metil c vaya
(MeHg) dönü ür. MeHg da demetilasyonla Hg2+‘e döner. MeHg, Hg’n n en
toksik formdur. Partikül tortularla beraber sedimentlere getirilir ve sonra
difüzyon ve resüspansiyonla sal

r. Bu maddeler küçük organizmalar

taraf ndan absorbe edilir. Bu organizmalar n küçük bal klar taraf ndan
yenilmesiyle a r metaller bal k vücuduna geçerek bal klar n dokular nda
birikirler. Ve canl lar aras nda de

imle metil c va birikmeye devam eder.

Zamanla metil c va seviyesi en üst de ere ula r. Metil c val bal klar
insanlar taraf ndan yenildi i zaman da vücuda giren metil c va kana kar
ve kana absorbe olur. C va ve olu turdu u bile iklerin emilim, da

r

m ve

vücuttan at mlar , metalin kimyasal yap
de

na ba

olarak oldukça

iklik göstermektedir.

De

ik bal klarda Hg için konsantrasyon düzeyi de

mekle

birlikte genellikle güvenli tüketim için kullan lan düzey 0.5-1.0 mg/kg
(ppm)’d r. Tar m ve Köyi leri Bakanl
haz rlam

olduklar

ile Sa

k Bakanl

’n n birlikte

“Türk G da Kodeksi, G da Maddelerinde Belirli

Bula anlar n Maksimum Seviyelerinin Belirlenmesi Hakk nda Tebli
(Tebli No: 2002/63)” incelendi inde, hamsilerde c va için kabul edilebilir
en yüksek de erin 0.5 mg/kg (ppm) oldu u görülmektedir. ABD’de ise
da ve laç Dairesi (Food and Drug Administration-FDA) taraf ndan izin
verilen metil c va düzeyi 1.0 ppm’dir. Avrupa Birli i de de

ik bal k türleri

için 0.5 ppm ve 1.0 ppm de erlerini kabul edilebilir en yüksek düzey olarak
belirlemi tir. Al nan metil c va düzeyi haftada 0.2 mg’ geçmemelidir.
ABD’de Çevre Koruma Kurumu (Environmental Protection Agency-EPA)
taraf ndan belirlenen referans doz günlük 0.1

g/kg’d r. FDA, günlük ve

haftal k maksimum c va al m düzeyini 0.3 mg/hafta ve 0.03 mg/gün olarak
belirlemi tir.

Türkiye’nin maden ihracat nda önemli bir yeri olan c van n
ll k üretimi 55.201 kilogramd r. Saf c va zmir, Konya, U ak, Ni de,
Manisa dolaylar nda elde edilmektedir. C va yataklar genellikle düzensiz
ekilde ve devams zd rlar. 1980’li y llarda dünyada üretilen c va miktar
lda 6.796.500 kg’d

ve bu miktar n y lda 1.057.676 kg’

Amerika

taraf ndan üretilmekteydi. 1985 y nda Dünya’da üretilen c va miktar ayn
kalmakla beraber Amerika’da üretilen c va miktar y lda 570.285 kg’a
dü mü tür.

Madencilik faaliyetlerinde at k/ürün oran na ba

olarak

büyük miktarlarda at k olu maktad r. At klar özelliklerine ba

olarak

çevreye tolere edilebilecek seviyenin üzerinde zarar verme potansiyeline

sahip olabilirler. Maden at klar ; üst toprak, at k kaya ve zenginle tirme
at klar ndan meydana gelmektedir.

Avrupa’da 2000’li y llara do ru maden at klar

n depoland

at k barajlar nda/havuzlar nda meydana gelen kazalar n ciddi çevresel
sorunlar yaratmas
Büyük y

bu konu üzerindeki çal malar

yo unla

rm

r.

nlar halinde veya büyük havuzlarda depolanan zenginle tirme

at klar , bu y
insan sa

nlar n kaymas veya havuzlar n çökmesi sonucu çevre,

ve güvenli i üzerinde ciddi etkilere neden olabilmektedir.

Madencilik faaliyetleri süresince ortaya ç kan at klar n sebep
olabilece i en önemli çevresel etkiler su kirlili i ve duyars zl k sorunlar

r.

Madencilik faaliyetlerinde at k yönetiminin farkl a amalar nda do ru ve
yeterli tedbirler al nmad
sorununu önemli k lan ba

takdirde su kirlili i görülebilir. Su kirlili i
ca neden sular n hareketli olmas

r. Kirlilik,

ak nt larla ve nehirler yoluyla yüzeyden ta nabilece i gibi, s zma ve
süzülme yollar yla yeralt
ya mur sular

sular na kar arak da ta nabilir. Örne in,

n veya madencilik faaliyetleri sonucu olu an sular n at a

zmas çözünmeye neden olabilir. Bu yolla olu an özüt (liç), sülfid
oksidasyonuna ve asit olu umuna ve böylece a r metallerin çevreye
yay lmas na neden olur.

va

bile iklerinin

toksik

etkilerini;(i)

de

ik

hücre

reseptörlerine olan ilgileri, (ii) ayr abilirlikleri, (iii) çözünürlükleri, (iv)
da

m ve (v) at m gibi çe itli etkenler ile (vi) kimyasal yap lar aras ndaki

ili ki belirlemektedir.

Maden at klar bertaraf edilirken yeniden kullan m, tecrit,
kat -s

ayr

, dolgu malzemesi ve kimyasal tepkime gibi yöntemlerden

birinin veya birkaç

n gerçekle mesi amaçlanmaktad r. Maden at klar

yönetiminde bu at klara uygun kurallar n yer ald

n

yasal düzenlemelerin

geli tirilmesi gereklidir. Çünkü maden at klar
madene de
olumsuz

n özellikleri madenden

kenlik göstermektedir. Maden at klar

etkilerini

önlemek

amac yla

bu

n çevre üzerindeki

at klara

özgü

uygun

yönetmeliklerin ivedilikle haz rlanmas gerekmektedir.

r metaller ve bunlann bile ikleri ba ta kimyasal proses
at klar

olmak üzere, çe itli emisyon kaynaklar

arac

ile çevreye

yay lmaktad r. Bu emisyonlar su ürünlerinde, bitkilerin yaprak ve
köklerinde depolanmakta ayr ca çevre havas nda da bulunmaktad r. Bu
toksik c va ve c va bile iklerinin insanlara geçmesi ve ölüme götürebilecek
kadar boyutlara eri mesinin sebebinin, bölge halk

n su ürünlerini

(bilhassa bal klar ) g da olarak tüketmesinden kaynakland
ara

yap lan

rmalarda da tespit edilmi tir. Minamata'da meydana gelen ve birçok

ki inin hastalanmas na hattâ 100'den fazla ki inin ölmesine sebep olan bu
olay, c va ve c va bile iklerinin

(a r metallerin) insan sa

ne

derecede tehdit etti ini ortaya koymaktad r.

Yerel yönetimler, ba ta sa

k merkezleri, laboratuarlar ve

sanayi tesisleri olmak üzere çe itli kurumlar n kat

ile bölgesel bazda

azaltma programlar haz rlamal ve uygulamaya koymal

r. Bölgedeki

kirlilik belli bir plan dâhilinde azalt lmal ve önlenmelidir. C va kullan

n

azalt lmas ile ilgili sanayici, bakanl k, yerel yönetimler, sivil toplum örgütü
ve vatanda larla kampanyalar düzenlemelidir.

Sürdürülebilir kalk nman n gere i olarak, çevreyle uyumlu
madencilik faaliyetlerinin gerçekle tirilmesi
madencilik ya çevre dayatmas ndan kaç
çevreye en az zarar verecek
sa lanmal

r.

artt r. Bu ba lamda ya

larak madencilik faaliyetlerinin

ekilde planlanmas

ve yürütülmesi

At klar n azalt lmas nda temel prensip s ras yla, kirlilik
olu turmayacak teknolojilerin seçilmesi, en iyi tekniklerin kullan lmas ,
tekrar kullan lmas ve uygun metotla bertaraf edilmesidir. Klor alkali
tesisleri c va at

olu turmayacak, teknolojiler kullanmal

rlar.

Söz konusu c va metalinin Türkiye’nin ihracat nda önemli bir
yerinin olmas

yani yo unlukla üretilmesi, kullan lmas

ve maden

letilmesinin kapat lmas ndan sonra düzenlemelere uygun olarak at klar n
bertaraf edilip-edilmedi inin, insan ve çevreye olan toksisitesi gözönüne
al narak kapat lan Hg maden i letmesinin çevreye ve dolay

yla insanlara

olabilecek maruziyetinin boyutunu göstermek amac yla sunulan tez
çal mas gerçekle tirilmi tir.

Bu amaçla, Konya li Sarayönü lçesine ba

Kur unlu

bölgesi’nde kapat lan Hg madenine yak n bir göletten “di li sazan” cinsi
bal k örnekleri ve bu bal k örnekleriyle k yaslanabilmesi için, kontrol olarak
Hg ile kontaminasyonun olmad
maden i letmesine uzakl

dü ünülen, Sarayönü lçesine ba

, c va

4.6 km olan bir bal k üretim tesisinden

“alabal k” cinsi bal klar kullan ld . Bal klar n kas dokusunda (insanlar n en
fazla tükettikleri k

m) Hg deri imleri so uk buhar olu turmal atomik

absorbsiyon spektrometrisi (AAS) kullan larak tayin edilmi tir. Çal mada,
van n indirgenmesi için SnCl2 kullan lm
sonuçlar ile bölge insan

r. Kontrole göre de erlendirilen

n ve çevrenin maruziyet boyutu gösterilmi ve

elde edilen verilere göre önerilerde bulunulmu tur.

2. GENEL B LG LER

2.1.C va ve C va Bile ikleri, C van n Do ada Bulunmas

va oda s cakl

nda s

durumda (T erg:-38.89

bulunan metallerden biridir1. Rengi gümü

beyaz

r. Oda s cakl

C)
nda

buharla ma özelli ine sahiptir2. Suda çözünmez, suya oranla 13.55 kat
daha a r, havaya oranla daha yo undur3. 13.53 g/cm³ yo unlu u ile a r
metaller grubunun bir üyesi olan c va, periyodik cetvelin 2B grubunda
bulunan bir geçi elementidir. Yer kabu unda ortalama 0.08 ppm oran nda
bulunan c va, deniz suyunda 3×10-5 mg/L c var nda bulunmaktad r. Do al
va içeri i havada 0.005-0.006 ng/m³; bitkilerde 0.001-0.3 µg/g (genelde
<0.01 µg/g) seviyelerindedir1,4.

van n fiziksel ve kimyasal özellikleri

Tablo 1’de verilmi tir.

1980’li y llarda dünyada üretilen c va miktar y lda 6.796.500
kg’d

ve

bu

miktar n

y lda

1.057.676

kg’

Amerika

taraf ndan

üretilmekteydi. 1985 y nda Dünya’da üretilen c va miktar ayn kalmakla
beraber Amerika’da üretilen c va miktar y lda 570.285 kg’a dü mü tür3.

Tablo 1. C van n fiziksel ve kimyasal özellikleri

çözünürlü ü

2.2.C va Kimyas ve Etki Mekanizmas

Yerkabu unda bulunan ve sürekli serbest hale geçen c va,
eser elementtir ve organik ve inorganik formlarda bulunur13 :
1.Elementel C va (Hg0)
2. norganik C va (Hg¹+ ve Hg²+)
3.Organik Metil /Etil C va [Hg(CH3), Hg(C2H5)]

va, tuzlar

n Hg+¹ ve Hg+² formlar nda bulunmas

nedeniyle kendisiyle ayn grupta bulunan kadmiyum (Cd) ve çinkodan (Zn)
ayr lmaktad r. C van n elementel formu dü ük bir kimyasal etkinli e
sahiptir.

Buna

kar n

c va-kükürt

kolayl kla

tepkimeye

girerek

merkaptanlar

olu turabilir. C va bile ikleri dü ük yo unluklarda bile

sülfidril (-SH) grubu içeren enzimleri inaktive edebilir ve bundan dolay da
hücre metabolizmas ve fonksiyonlar nda rol oynamaktad r. C van n toksik
etkilerinin

temeli

de

genel

anlamda,

c va-kükürt

etkile mesine

dayand lmaktad r. C va, kükürdün yan s ra fosforil, karboksil, amid ve
amin gruplar
de

ile de birle erek hücre membranlar

n geçirgenli ini

tirebilmektedir5.

va bile ikleri toksik etkilerini göstermede;(i) de

ik hücre

reseptörlerine olan ilgileri, (ii) ayr abilirlikleri, (iii) çözünürlükleri, (iv)
da

m ve (v) at m gibi çe itli etkenler ile (vi) kimyasal yap lar aras ndaki

ili ki belirlemektedir5,8.

2.3.C va ve Bile iklerinin Kaynaklar ve C van n Kullan m
Alanlar

va yüksek buhar bas nc nedeni ile oda s cakl

nda bile

smen buharla abilen bir metaldir. Madencilik sektöründe c va içeren
kayalar n k lmas , c va üretimi esnas nda ve kat at k depo sahalar ndan
zma, at k pillerin rastgele at lmas , di hekimli inde kullan lan amalgam
dolgular ve evde kullan lan c va içeren aletlerin k lmas sonucunda
havada ve sudaki c va oranlar

n yükselmesine neden olmaktad r4,9.

Büyük yakma tesislerinde kömür madeninin yanmas ve
bak r cevherinin i lenmesi sonucu uçucu hale geçen c va ve c va
bile ikleri bacadan atmosfere at r. Yeterli ar tman n yap lmad

yüksek

yakma tesisleri ve bak r cevheri i leme tesisleri çevresinde uçucu kül
içinde bulunan c van n toprakta veya yüzeysel sularda birikmesi sonucu
va yüksek konsantrasyonlara ç kabilir. Amerika Birle ik Devleti’nin (ABD)
Minnesota bölgesindeki göllerdeki c van n en önemli kayna

kömür yakan

termik santraller, demir çelik sanayi, çöp yakma tesisleri ve evsel at k su
ar tma çamurlar oldu u tespit edilmi tir. Bu nedenle kömür ve maden
cevherlerinde c va konsantrasyonunun tespit edilmesinde yarar vard r3.

va

sanayide

yayg n

bir

kullan m

alan na

sahiptir.

Foto rafç k, dericilik, boyac k, tekstil gibi birçok alan n yan s ra kimya
ve orman endüstrileri ve ziraat önemli ölçüde c va ve c va bile ikleri ile
ilgilenmektedir. Ayr ca c van n elementel, organik ve inorganik formlar
pta da dezenfektan, antiseptik, diüretik, herbisit, fungusit ve antiparaziter
olarak kullan lmaktad r. C van n sodyum, alüminyum, gümü , alt n ve
platin gibi metaller ile amalgam olu turabilme özelli inden di hekimli inde
di dolgular

n yap

nda faydalan lmaktad r6,10,11.

2.4.C va ve Bile iklerinin Suda ve Toprakta Daha Zararl
Yap ya Dönü meleri

Çe itli kaynaklardan topra a ve suya (deniz, göl, yer alt
suyu) kar an her türlü c va maddeleri anaerobik ve aerobik

artlarda

bakteriler ve kimyasal reaksiyonlarla çok toksik form olan mono veya
dimetil metil c vaya dönü ürler. Bu maddeler küçük organizmalar
(plaktonlar gibi) taraf ndan absorbe edilir. Küçük canl lar küçük bal klar
taraf ndan yenildi inde a r metaller bal k vücuduna geçer. Bu madde
bal klar n dokular nda birikir. Küçük bal klar büyük bal klar yer ve metil
va birikmeye devam eder. Zamanla metil c va seviyesi en üst de ere
ula r. Metil c val bal klar insanlar taraf ndan yenildi i zaman vücuda giren
metil c va kana kar

r ve kana absorbe olur. Bal klarda bulunan c van n

%60-90’ organik c vad r. Bunun ise

%90 mono metil c vad r. Ayn

artlarda bal klarda bulunan c van n ancak %10-15 inorganik c vad r
(Hg2+).

Topra a

kar an

reaksiyona girerek insan sa

c va

biyokimyasal

veya

kimyasal

ve do al hayat (bitkiler hariç) için çok

zararl olan metil c va haline dönü ür. Metil c va ise bitkiler taraf ndan
absorblan r. Besin zinciri yolu ile insanlara geçer.

Hg, ya mur sular ba ta olmak üzere atmosferden sucul
ekosisteme ula r. Atmosferde birikim, en fazla inorganik c va ile olmak
üzere 3 ekliyle de meydana gelir. Hg2+, yüzey sular ndan döngüye girer
ve di er formlara dönü ür. Önce indirgenir sonra metilasyonla metil c vaya
(MeHg) dönü ür. MeHg da demetilasyonla Hg2+‘e döner. MeHg, Hg’n n en
toksik formdur. Partikül tortularla beraber sedimentlere getirilir ve sonra
difüzyon ve resüspansiyonla sal

r.

gösterilmi tir.
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2.5.C van n Emilimi

Metalik c va daha çok solunum sisteminden, çok az oranda
da gastrointestinal kanaldan emilmektedir13,14. Serbest metalik form
termometre ve barometrelerde bulunmaktad r. Toksik etkisi sadece
solunmas yla ortaya ç kmaktad r15. Alveollerde solunan c va buhar
tamam na yak

n

emilmektedir2. Boncuk görünümündeki metalik c va

damlas yla oynayan çocuklarda c va buhar ndan etkilenim söz konusu
olabilmektedir16.

Termometre gibi c val

araçlar n k lmas na yol açan

kazalarda, inorganik c vadan etkilenim söz konusu olabilmektedir. Bunun
yan s ra di lerdeki amalgam dolgulara çi neme s ras nda uygulanan
bas nç

nedeniyle

inorganik

c va

etkilenimi

olabilece i

de

ifade

edilmektedir17.

Solunumla al nan inorganik c va bile ikleri akci erlerden
kolay

emilmektedir.

Gastrointestinal

kanaldan

emilimi

ise

%5-10

düzeyindedir. Organik c va bile ikleri hem solunum sistemi, hem de
gastrointestinal kanaldan emilebilir, ancak ya da iyi çözünmeleri nedeniyle
gastrointestinal kanaldan daha kolay emilmektedir2,13,14. Organik c va
bile ikleri deriden çok yava emilebilmektedir16. Metil c van n tamam na
yak

gastrointestinal kanaldan emilmektedir2.

Vücuda absorbsiyonu en fazla olan c va formu organik c va
[Hg(CH3), Hg(C2H5)]’d r. Organik c va kan-beyin bariyerini geçebilir.
Vücuda absorbsiyonu ikinci s rada olan c va formu elementel c va
(Hgº)’d r. Vücuda absorbsiyonu en az olan c va formu ise inorganik c va
(Hg1+ ve Hg2+)’d r.

Santral sinir sistemine olan afinitelerine göre c va formlar s ralan lacak
olursa;
Organik c va > Elementel c va > Inorganik c va

Böbreklere olan afinitelerine göre c va formlar ise,
Inorganik c va > Elementel c va eklinde olmaktad r.

2.6.C van n Vücutta Da

ve Metabolizmas

norganik c va kanda plazma ve eritrositlerde bulunur,
öncelik olarak böbreklerde depolan r. Organik c va bile iklerinin %90’
hücrelere ba lan r. Organik c va lipofilik özelli i nedeniyle, kan-beyin
bariyeri, plasenta gibi biyolojik zarlardan geçebilir, böylece fetüste ve
santral sinir sisteminde depolan r2,18.

van n
eliminasyonun h

bulunan

afinite

eliminasyonu

oldukça

güçtür.

C va

ve yolu büyük oranda c van n metalik, inorganik ya da

organik olu una ba
yüksek

vücuttan

r. C va hangi formda olursa olsun, böbreklere

göstermektedir14. Böbrekte yüksek

inorganik

c va

ba

ca

idrarla

konsantrasyonda

at lmaktad r.

eliminasyonu h zl olmaktad r. norganik c va d

Bu

nedenle

yla da önemli miktarda

at r2,13. Terle de bir miktar at lmaktad r2.

Organik c va bile ikleri gastrointestinal kanaldan emildikten
sonra plazma proteinlerine ve hemoglobine ba lan r. Karaci er ve böbrek
hedef

organlard r.

depolanmakta, at

Böbrekte

proksimal

tüp

epitel

hücrelerinde

glomerüler filtrasyondan çok tübüler sekresyonla

olmaktad r. Bir miktar gaitayla, k smen de safra ile at lmaktad r2,19.

van n önemli bir özelli i organizmada ve besinlerde
birikebilmesidir. Bu özelli e “biyolojik konsatrasyon (biyomagnifikasyon)”
denilmektedir. Biyomagnifikasyon, baz
biriken miktar
de

a r metallerin organizmadaki

n besin zinciri içinde artmas

r. C van n tüm formlar

ik düzeylerde birikebilmekle birlikte, metil c van n birikimi hepsinden

fazla olmaktad r. Metil c va bal k dokusuna çok güçlü ba land

için

yar lanma ömrü uzundur. Bu nedenle bal k ya land kça biriken miktar
artar20,21. Metil c van n yar lanma ömrü 70 gün iken inorganik c van n
yar lanma ömrü 40 gündür16,18.

va ve olu turdu u bile iklerin emilim, da
at mlar , metalin kimyasal yap

na ba

m ve vücuttan

olarak oldukça de

iklik

göstermektedir. Genellikle elementel c van n barsak yoluyla emilmedi i ve
atmosferden sülfit veya oksit formlar

eklinde al nan c van n da

zehirlenme ve orta iddetli diüreze yol açt

belirtilmi tir. Ancak elementel

van n çok miktarda al nmas ndan sonra belirtilerin ortaya ç kmad
durumlar da bildirilmi tir. Bununla birlikte, solunan c va buhar yeterli
düzeydeyse,

c va

zehirlenmeye

neden

oksitlenmektedir. Solunan c va buhar

olacak

ekilde

hemen

akci erleri k sa sürede terk

ederken, c va dokularda büyük bir olas kla da merkaptid formunda
kademeli olarak birikmektedir. C van n serbest formda bulundu u bak r
amalgaml di

dolgular ndan vücuda sürekli olarak eser miktarda c va

girdi i, buna kar n ba

formda yer ald

, kalay-gümü

(Sn-Ag)

amalgaml dolgularda pratik olarak bu durumun söz konusu olmad
bildirilmi tir 6,10, 22,24.

Çözünebilir inorganik c va bile ikleri a z yoluyla al nd

nda,

dola ma kolayl kla kat lmalar na kar n vücuda giren c van n ço u
barsakta ve sindirim sistemine ait di er mukozalarda tutulmaktad r.

Kalomel gibi çözünemeyen inorganik c va bile ikleri ise çözünür ve emilir
hale gelebilmek için oksidasyona u ramaktad r. C va kana geçti i anda
eritrosit ve plazma alfa globulinleri aras nda e it bir oranda da

rken

sonradan ikisinden birine do ru yönelmektedir. C va iyonu kandan tekrar
dokulara kolayca geçer ve birkaç saatte ba ta böbrek olmak üzere
ras yla karaci er, kan, kemik ili i, dalak, üst solunum mukozalar , barsak
mukozalar , deri, tükrük bezleri, kalp, iskelet kas , beyin ve akci erde
bulunur11.

van n vücuttan at

, emilimin hemen sonras nda esas

olarak böbrek ve barsaktan, daha az miktarda da safra ve tükrük yoluyla
olmaktad r. S çanlarda c va at

n en az ndan bir k sm

uçucu

elementel formda, hem akci er hem de deri yoluyla gerçekle mektedir.
Özellikle beynin c va içeri indeki dü
ço u miktar

çok yava

olmaktad r. C van n

uygulamadan sonraki ilk 6 gün içinde de vücuttan

at lmaktad r. Fakat aylar hatta y llar sonra bile eser miktarda organizmada
bulunabilmektedir11.

van n birikimi, uygulanan c va bile
ayn

c va bile

ine göre de

irken,

inin birikimi, hayvan türleri aras nda da farkl k

göstermektedir. Böbrek, inorganik c va bile iklerinin hemen her durumda,
en yüksek yo unluklarda birikti i tek organ durumundad r. Subselüler
düzeyde ise birikim, c vaklorür uygulamas

sonras nda lizozom ve

peroksizomlarda olmaktad r5,25,35.

2.7.C va ve Bile iklerinin Biyolojik Etkileri

van n etkileri, hangi yolla ve hangi formunun al nd
ba

na

olarak ortaya ç kmaktad r. Bu etkiler akut olarak ortaya ç kabilece i

gibi,

daha

uzun

süreli

etkilenimde

kronik

biçiminde

de

kendini

gösterebilmektedir.

Akut c va etkileniminde, ciddi hava yolu iritasyonu, kimyasal
pnömonisi, a r vakalarda ise akci er ödemi olu maktad r. norganik
bile iklerin a zdan al nmas , kusma, kanl
gastrointestinal sistem hasar na ba

ishal, mide a

gibi

semptomlara neden olmaktad r.
ok geli ebilmektedir2,16.

Daha sonra böbrek fonksiyon bozuklu u ve

Gastrointestinal kanama s k görülen bir komplikasyondur19. C va bile ikleri
deride lokal iritasyona neden olabilmektedir. Kronik intoksikasyon belirtileri
va etkileniminin birkaç haftas ndan sonra ortaya ç kmaya ba lamaktad r.
Semptomlar etkilenim derecesi ve c va türüne ba

r. A z bo lu u, sinir

sistemi ve böbreklere ait semptomlar olabilmektedir2.

Nefrotoksik etkiler sonucu ortaya ç kan proksimal tübül
hasar nedeniyle 2 mikroglobülin tipi küçük moleküllü proteinlerin idrarla
at

nda art

membran na kar
vaya ba

olur. C va bile iklerinin yol açt

glomerül bazal

otoimmün reaksiyon, glomerüler hasara neden olur.

nefrotik sendromun nedeni de otoimmün reaksiyondur2. C va

intoksikasyonu olanlarda, c va ile kontamine ilaçlar ya da kozmetikleri
kullananlarda membranöz glomerulonefrit gözlenmi tir36.

Özel bir c va etkilenimi çocuklarda “pembe hastal k (pink
disease)” ya da “akrodini” denilen farkl bir sendroma yol açm
sendrom di lerin ç kmas

çabukla

r. Bu

rmak için klomel (c va klorür; HgCl2)

içeren toz kullanan çocuklarda tan mlanm

r. Etkilenen çocuklarda

yayg n döküntü ortaya ç kmaktad r. El ve ayaklar n k

ms renkte ve pul

pul soyulmu görünümde olmas tipiktir. Bunlara ek olarak huzursuzluk,
uyku düzeninde bozukluk, büyüme gerili i, terlemede art

ve fotofobi

görülmektedir. Yakla k 30 y l önce oldukça s k rastlanan bu duruma,

di lerin ç kmas

çabukla

kullan mlar yasaklanm

ran c val tozlar n neden oldu u saptanm

ve

r2.

va hem periferik, hem de santral sinir sisteminde hasara
yol açabilmektedir. C va buhar etkileniminde en duyarl yap santral sinir
sistemidir. Santral sinir sistemi etkileniminde eretizm, intansiyonel tremor
ve gingivit izlenmektedir. Huzursuzluk, irritabilite, uykusuzluk, dikkatini
toplamada güçlük, haf za zay fl
kar

nda

a

duyarl k,

, depresyon, çekingenlik, olaylar

endi e,

günlük

gereksinimlere

kar

umursamazl k, eretizm olu turan psikolojik bile enlerdir. Ana özellik haf za
zay fl

, ba dönmesi, huzursuzluk da eklenebilir2,37.

r. Buna ba a

Parmaklar, göz kapaklar , dudaklar ve dildeki ince tremoru, zamanla kol ve
bacaklarda ortaya ç kan kas lmalar izlemektedir2.

Baz
van n

ara

karaci er

rmac lar taraf ndan, s çanlara enjekte edilen

hücrelerinin

enzimlerin salg lanmas

artt rd

lizozomlar nda

birikti i

ve

hidrolitik

ve bunun da hücresel toksisitenin

nedeni oldu u iddia edilmi tir. Yap lan baz ara

rmalarda ise subletal

dozlarda enjekte edilen c vaklorürün serum laktat dehidrogenaz (LDH) ve
eritrositlerdeki

aminolevulinikasit

dehidrataz

(ALAD)

düzeylerini

dü ürdü ü, Ca+2 emiliminde etkin rol oynayan böbrek korteksine ait Na-KATPaz’ , yine böbrekteki mikrozomal Mg+2 Na-K-ATPaz’ ve duodenal
Ca+2

inhibe etti i, böbrekteki metallotiyonein düzeyini yükseltirken

karaci erdeki redükte glutatyon (GSH) düzeyini önemli oranda azaltt
idrarla Ca+2 ve Mg+2 iyonlar
açt

n at

,

artt rarak iyon dengesizli ine yol

, piroksimal alkalenfosfataz (AP), malat dehidrogenaz (MDH), AP

düzeylerini azaltt

ve beyinde ise noradrenalin ve dopamin düzeylerini

yükseltti i gösterilmi tir5,25,38,40.

Ço u ara

rmac lara göre, s çanlarda güçlü bir nefrotoksin

olan HgCl2’ün uygulam

n yol açt

etkiler doza ba ml k göstermekte

ve subletal dozlar böbre in özellikle piroksimal tubulus hücrelerinde
nekroza neden olmaktad r. Deneysel amaçl olu turulan nefrotoksisite de
uygulanan dozun yan s ra böbre e ula an c van n düzeyi, c va bile
formu,

yo unlu u

ve

enjeksiyon

bölgesi

de

inin
önem

ta maktad r5,27,30,34,35,39,40.

Yerkabu unda bulunan ve sürekli serbest hale geçen c va,
esansiyel eser elementtir ve organik ve inorganik formlarda bulunur13:
1.Elementel C va (Hg0)
2. norganik C va (Hg1+ ve Hg2+)
3.Organik Metil /Etil C va [Hg(CH3), Hg(C2H5)]

van n formlar na göre toksisitesi de farkl

r:

2.7.1.Elementel C va (Hg0) : Elementel c va normal oda s cakl
halde,

ld

nda s

0

nda ise h zla buharla abilen bir metaldir. Hg , do al olarak

çevrede bulunur ve volkanik erüpsiyon ile do aya kar

r. Hg0’ n insanlar

için en toksik oldu u hali gaz halinde oldu u zamand r. Hg0’ya maruziyetin
nedenleri en çok mesleksel maruziyet ve Hg duman
maruziyetin

belirtileri;

uykusuzluk ve a

öksürük,

ate ,

di eti

iltihab ,

r59. Hg0’a

haf za

kayb ,

utangaçl kt r60. Hg0’ n % 80’den fazlas akci erler

taraf ndan absorbe edilir. Oksitlenmi

Hg0 beyin, karaci er ve böbrek

korteksinde birikir. Biyotransformasyona u rayan Hg0, Hg2+ olarak beyin
korteksinde birikir ve toksik etkilere neden olur. Hg0 as l olarak idrar ve
ile at lmas na ra men az da olsa nefes ve ter yoluyla da vücuttan
at r. Ba

ca 3 temel etkisi vard r; gingivitis, sinir sistemi hasar (titreme,

yürüme güçlü ü), mental ve ruhsal de

iklikler (Eretizm; a

unutkanl k ve çekingenlikle karakterize hastal kt r).

duyarl k,

2.7.2. norganik C va (Hg1+ ve Hg2+): norganik C va (I-Hg) bile iklerinin
vücuda absorpsiyonu azd r. Kan beyin bariyerini geçemez. norganik c va
bile ikleri birçok ülkede Hg zehirlenmesine neden olan önemli bir
kaynakt r. I-Hg bile ikleri, ilaçlar, antiseptik kremler, di
kremlerinde

kullan lm

r.

Günümüzde

bu

tozlar ve cilt

ürünlerin

ço u

halen

kullan lmaktad r61. Baz cilt kremleri % 6-10 oran nda c vaklorür veya bir
vaklorür bile
kilo kayb , a

i olan klomel içerir. I-Hg bile ikleri; uykusuzluk, yorgunluk,
terleme, salya ak nt

ve böbrek bozukluklar na neden

olur62. Klomel gibi inorganik c va tuzlar

n di tozlar na eklenmesi sonucu

63

immunoalerjik reaksiyonlar bildirilmi tir .

I-Hg’ya

maruziyet

sonucu

en

önemli

toksik

Kawasaki’de görülmü tür ve bu toksik sonuçlar Kawasaki hastal

sonuçlar
olarak

bilinir; dudaklarda çatlama, ta ikardi, farenjit, avuç içi terlemesi bu
hastal

n

semptomlar

r.

I-Hg

bile ileri,

çocuklar

ve

bebeklerde

yeti kinlere göre çok daha h zl emilim oran na sahiptir64. Ayr ca Kawasaki
hastal

göstermi tir ki; I-Hg bile iklerine maruz kalanlar n idrar nda Hg

konsantrasyonu, kontrol grubundakilerin idrar Hg konsantrasyonuna göre
çok daha yüksektir65.

apka üretiminde çal anlarda inorganik c va etkilenimine
ba

sinirlilik, iritabilite ve daha az duygusal davranma gibi psikolojik

semptomlarla birlikte, dermatit, gingivit ve stomatit saptanm

r16.

2.7.3.Organik Metil /Etil C va [Hg(CH3),Hg(C2H5)] : Vücuda absorpsiyonu
fazlad r. Kan beyin bariyerini geçer. Organik c va bile ikleri olan
alkoksialkil ve aril bile ikleri karars z olduklar

için inorganik c va

bile iklerine benzer etkilere sahiptir. Metil c van n da içinde bulundu u,
organik c va bile iklerinin ba ka bir grubu olan alkil c va bile ikleri ise

genellikle nörolojik hastal a yol açmaktad r. Etkilenim ile semptomlar n
ortaya ç kmas aras nda tipik bir zaman aral
parestezi

gibi

duyusal

semptomlar

vard r. Erken dönemde

gözlenmektedir.

Parestezi

ekstremitelerin distalinden, parmaklardan ba layarak, dile ve özellikle a z
çevresine do ru ilerlemektedir. Daha sonra motor fonksiyonlardaki
bozulma sonucu ataksi ve disfazi ortaya ç kmaktad r. Serebellar ataksi
organik c va intoksikasyonlar

n tamam na yak

nda vard r. Yürüme

bozuklu u ve disartri görülür. Görme alan nda daralma organik c va
intoksikasyonunun de

mez bulgusudur. Bu bulgu olmadan tan koymak

oldukça güçtür. A r olgularda körlük olu maktad r. Giderek tam duyma
kayb na do ru ilerleyen duyma hasar da s k görülür. Tremor, atetoz ve
rijidite de görülebilir16,37,41.

Çocuklar metil c vadan eri kinlere göre daha fazla etkilenir2.
van n prenatal etkileri de önemlidir16. Metil c va gebelik s ras nda
anneden bebe e geçebilir17. Kordonda MeHg konsantrasyonu anne
kan ndakine göre daha yüksektir. Cenin beyninde MeHg konsantrasyonu
anne

kan ndan
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kat

daha

fazlad r65.

Konjenital

metil

c va

intoksikasyonu, annede sadece minör semptomlar olmas na ra men,
çocukta serebral palsiye yol açabilmektedir2. Gebe kad nlar c vadan çok
az

etkilenirken,

fetüslerde

çok

belirgin

toksik

etkilenim bulgular

görülmü tür. Prenatal dönemde etkilenen çocuklarda a r nörolojik ve
psikolojik bozukluklar gözlenmi tir. Serebral palsi, mental retardasyon,
körlük, sa rl k, konu ma ve motor kordinasyon bozuklu u s kl kla
bildirilmi tir. Fakat konjenital malformasyonlar nadirdir42.

va etkileniminde annede önemli bulgu saptanmazken,
bebeklerde ciddi nörolojik bulgular n görülmesi fetal beyin dokusunun
duyarl
etki yapt

kan tlamaktad r. Metil c van n geli mekte olan fetüse toksik
kesin olarak saptanm

r15.

Organik c va bile

i olan EtHg tiyomersal formunda topik

antiseptik olarak ve çocuklara da vurulan a larda koruyucu olarak
kullan lm

r. Tiyomersal % 49.6 oran nda Hg içerir ve EtHg ve

tiyosalisilat’a metabolize olur. Normal bir çocuk a

her 0.5 ml için 12.5-

25 mg oran nda Hg içerir. Önerilen dozlarda tiyomersal içermesine
ra men bu a lar n kullan lmas ndan sonra nadir lokal hipersensitivite
bildirilmi tir66.

reaksiyonlar

Bu

reaksiyonlar n

görülmesinin

üzerine

temmuz 1999’dan sonra USA ve talya gibi baz Avrupa ülkelerinde
tiyomersal içeren a lar yasaklanm

r. Fakat geli mekte olan ülkelerde bu

tip a lar halen kullan lmaktad r. Son y llarda EtHg’n n dikkat eksikli i,
hiperaktivite otizm spektrum bozuklu una neden oldu u anla lm

r67.

Yüksek dozda EtHg’n n, MeHg gibi toksik etkileri oldu u ancak dü ük
r66,68. Yeni çal malar

dozlarda bu toksisitenin görülmedi i anla lm

EtHg’n n nörotoksik etkisinin MeHg’dan daha az oldu unu ortaya
koymu tur69. nsan nöronlar kullan larak yap lan bir deneysel çal mada
tiyomersal n hücre zar
açt

anla lm

n geçirgenli ini de

tirdi i ve DNA k klar na yol

r70.

vaya ba

zehirlenmeler akut, kronik ya da subakut tipte

meydana gelmektedir. Akut zehirlenmeler, genellikle ilaç formundaki
inorganik c va bile iklerinin a z yoluyla a

dozda al nmalar

n bir

sonucu olsa da bazen elementel c van n solunmas yla, organik c va
bile ikleri

ve

c val

merhemlerin

lokal

uygulanmalar

olu abilmektedir. Zehirlenme, metalik c va buhar

ile

de

n solunmas ya da

organik c va bile ikleri nedeniyle meydana gelmi se uyu ukluk, ate ,
öksürük, h zl soluma, siyanoz, ishal, pnömoni, amfizem, pnömotoraks ve
hemoraji görülür. E er inorganik c va bile iklerinden kaynaklanan bir
zehirlenme ise belirtileri, gingivitis, stomatitis, di

kay plar , uyu ukluk,

titreme, konvülsiyon, burun kanamas , kuyruk rotasyonu, alopesi ve
anüridir6,11,28.

Kronik zehirlenme ise genellikle endüstriyel kaynakl
van n t bbi amaçl

kullan

r ya da

yla ortaya ç kmaktad r. Sedef hastal

tedavisinde tercih edilen c val

merhemler de zehirlenme nedeni

olabilmektedir. Kronik zehirlenme belirtileri, gingivitis, stomatis, di kayb ,
kolitis, nefritis, i tahs zl k, beslenme bozuklu u, anemi, hipertansiyon,
titreme ve bitkinliktir5,11,22,40.

va

zehirlenmelerinin

bir

ba ka

zehirlenmeleridir. Bu tip zehirlenme, genellikle yanl

türü

de

subakut

ilaç tedavisinden

kaynaklanmaktad r. Belirtileri de sinir sistemine ait olanlar d

nda kronik

11

tip zehirlenmeye benzemektedir .
2.8.C va Maruziyeti

nsanlar n de

ik yollarla c vaya maruziyeti söz konusudur.

2.8.1. Besinler Yoluyla Olan Maruziyet: Organik c va bile iklerinden
etkilenim kontamine bal k ve di er deniz ürünlerinin yenmesi ile
olmaktad r16. Bal ktaki total c van n %70-90’ bir organik c va bile

i olan

43

metil c vad r . Bir dönem bu bile iklerin pestisit olarak kullan lmas sonucu
da etkilenimler gözlenmi tir2.

2.8.2 Mesleki Maruziyet: Kullan lan c van n i yeri ortam na yay lmas
nedeniyle ortaya ç kmaktad r2. Bu tür etkilenim inorganik ya da metalik
va bile ikleriyle olmaktad r13,16,18.

2.8.3. Çevresel Kontaminasyon Nedeniyle Olan Maruziyet: Çevreye
sal nan c van n ana kayna , endüstride kullan lan c vad r. Bu sal
ba

ca kanalizasyon sular arac

m

yla olmaktad r. C van n endüstride ve

endüstri d
kaynaklar

pek çok alanda yayg n olarak kullan lmas , özellikle su
n kirlenmesine yol açar2,13,14. Kâ t, selüloz, pestisit vb.

üretimleri yapan fabrikalar nedeniyle nehir ve körfezlerin kirlenmesine
ba

bölgesel sorunlar ya anmaktad r. Evlerde kullan lan c va içeren

boyalar da bir etkilenim kayna

r44. Bu tip etkilenim de inorganik ya da

metalik c va bile ikleriyle olmaktad r13,16,18.

2.8.4. Di

Dolgu Maddesi Olarak Kullan lan C vaya Ba

van n di er metallerle yapt

Maruziyet:

ala mlara amalgam denilmektedir.

Amalgam di dolgular ndan, özellikle yüksek bas nca maruz kalan molar
di lerden, dü ük miktarlarda c va sal
amalgamlar n kullan

r2. Ancak günümüzde c val

giderek azalmaktad r. Karahalil ve arkada lar

n,

ya lar e le tirilmi 20 di hekimi ve 9 kontrol grubu aras nda 2005 y nda
yapt klar , idrar at mlar

so uk-buhar atomik absorbsiyon spektrometrisi

yöntemiyle (CV-AAS) ölçtükleri bir çal maya göre; di hekimlerinin idrar
örneklerindeki Hg konsantrasyonunun, kontrol grubundakilerin idrar
örneklerindeki Hg konsantrasyonuna göre 3 kat daha fazla oldu u
gösterilmi tir (6.2±3.5 ve 1.97±0.9 µg/L) (p<0.001). Bu çal ma, amalgam
haz rlama s ras nda di hekimlerinin Hg’ya maruz kald klar
ve

uygulama

s ras nda

korunma

önlemlerinin

al nmas

ve haz rlama
gerekti ini

göstermektedir58.

2.9.C va At klar

n Azalt lmas ve C va Etkilerinden Korunma

Ba ta Çevre ve Orman Bakanl
Bakanl

, Sanayi Bakanl

Yönetimler ve sa

olmak üzere Sa

k

, thalat ve hracattan sorumlu kurumlar, Yerel

k kurulu lar

c va ve bile iklerinin kullan

n

azalt lmas ile ilgili plan ve programlar haz rlamal , c va kullan

nda

azaltmaya gidilmelidir.

Yerel yönetimler ba ta sa

k merkezleri, laboratuarlar ve

sanayi tesisleri olmak üzere çe itli kurumlar n kat

ile bölgesel bazda

azaltma programlar haz rlamal ve uygulamaya koymal

r. Bölgedeki

kirlilik belli bir plan dâhilinde azalt lmal ve önlenmelidir. C va kullan

n

azalt lmas ile ilgili sanayici, bakanl k, yerel yönetimler, sivil toplum örgütü
ve vatanda larla kampanyalar düzenlemelidir.

At klar n azalt lmas nda temel prensip s ras yla, kirlilik
olu turmayacak teknolojilerin seçilmesi, en iyi tekniklerin kullan lmas ,
tekrar kullan lmas ve uygun metotla bertaraf edilmesidir. Klor alkali
tesisleri c va at

olu turmayacak, teknolojiler kullanmal

rlar.

Hastanelerde c va ve bile ikleri hem ölçüm hem de analiz
amac ile kullan lmaktad r. Dolay

yla hastanelerde olu an hem t bbi

at klarda hem de at k sularda c va bulunmas kuvvetle muhtemeldir.
Hastanelerde

ve

sa

k

alternatifleri kullan lmal
içeren sa
kirlenmi

merkezlerinde

r. Benzer

c va

içeren

aletler

yerine

ekilde evlerde ve i yerlerinde c va

k aletleri kullan mdan kald lmal

r. Di hekimli inde c va ile

at klar ayr olarak toplanmal ve yakma tesislerinde bertaraf

edilmelidir. Dolay

ile sa

k kurulu lar c va ve bile iklerinin azalt lmas

ile ilgili planlama ve kampanyalar yapmal

rlar. Benzer

ekilde sa

k

laboratuarlar nda da c va ve bile iklerinin azalt lmas ile ilgili planlama ve
kampanyalar yapmal

rlar. Sa

k merkezlerinde çal anlar n, hastalar n

ve halk n e itimi ile ilgili logolar geli tirilmelidir. Herkese c va ve
bile iklerini nas l azaltaca

ve c van n sa

k üzerine etkileri anlat lmal

r.

val aletler yerine c va içermeyen veya daha az içeren alternatiflerinin ne
oldu u ö retilmelidir. C va ile ilgili e-mail yolu ile bilgiler gönderilmelidir 58

2.10.Maden At klar

n Bertaraf Edilmesi

Maden at klar bertaraf edilirken a
birkaç

dakilerden birinin veya

n gerçekle mesi amaçlan r:
i. Yeniden Kullan m: Madencilikte at k olarak nitelendirilen birçok

madde, uygun yerlerde kullan lmas durumunda yararl hammadde olarak
de er kazanabilir. Dolay

yla, at klar n, mümkün oldu u durumlarda

yeniden de erlendirmeye olanak tan yacak ekilde bertaraf edilmesi ve
projelerin bu do rultuda yap lmas gerekir.
ii. Tecrit: At klar n, do rudan veya bir etkile im sonucu çevreyi
kirletmesi sözkonusu ise tecrit edilmeleri gerekir.
iii. Kat -S
içerdi i kat

Ay

: Birçok durumda, çamur

ve suyun birbirinden ayr lmas

eklindeki at klar n

bertaraf yönteminin ana

amaçlar ndand r.
iv. Dolgu Malzemesi: Özellikle kat at klar madencilik faaliyetleri
ras nda, çevre düzenlemesinde veya yol yap

gibi i lerde dolgu

malzemesi olarak kullanmak at k yönetimi ekonomisi yönünden oldukça
önemlidir. De
yeralt

ik boyutlardaki at klar, madencilik faaliyetleri s ras nda,

ocaklar nda, at k baraj

düzenlenmesinde

dolgu

seti yap

malzemesi

olarak

nda veya su yollar
kullan labilir.

n

Madencilik

endüstrisinde oldukça yeni bir teknoloji olan macun dolgu (paste fill)
sistemi yeralt madencili inde tahkimat teknolojisinin önemli bir parças
olmu tur.
v. Kimyasal Tepkime: At klar; a r metal, çöktürme, siyanür
parçalama ve asit kaya s

nt

n nötürle tirilmesi uygulamalar nda

oldu u gibi özel olarak kimyasal i leme tabi tutularak, istenilen özelliklere
sahip olmas sa lan r73. Madencilikte kullan lan at k bertaraf yöntemlerini;
at

n türü, uygulanan yöntemin amac , yeri, yerle imi, yap m biçimi ve su

de arj durumuna göre de

ik s

flara ay rmak mümkündür.

At k bertaraf yöntemleri a

da verilmektedir:

2.10.1. Yerüstü Bertaraf Yöntemleri: Setlendirilmi

baraj ve havuzlar,

do aya geri kazand lan kuru at k depolar , i lenmi liç y

nlar , aç k ocak

çukurlar , özel olarak kaz lan çukurlar ba ca yerüstü at k bertaraf
yöntemleridir71.
2.10.2. Yeralt Ocaklar nda At k Bertaraf : Kaz dolgu ve oda-topuk maden
letme

yöntemlerinde

gerekli

olan

dolgu

malzemesi

at klardan

sa lanabilir. Genellikle suyunu kolay b rakan iri veya kumsu at k
kullan rken son zamanlarda geli en teknolojiye paralel olarak macun
dolgu ad verilen bas nçl filtre ile suyu iyice al nm
çamurlar da hem tahkimat hem de at k bertaraf
ba ar yla kullan lmaktad r

çimento katk

kuru

ayn anda sa lad

için

72,73

.

2.10.3. Derin Deniz De arj At k Bertaraf : Cevher zenginle tirme at klar
için kullan lan bir yöntemdir. Bu bertaraf yönteminde at klar deniz veya
okyanuslarda k
derin, ya

dan uzaktaki derin zonlara b rak r. Denizin yak n ve

n çok, buharla man n az, yerüstü at k bertaraf yöntemlerinin

riskli oldu u bölgelerde uygulan r71.
2.10.4. Nehir ve Göl De arj At k Bertaraf : Günümüzde birçok ülkede
çevresel duyarl

n artmas yla terk edilen bir bertaraf yöntemidir73.

Dü me c val
Kullan lm

pillerin a rl

c va oksit piller tehlikeli at klar s

n %20-40’

c va oksittir.

na girer. Bir dü me hücre

va oksit pili, 800.000 litre içme suyunu kirletir. Yani 800.000 litre içme
suyunu c va kirleticisi bak

ndan standartlar n üzerine ç kart r3.

Sa

k kurulu lar nda a

lambalar kullan larak c va at
kurulu lar

daki tablo 2’de verilen alternatif

minimize etmek mümkündür. Sa

n bununla ilgili senaryosu olmal

r.

Tablo 2. C va içeren t bbi aletler ve alternatifleri3
va çeren T bbi Aletler
Sphygmomanoeters

Termometreler

Cantor Tübleri
Besleme Tübleri
Miller Abbot Tübleri
Hem irecilik inkübatör termostatlar
Lambalar

Hem irecilik inkübatör termostatlar
Termostatlar

Alternatifler
Elektronik vakum göstergesi
Geni leme
Anaeroid Modeller
Elektronik (digital)
Geni leme
cakl k eritleri
Tympanic
Gallistan
rm ampül
Anaeroid Modeller
Tungsten-a rla
lm tübler

va yerine alkol içeren termostatlar
Normal Glow Lightlar
Dü ük sodyumlu buhar tübleri (sar )
Optikler
Yüksek Enerji
Uzun Ömürlü I klar
va yerine alkol içeren termostatlar
Elektronik modeller
Snap switchler

k

Sa
maddeler a

k kurulu lar nda kullan lan c va ve bile iklerine alternatif

da tablo 3’de verilmi tir.

Tablo 3. C va içeren kimyasallar ve alternatifleri3
va çeren Kimyasallar
va (II) Klorür
Zenker Çözeltisi
Histological Fixatives
va (II) oksit
va (II) klorür
va (II) Sülfat
va yodür
va nitrat

Alternatifler
Çinko Formalin
Çinko Formalin
Dondurma-kurutma
Bak r Kataliz
Magnezyum klorür/sülfürik asit
Gümü nitrat/Potasyum/krom(3) sülfat
Fenat Metodu
Amonyum/bak r sülfat
Neosporin
Mycin
Çinko Formalin
Dondurma Kurutma
Sodyum yodat
Gill hematoksilin
vas z hematoksilin

Mercurokrom
B5 Çözeltisi
Hematokilin

Özellikle

hastaneler

ba ta

olmak

üzere

i yerlerinde,

sanayide, okullarda ve konutlarda c va içeren piller yerine alternatifleri
kullan lmal

r. Tablo 4’de c va içeren piller ve alternatifleri verilmi tir.

Tablo 4. C va içeren piller ve alternatifleri3
va çeren Piller/bataryalar
va oksit piller/bataryalar

Alternatifler
Lityum piller
Çinko hava piller
Alkali piller

2.11.Tarihsel Süreçte C va Toksisitesi

va toksisitesi ilk ça lardan bu yana bilinmektedir. C va
de

ik hastal klar n tedavisi için kullan lm

r. Özellikle 16. yüzy lda

frengili hastalar n tedavisinde kullan lan önemli bir ilaç olmu tur. Üç yüzy l
önce Ramazzini taraf ndan ayna imalatç lar nda mesleki olarak c vaya
maruziyet tan mlanm

Geçen
Japonya,

r2.

yüzy l

içinde

Tokuyama-Japonya,

ise,

Minamata-Japonya,

Guizhou-Çin,

Faroe

Adalar ,

NiigataSey el

Cumhuriyeti, Ontario-Kanada, Yeni Zelanda ve Irak’ta c va toksikasyonu
olaylar ya anm

r45.

2.11.1. Japonya’n n Minamata Körfezi’nde Ya anan Hg toksisitesi:
Japonya’da 1950’lerde ya anan epidemik metil c va intoksikasyonu,
organik c va bile iklerinin güçlü toksik etkilerinin fark edilmesine yol
açm

r. Japonya’n n güneybat

ndaki Minamata Körfezi büyük miktarda

va içeren endüstri at klar ile kontamine olmu tur. Körfeze 1932-1968
llar aras nda bir asetaldehit fabrikas
bo alt lm

n at klar ile 260-600 ton c va

r. C va deniz suyundaki canl lar taraf ndan metil c vaya

dönü türülmü , bu da bal klarda ve deniz kabuklular nda birikmi tir.
Yüksek düzeyde c va içeren bal klar n bölge halk , özellikle de bal kç lar ve
onlar n aileleri taraf ndan tüketilmesiyle ölümler, konjenital sorunlar ve
yayg n nörolojik hastal k tablosu ortaya ç km

r16-45-46. 1953 y

n

sonunda önemli nörolojik bozukluklar gözlenmeye ba lam , 1956 y nda
bu durum bir epidemiye dönü mü tür. Körfezden avlanan bal klarda
oldukça yüksek, 30 ppm’in üzerinde c va düzeyleri ölçülmü tür45.

Minamata Hastal

1956 y nda yeni bir sendrom olarak

tan mlanm , ancak bunun c va zehirlenmesine ba
kadar anla lamam

Metil
sonucunda

ortaya

tan mlanm

r.

oldu u 1959 y na

r45.

c va

içeri i

ç kan

C van n

yüksek

nöropati

sudaki

olan

bal klar n

“Minamata

konsantrasyonu,

tüketilmesi

Hastal

”

olarak

sudaki

bitki

ve

hayvanlarda ortaya ç kan biyomagnifikasyon, c va düzeyi yüksek bal klar n
büyük miktarlarda ve sürekli tüketimi bu sonucun ortaya ç kmas nda etkili
olmu tur.
lk vaka 1953 y nda kay tlara geçen bir çocuktur. Mortalite
1957’de %32.8 olarak saptanm
mental

bozukluk,

koordinasyon

r. Etkilenen çocuklar n tamam nda
bozuklu u

ve

yürümede

güçlük,

eri kinlerin tamam nda görme alan daralmas , çi neme ve yutma güçlü ü
saptanm

r.

Minamata

serebral palsi insidans

Körfezi

çevresindeki

bal kç

kasabalar nda

%1-2 iken, genel popülasyonda %0.06-0.6

aras nda oldu u gözlenmi tir. Çocuklar n saç c va düzeylerinin yüksek
oldu u bulunmu tur45.

Minamata Hastal
1978 y nda “Minamata Hastal
ba

ile ilgili t bbi ara

rmalar n yap lmas için

Ulusal Enstitüsü” kurulmu tur. Buraya

olarak da 2001 y nda halka da aç k olan “Minamata Hastal

Ar ivi”

47

olu turulmu tur .

Kesin olarak Minamata Hastal
2001 y

ortalar nda 2955’tir48.

tan

konulan ki i say

2.11.2. Japonya’n n Niigata Bölgesi ve Takuyama Körfezi’nde Ya anan Hg
Toksisitesi: Bir asetaldehit fabrikas

n at klar

n bo ald

nehirdeki

bal klar n c va ile kontamine olmas ve bunlar n tüketilmesi sonucu 19641965’te Niigata’da di er bir epidemik c va intoksikasyonu olay ortaya
km

r15,45. Bulgular Minamata Körfezi’ndekilerle benzer olup hastalar n

saç, kan ve idrar c va düzeyi yüksek bulunmu tur45.

ki klor alkali fabrikas

n at klar ile Tokuyama Körfezi 1952-

1975 y llar aras nda yo un bir c va kirlili i ya am

r. Bal kç k faaliyetleri

1973 y nda yasaklanm , ancak 1983 y nda tekrar ba layabilmi tir45.

2.11.3. Çin’in Guizhou Bölgesinde Ya anan Hg Toksisitesi: Bir asetik asit
fabrikas ndan yak ndaki nehire, 1971–2000 y llar
miktarda, c va içeren at k bo alt lm

aras nda büyük

r. Tar m arazileri yo un biçimde

kirlenmi tir. Ancak bunun canl lar ve insan sa

üzerine yapt

etkiler

bilinmemektedir45.

2.11.4. Kanada’n n Ontario
fabrikas ndan

ehrinde Ya anan Hg Toksisitesi: Kloralkali

kaynaklanan

c va

kirlili ine

bal kç larda nörolojik bulgular ortaya ç km
Hastal

olarak adland lmam

ba

olarak

1960’larda

r. Ancak bu Minamata

r45.

2.11.5. Faroe Adalar , Sey el Cumhuriyeti ve Yeni Zelanda’da ya anan Hg
toksisitesi: Bu üç ülkede bal k tüketimi oldukça fazlad r. Buralarda gebe
kad nlar n diyetlerindeki c va miktar
nörolojik

toksisitesini
45

sürmektedir .

ve intrauterin c va etkileniminin

de erlendirmeye

yönelik

çal malar

halen

2.11.6. Irak’ta ya anan Hg toksistesi: Metil c van n tah l üretiminde
fungusit olarak kullan

da ba ka c va intoksikasyonlar na neden

olmu tur. Bunlar içinde en önemlileri, c va bula

tah llar n yenmesi

sonucu, Irak’ta 1960’lar n ve 1970’lerin ba lar nda ortaya ç kan iki
intoksikasyondur16,44. 1960’lar n ba nda, c va ile kontamine ekmekleri
yiyen yüzlerce ki i hastalanm

r. En yayg n olarak uykusuzluk, ellerde

tremor, disartri ve ataksi gibi nörolojik sisteme ait bulgular ortaya
km

r44. 1970’lerin ba nda ortaya ç kan intoksikasyonda ise, 6530 ki i

yatarak tedavi edilmi , bunlar n 459’u ölmü tür. Duyu, motor ve bili sel
fonksiyon bozuklu unu içeren nörolojik tablo ortaya ç km

r16.

2.11.7. Di er Hg toksisiteleri: Fungusitlerle kontamine tah llar n yenilmesi
sonucu benzer olaylar sveç, Guatemala, Pakistan, Irak ve Amerika (New
Meksiko) taraf ndan da bildirilmi tir. Fetal nörolojik etkiler hepsinde
Minamata ile benzerdir15,49.

2.12.Bal klarda C va Düzeyi

De

ik bal klarda düzey de

mekle birlikte genellikle

güvenli tüketim için kullan lan düzey 0.5-1.0 mg/kg (ppm)’d r 2.

Tar m ve Köyi leri Bakanl
haz rlam

olduklar

ile Sa

k Bakanl

’n n birlikte

“Türk G da Kodeksi, G da Maddelerinde Belirli

Bula anlar n Maksimum Seviyelerinin Belirlenmesi Hakk nda Tebli
(Tebli No: 2002/63)” incelendi inde, hamsilerde c va için kabul edilebilir
en yüksek de erin 0.5 mg/kg (ppm) oldu u görülmektedir50.

Kanada’da deniz ve tatl su bal klar nda izin verilen total c va
düzeyi 0.5 ppm’dir20.

ABD’de

ise

G da

ve

laç

Dairesi

(Food

and

Drug

Administration-FDA) taraf ndan izin verilen metil c va düzeyi 1.0 ppm’dir51.

Avrupa Birli i de de

ik bal k türleri için 0.5 ppm ve 1.0 ppm

de erlerini kabul edilebilir en yüksek düzey olarak belirlemi tir52.

Al nan metil c va düzeyi haftada 0.2 mg’ geçmemelidir.
ABD’de Çevre Koruma Kurumu (Environmental Protection Agency-EPA)
taraf ndan belirlenen referans doz günlük 0.1 g/kg’d r2. FDA, günlük ve
haftal k maksimum c va al m düzeyini 0.3 mg/hafta ve 0.03 mg/gün olarak
belirlemi tir53.

EPA, ortalama c va konsantrasyonu 0.1-0.15 aras nda olan
bal k ve deniz kabuklular

n günlük 10 gramdan daha az tüketilmesini

önermektedir. Bu da haftada bir adet bal kl sandviçe denk dü mektedir54.

2.13.Konya Bölgesinde C va Maden Ocaklar

va yataklar genellikle düzensiz ekilde ve devams zd rlar.
Konya bölgesinde Hg maden sahas , iki büyük jeolojik ünitenin birle ti i
yerdedir. Bir tarafta Anadolu masifi, di er tarafta Toros da lar ndan
ibarettir.

Lâdik

bölgesindeki

cevher

bölgesindekiler ise dü ük e imlidirler.

yataklar

dike

yak n,

s zma

2.13.1.Kapat lan Kur unlu C va
fabrikas

Konya

line ba

letmeleri: Kur unlu C va

Sarayönü

lçesinin s

rlar

letmeleri

içerisindedir.

Konya’n n 45 km kuzeyinde, Sarayönü ilçesinin ku uçu u 15 km güney
bat

ndad r. Konya-Afyon devlet yolunun Konya’dan itibaren 40. km’den

bat

yönüne ayr lan 5 km’lik ham yol ile Hg i letmesine eri mek

mümkündür.

letmenin en önemli üretim yerini te kil eden S zma
sahas ndaki Hg ile ilgili madencilik çal malar çok eski tarihlere gider.
Sherpees’e (1908) göre ilk madencilik Frikyal lar taraf ndan yap lm

r55.

Bölgede ilk modern madencilik devri 1904 y nda bir çoban n
buldu u ta

bir ngiliz madencisine göstermesi ile ba lar. Daha sonra

letme ruhsat
lemeye ba lam

alan ngiliz irketi büyük ocak çevresinde cevher ç kart p
r. 1906-1911 y llar aras nda 1000

32.500 kg Hg ç kar ld

e yani yakla k

tahmin edilmektedir. 1912 y nda ngiliz irketin

letme ruhsat iptal edilmi tir.

1954 y na kadar kayda de er bir çal ma yap lmam

r.

1954-1964 y llar aras nda i letme, ah slar taraf ndan i letilmi ve 10.340
e (336.050 kg) Hg üretilmi tir.

Modern anlamda gerçek madencilik 1964 y nda bu
sahalar n Etibank’a geçmesi ile ba lar. Etibank’tan önceki Hg üretimlerine
ait kesin rakamlar mevcut de ildir. Etibank Hg

letmeleri 1975 y nda

bölgede üretimi durdurmu ve k sa bir süre sonra da kapanm
taraf ndan bölgede üretilen Hg de erleri a

r. Etibank

da tablo 5’de gösterilmi tir55.

Tablo 5. Etibank taraf ndan Kur unlu bölgesinde y llara göre Hg
üretim de erleri
YILLAR
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

CEVHER (Ton)
2763
1530
20459
34587
43448
60406
71784
51515
48673

CIVA ÜRET
(Kg)
6279
1104
47403
89458.5
122509.5
80695.5
124027.5
117162

3. GEREÇLER VE YÖNTEM

3.1.Kimyasal Maddeler ve Sarf Malzemeler

Kimyasal Maddeler:
Deri ik nitrik asit (Merck UN 2031)
Kalayklorür kat

(Merck UN 3260)

Deri ik hidroklorik asit (Merck UN 1789)
Deiyonize su
Azot gaz

Cihazlar:
Etüv
Dijital terazi
Termometre
Manyetik kar
Is
Atomik absorbsiyon spektrometresi
Buzdolab
Derin dondurucu

3.2.Bal klar n Avlanmas

Konya

li Sarayönü

lçesine ba

kapat lan Hg madenine yak n (400m)

Kur unlu Bölgesi’nde

bir göletten “di li sazan” cinsi

bal klar ve bal klar n k yaslanabilmesi için de Hg ile kontaminasyonun
olmad

dü ünülen, Sarayönü lçesine ba

, Hg maden i letmesine

uzakl

4.6 Km olan bir bal k üretim tesisinden “alabal k” cinsi bal klar olta

yard

ile, özel bir yönteme gerek kalmadan avland . Bal klar n avland

bölgeler ekil 2’de gösterilmi tir.

E

C

B

D
A

ekil 2. Bal k örneklerinin topland

bölgeler

A: Kur unlu Hg madeni i letmesi
B: Bal klar n topland

ve Hg ile kontaminasyonun oldu u dü ünülen

birinci bölge
C: Bal klar n topland

ve Hg ile kontaminasyonun oldu u dü ünülen

ikinci bölge
D: Bal klar n topland

ve Hg ile kontaminasyonun oldu u dü ünülen

üçüncü bölge
E: Bal klar n topland

ve temiz oldu u dü ünülen bölge

A Bölgesi ile B bölgesi aras ˜400 m’dir.
A Bölgesi ile C bölgesi aras ˜400 m’dir.
A Bölgesi ile D bölgesi aras ˜400 m’dir.
A Bölgesi ile E bölgesi aras 5 Km’dir.
B,C,D bölgeleri ile E bölgesi aras (temiz bölgenin kontamine bölgelere
uzakl

) ˜4.6 Km’dir.

Kapat lan Civa
Madeni
400m

ekil 3. Hg madeni i letmesi ile Hg kontaminasyonunun oldu u
dü ünülen gölet.

3.3.Bal klar n Kas Dokular

n zolasyonlar ve Saklanmas

Bal klar olta yard
yard

ile tutulduktan sonra kâ t havlu

yla sular al narak, iyice kuruland . Her bir bal k a

aç p-

kapanabilen kapal bir po ete konularak her bir bal k örne ine numaralar
verildi. Bal klar, analizin yap laca

laboratuara buz akülerinde ta nd .

Analiz edilinceye kadar -80 C’lik derin dondurucularda sakland .

3.4.Kalayklorür (SnCl2) Çözeltisinin Haz rlanmas

12g SnCl2 tart ld , bir miktar deiyonize suda çözüldü, 15 ml
deri ik HCl asit ilave edildi ve100 ml’ye deiyonize su ile tamamland .

3.5.Standartlarla Kalibrasyon E risinin Olu turulmas

Ölçümler öncesi Hg standartlar (3.75 ng, 7.5 ng, 15 ng, 30
ng, 60 ng) haz rlan p alete okutuldu, elde edilen de erlerden Hg için bir
kalibrasyon e risi çizildi ve analizi yap lacak numuneler elde edilen do ru
denklemi ile de erlendirildi. Standart Hg çözeltileri ile olu turulan
kalibrasyon e risi ekil 4’de verilmi tir.

0,25

y = 0,0038x + 0,0067
R2 = 0,9984

Absorbans

0,2

0,15
Seri 1
Do rusal (Seri 1)
0,1

0,05

0

ng
0

10

20

30

40

50

60

70

ekil 4. Hg standart çözeltileri kullan larak elde edilen kalibrasyon
risi

3.6.Standart Referans Madde (SRM) Sonuçlar

SRM olarak NRC_DOLT_3 Dogfish Liver kullan ld . SRM Sonuçlar Tablo
6’da verilmi tir.

Tablo 6. SRM Sonuçlar

1. paralel

Tart m
miktarlar
0.4019 g

Absorbans de erleri

Miktar (mg/kg)

0.120

0.112

0,114

3.45

2. paralel

0.3978 g

0.110

0.108

0.114

3.31

3. paralel

0.3815 g

0.120

0.112

0.122

3.73

Blank

-

0.004

0.003

0.003

-

Sertifika de eri 3.37 ± 0.14 mg/kg ve bulunan de er 3.49 ±
0.21 mg/kg’dir. %95’lik güven aral

kullan larak yap lan t-testinde elde

edilen sonuç ile sertifika de eri aras nda anlaml bir fark yoktur.

3.7.AAS Yöntem ve Deneyin Yap

Analiz için bal klar s ra numaras ile derin dondurucudan
kart larak bal klar n kas dokular uygun yöntemle ayr ld . Bunun için
plastik b çak yard

yla bal

n s rt derisi kesilerek d

deri k sm 2’ye

ayr larak kald ld . Ba derisinden kuyru a kadar segmentsel uzanan kas
dokular plastik b çak yard

yla ayr larak al nd . Al nan kas dokular

etüvde 40 ºC’de 48 saat kurutuldu ve homojenize edilerek her bir numune
için üçer paralel tart m yap ld .

Kas dokusunun seçilmesinin nedeni, insanlar taraf ndan
bal

n en çok bu k sm

n tüketilmesi ve bal

n di er organlar na k yasla

kas dokusundaki Hg miktar
bulunuyor olmas

n y n her ay nda birbirine yak n miktarda

r.56

Hg ölçümleri için deteryum düzeltmeli Un cam 939 marka
AAS cihaz
çal

kullan ld . Ölçümlerde Hg oyuk katot lambas

6 mA’de

ld . Dalga boyu, Hg’n n en duyarl oldu u 253.7 nm’ye ve spektral

bant geni li i 0.5 nm’ye ayarland . Ölçümlerde pik yüksekli i kullan ld ve
en az 3 ölçüm yap ld . Kullan lan atomla
sahip, iç çap 10 mm, T ba lant
olacak ekilde camdan yap lm
Hg kaç

hücresi 160 mm uzunlu una

4 mm iç çap nda 5 cm uzunlu unda
r. Atomla

hücresinin her iki ucu da

engellemek ve duyarl k art

sa lamak için kuartz

pencerelerle kapat ld .

SnCl2 ile reaksiyonu sonucu olu an elementel Hg’n n
atomla

ya ta nmas

için 500 ml/dakika ak

h

nda azot gaz

kullan ld . Reaksiyon hücresi içerisine uygun hacimlerde numune al narak
üzerine 1 ml SnCl2 ilave edildi. Bu sürede ta

azot gaz reaksiyon

hücresinin öncesinde ve sonras ndaki vanalar vas tas yla do rudan
hücreye yönlendirilmi tir. Kapal sistemde reaksiyonun tamamlanmas için
70 sn boyunca manyetik kar
kar

ld .

Reaksiyon

pozisyonu de

için

yard
gereken

tirilerek; azot gaz

yla reaksiyon hücresinin içeri i
süre

tamamlan nca

vanalar n

n reaksiyon hücresinin içinden

geçirilmesiyle, olu an elementel Hg türleri atomla

ya ta nd

ve

atomik sinyal kaydedildi. Her bir numune için 3’er paralel haz rland ve her
bir paralel için en az 3’er ölçüm yap larak bu ölçüm sonuçlar

n

ortalamalar kullan ld .

Hg miktarlar

n ölçümü için so uk buhar yard

ile

indirgeyici olarak SnCl2 kullanarak atomik absorbsiyon spektrometrisi
(AAS) yöntemi kullan ld . Hg konsantrasyonunun ölçülebilmesi için Hg’n n

atomla

da absorbans vermesi ve bunun için organik halde olmamas

gerekir. Bu nedenle absorbans ölçülmeden önce bal ktaki matriks
(organik) halde bulunan Hg türlerinin inorganik Hg haline gelmesi için asitli
lama i lemi yap ld .

Yöntemin basamaklar k saca öyledir:
1. Bir g civar numune tart ld ve 5 ml deri ik nitrik asit (HNO3) ilave
edilerek, oda s cakl

nda 15 dakika bekletildi.

2. Önce 60 ºC’de 20 dakika, ard ndan 110 ºC’de 30 dakika bekletildi.
Sonra s cakl k 140 ºC’ye ç kart larak 2 saat bu s cakl kta beklenerek asitli
lama i lemi yap ld .
3. Yakla k 1 ml kalan numune çözeltileri oda s cakl

na kadar so utuldu.

4. Numune çözeltileri deiyonize su kullan larak, 10 ml’ye tamamland ve
ölçümler gerçekle tirilinceye kadar buzdolab nda sakland .

3.8.Yöntemin Validasyonu

Yöntemin do rulu unu test etmek amac yla yap lan yöntem
validasyonunda SRM olarak NRC_DOLT_3 Dogfish Liver kullan ld . 0.4’er
g SRM al narak 3 paralel haz rland . Her bir paralel üzerine 5 ml deri ik
HNO3 ilave edildi. 15 dakika oda s cakl

nda bekletildikten sonra önce 60

C’de 20 dakika, ard ndan 110 C’de 30 dakika bekletildi. Sonra s cakl k
140 C’ye ç kart larak 2 saat asitli y
SRM çözeltisi oda s cakl

lama yap ld . Yakla k 1 ml kalan

na so utuldu. 25 ml’ye deiyonize suyla

tamamland . Daha sonra belirli hacimde al

p (0.5 ml) 1 ml SnCl2 ilave

edilerek ölçüm yap ld . Haz rlanan kör çözeltisinin absorbans de eri
ölçülen absorbans de erinden ç kart larak hesaplamalar yap ld .

Çal mam zda LOD=0.98 ng
LOQ=2.96 ng olarak hesaplanm

r.

4. BULGULAR

Temiz bölge ve Hg ile kontamine oldu u (maden oca
bölgesi) dü ünülen bölgelerden toplanan bal k örneklerinin kas
dokusundaki Hg miktarlar tablo 7’de verilmi tir.

Tablo 7. Temiz bölge ve Hg ile kontamine oldu u (maden oca

bölgesi)

dü ünülen bölgelerden toplanan bal k örneklerinin kas dokusundaki Hg
miktarlar

Kontamine oldu u
dü ünülen bölge

Temiz oldu u dü ünülen
bölge

Örnekler

ORT±SD (mg/kg)

ORT±SD (mg/kg)

1

0.29±0.048

0.031±0.01

2

PTAL

0.028±0.01

3

1.39±0.16

0.027±0.01

4

1.44±0.16

0.02±0.01

5

0.43±0.07

0.03±0.01

6

1.41±0.05

0.02±0.01

7

0.39±0.12

0.03±0.01

8

0.54±0.06

0.025±0.01

9

0.49±0.01

0.02±0.01

10

0.6±0.14

0.03±0.01

11

0.039±0.01

0.3±0.01

12

0.21±0.02

0.03±0.01

13

0.48±0.02

0.03±0.01

14

0.08±0.02

0.02±0.01

15

0.55±0.06

0.03±0.01

16

0.73±0.01

0.04±0.01

17

0.14±0.01

0.03±0.01

18

0.19±0.02

0.03±0.01

19

0.17±0.01

0.04±0.01

20

0.04±0.01

0.03±0.01

21

1.07±0.14

0.04±0.01

22

1.27±0.1

0.04±0.01

23

0.05±0.01

0.04±0.01

24

0.05±0.01

0.03±0.01

25

0.04±0.01

0.04±0.01

Tablo 8’de Hg maden oca
Hg miktarlar
kar la

bölgesinde bulunan bal klar n

ile temiz bölgeden al nan bal klar n Hg miktarlar

n

lmas na ili kin ba ms z t-testi sonuçlar verilmektedir.

Tablo 8. Bal klar n Hg Ölçümlerinin Kar la

lmas na

Ba ms z T - Testi Sonuçlar
BALIK
ÖRNE
VALI
BÖLGE
TEM Z
BÖLGE

N

Ort±SS

24

0,504± 0,475

25

P<0.0001 anlaml .

0,041± 0,054

T

p

4.742

0,0001

li kin

5. TARTI MA

Sürekli artan dünya nüfusu ve bu art a paralel olarak da
meydana gelen çevre kirlenmesi günümüzün en önemli sorunlar ndan
birini

olu turmaktad r.

Çevre

kirlenmesi

beraberinde

kontaminasyona neden olmakta ve insanlar için önemli sa

g dalarda
k sorunlar

olu turmaktad r. Geçti imiz yüzy l içerisinde kur un (Pb), c va (Hg),
kadmiyum (Cd) ve arsenik (As) gibi toksik metallere maruziyetin
yarataca

sa

k riskleri yönünden çevresel maruziyet de erlendirilmi ve

bu konu hakk nda tüm dünyada ortak bir bilinç olu mu tur. 1950’li y llar n
ba nda, insan toksisitesi için ciddi zararl etkileri oldu u tespit edilen c va,
do al olarak element formunda bulunan bir çevre kirleticisidir. Yap lan
ara

rmalar c va kirlili inin daha çok göl ve akarsularda oldu unu ortaya

koymu tur ki 1980’li y llar n sonunda ABD, Kanada ve Kuzey Avrupa
ülkelerinde ba ta bal klarda MeHg olmak üzere çe itli besin ürünlerinde
ciddi oranda c va bulundu u tespit edilmi tir. Bal klarda yüksek MeHg
absorpsiyonu ba rsak duvarlar

n bu bile

e göre seçicili inin yüksek

olmas ndan kaynaklan r. Bal klarda bulunan 4000 µg/kg toplam civa
konsantrasyonunun %95’i MeHg’d r. Yani deniz ürünlerinin düzenli ekilde
al nmas bu civa bile iklerinin vücuda al nmas na neden olur (en az ndan
gram ba na birkaç mikrogram). Dünya Sa
düzeyini içme sular nda s

k Örgütü 1 ng/mL’lik bir civa

r de er olarak belirlemi tir. EPA ise bu de eri

bal k dokusu ba na kg olarak 300µg MeHg olarak belirlemi tir. Avrupa
Birli i ise bu de eri bal k dokusu ba na kg olarak 500µg olarak
belirlemi tir.74 çme suyundaki ve deniz ürünlerindeki civa türleri insan
vücuduna g da yoluyla girer. Bu civa türlerinin ölçülmesi hem bu
maddelerin toksik özelliklerinin belirlenmesi ve hem de do adaki
de

kenliklerinin saptanmas aç

ndan önemlidir. Modern teknolojide de

birçok alanda yayg n olarak kullan lan c va ve bile enleri çevresel
kontaminasyon ile bal k ve deniz ürünlerinden, yap

nda c va bulunan

tar m ilaçlar

n kullan

sonucunda da tar m ürünlerinin yap

ndan

beslenme döngüsüne girerek toksik etkilere neden olmaktad r.

Kapat lan madenler insan güvenli ine ve sa
zararlar

da

kapsayarak

gerçek

ve

potansiyel

görülmektedir. E er bir maden kapat lm

na çevresel

tehditler

olarak

ise, kapat lan madenin

temizlenmesini, fizyolojik parametrelerin gözlemlenmesini ve iyile tirme
sorumlulu unu devletler tam olarak üstlenmemektedir.75 Daha önce
yap lan çal malar maden at klar

n çevre ve insan için zararl

olabilece ini göstermi tir çünkü maden at klar

ciddi oranda c va

konsantrasyonu içerir ve mikrobiyal i lemler ile bu c va konsantrasyonu
MeHg’ya dönü erek yüzey sular na ve besin zincirine kar arak toksisiteye
neden olabilir.75 Kapat lan madenlerden olu an asit ak nt lar

ve bu

madenlerin at klar da yüzey ve yeralt sular için zararl maddeleri içerdi i
için önemli konulardan birisidir.76

Bu çal mada Konya li Sarayönü lçesi s

rlar içerisinde

bulunan Kur unlu Kasabas ndaki kapat lan bir c va madenin at klar
çevrede yaratt

toksisite, maden yak

n

ndaki bir göletten avlanan di li

sazan cinsi bal klar n kas dokular ndaki c va konsantrasyonu ve maden
at klar ndan etkilenmeyecek bir bölgedeki alabal k cinsi havuz bal klar

n

kas

r.

dokular ndaki

c va

konsantrasyonlar

SnCl2’nin indirgeyici olarak kullan ld

ölçülerek

k yaslanm

so uk buhar olu turmal atomik

absorbsiyon spektrometrisi (AAS) yöntemi kullan larak bal klar n kas
dokular ndaki Hg miktarlar

n ölçüldü ü bu çal mada kontrole göre

de erlendirilen sonuçlar ile bölge insan

n ve çevrenin maruziyet boyutu

gösterilmi tir. Çal mam zda organik c va bile iklerinin mineralize edilmesi
ve parçalanmas s ras nda Hg kaç
edilmi ve bunun için y
gerçekle tirilmi tir.77

na engel olmak konusuna dikkat

lama i lemi sonucunda bekletilmeden ölçümler

Do al c va kirlenmesi için bal klarda 0.5 mg/kg’a kadar kabul
edilebilir say lmakta olup bu de er, Türk G da Kodeksinde de limit de er
olarak kabul edilmi tir.78

Son ara

rmalar Marin County’de bulunan Stinson k

nda

ve Monteney County’de bulunan Elkhorn Slough’da yüksek oranlarda
MeHg bulundu unu göstermi tir. Bu oran ciddi sa
olur. Son olarak Amerika Jeolojik Ara
konsantrasyonlar yla ilgili ara

rmalar

rma yapm

k sorunlar na neden
irketi bal klardaki civa

r. 291 dere boyunca tüm

Amerika’da bal klardaki civa düzeyleri ölçülmü tür. Bu bal klar n yakla k
dörtte birinde içerdikleri civa konsantrasyonu Amerika Çevre Koruma
Örgütünün belirledi i de erlerinin üstündedir.74 Bizim çal mam zda da
analizi yap lan 25 bal ktan 9 tanesinin Hg konsantrasyonu bal klardaki Hg
için limit de er olan 0.5 mg/kg’ a

Gemici ve arkada lar
kapat lm

r.

2009 y nda Beyda -Hal köy’de,

bir c va madenine yak n bir çevredeki toprakta, suda ve su

çökeltilerinde

c va

endüktif e le mi

kontaminasyonunu

ara

rm lard r.

Analizlerinde

plazma kütle spektrometri (ICP-MS) ve so uk buhar

atomik absorbsiyon spektrometri (CVAAS) yöntemlerini kulland klar
tayinlerde en çok kontaminasyonun madene en yak n bölgelerde oldu unu
saptam lard r. Çal malar nda sudaki c va konsantrasyonunu 0.04-1.2
µg/L bulmu lar, ki bu de er USEPA (US Environmental Protection
Agency) nin sucul Hg standart de eri olan 12 ng/L den 100 kat daha
büyüktür. Çal malar nda su örneklerinde Hg konsantrasyonu genelde
0.03-0.9 µg/L aras nda bulunmu tur, yaln z 6 örnekte Hg konsantrasyonu
15 µg/L aras nda bulunmu tur. Çal malar

n ortalama Hg konsantrasyon

de eri ise WHO’nun içilebilir sudaki Hg konsantrasyonu olarak belirledi i 1
µg/L nin alt ndad r. Ancak sudaki Hg konsantrasyonu USEPA’n n sucul Hg
konsantrasyonu olan 12 ng/L’yi 100 kat a maktad r. Bu da Hal köy

madeninden kaynakl kontaminasyonun benzer c va madenlerinden daha
yüksek oldu unu göstermektedir. Çal mada maden at klar nda Hg
konsantrasyonu 0.10-33 mg/kg, ortalama 5.5 mg/kg olarak bulunmu tur.
Bu de er USA’da 1984’de yap lan bir çal mada belirlenen de erden
(0.089 mg/kg) 60 kat daha büyüktür ki bu de er Hal köy c va madeninden
kontaminasyonun daha çok oldu unu göstermektedir. Hal köy’de maden
at

Hg konsatrasyonu 2.9-48 mg/kg, toprakta Hg konsantrasyonu 0.10-

33 mg/kg ç km ken, dünyada yap lan di er ara
maden at

rmalarda, Wanshan Hg

nda Hg konsantrasyonu 5.1-4400 mg/kg, toprakta Hg

konsantrasyonu 5.1-790 mg/kg; Nambia-Ekvator’da maden at
konsantrasyonu

89-1555

mg/kg,

toprakta 0.26-5.53

nda Hg

mg/kg

olarak

bulunmu tur.79

Gray ve arkada lar Alaska’n n güneybat

ndaki kapat lm

va madenin yak ndaki bir nehrin (Kuskokwim Nehri) çökeltilerinde, nehir
suyunda

ve

ta nmas
CVAAS

bal klarda

ara

da

,

özeliklerini

ve

c van n

rm lard r. Hg, inorganik Hg, MeHg konsantrasyonlar

yöntemini

ekosisteme

civan n

kullanarak

etkilerini

ara

ölçmü ler
rm lard r.

ve

çevresel

Nehir

etkilerini

çökeltilerinde

ve
Hg

konsantrasyonunu 5500 µg/g olarak ölçmü lerdir. C va madenine yak n
mdaki nehir çökeltilerinde T-Hg konsantrasyonunu çok, inorganik Hg
%5’den az, MeHg konsantrasyonunu ise toplam c va konsantrasyonunun
% 1’inden az bulmu lard r. Nehir suyunda filtrelenmi
mdaki yapt klar

ve filtrelenmemi

çal mada T-Hg konsantrasyonlar

çok farkl

bulmu lard r ki (filtre olmayan suda T-Hg konsantrasyonu: 500-2500 ng/l,
filtreli suda: 50 ng/l) bu da materyal c van n çözünmü c vadan daha çok
ta nd

gösterir.

Nehir

suyunda

inorganik

Hg

ve

MeHg

konsantrasyonlar : 22 ng/L’den az ve toplam Hg %5’den az olarak
ölçülmü tür. Çal mada bal k kas dokusunda ölçülen c va konsantrasyonu
ortalamas 620 ng/g ki bunun %90’dan fazlas MeHg’d r. Bunlara ra men
toplanan bal k örneklerinden baz lar nda ölçülen c va miktar

FDA’in

yenilebilir bal k c va miktar olan 1000 µg/g’ n üzerinde ç km
toplam c va ortalamas

dü ük de olsa baz

c va madeninden çevresel bir toksisite vard r

de erlendirilebilir.

80

Yani

bal k örneklerinde c va

konsantrasyonu FDA’in tayin etti i de erden daha yüksek ç kt
kapat lm

r.

na göre
eklinde

Bizim çal mam zda ise Hg kontaminasyonu oldu u

dü ünülen bölgede avlanan bal klarda Hg ortalamas 0.504 mg/kg, 9
bal kta da Hg konsantrasyonu 0.5 mg/kg’ n üzerinde ç km

r. Bu de er,

WHO’nun bal klarda bulunmas gereken Hg konsantasyonundan yüksek
ama FDA’in yenilebilir bal k c va konsantrasyonundan daha dü üktür.

Li ve arkada lar Çin’in Guizhou-Wuchuan bölgesindeki c va
madeninde çal an i çilerde üriner Hg, saçta toplam Hg, saçta MeHg
miktarlar

ölçmü lerdir. Çal malar nda k yaslama için maden oca na

yakla k uzakl

450 km olan ba ka bir bölgeden de kontrol grubu

seçmi lerdir. C va buhar na inhalasyon yoluyla veya diyetleriyle maruz
kalan i çilerde yap lan tayinler sonucunda c va konsantrasyonu; idrarda
1060 µg/g, saçta tHg; 69.3 µg/g, saçta MeHg; 2.32 µg/g olarak
ölçülmü tür. Bu sonuçlar kontrol grubundan oldukça farkl

r çünkü kontrol

grubunda ç kan konsantrasyonlar, idrar c va konsantrasyonu; 1.30 µg/g,
tHg; 0.78 µg/g, MeHg; 0.65 µg/g ‘d r. Sonuçlarda ayr ca çal ma grubu için
idrar ß2 mikroglobul n 248 µg/g iken kontrol grubu idrar ß2 mikroglobul n
konsantrasyonu 73.5 µg/g olarak saptanm

r. Bu da maden oca nda

çal an i çilerde c va toksisitesinin özellikle böbreklerde oldu unu
göstermektedir. C va toksisitesinin i çilerdeki di er klinik belirtileri; parmak
ve göz titremesi, gingivit, di

eti kararmas

eklinde belirtilmi tir. Bu

çal ma, Wuchuan’da çal an i çilerin ciddi oranda c va buhar na maruz
kald

göstermektedir.81

Qiu ve arkada lar Çin’in Guizhou-Wuchuan bölgesinde c va
maden at klar nda, toprakta, suda ve pirinçte toplam Hg ve MeHg

miktarlar

ara

rm lard r. Maden at

T-Hg konsantrasyonunu 79-710

µg/mg, MeHg konsantrasyonunu 0.32-3.9 ng/g olarak ölçmü lerdir.
Toprakta T-Hg miktar 0.33-320 µg/g, pirinçte Hg konsantrasyonu 260 ng/g
km

r ki bu de er Çin Ulusal Standart Kurumu taraf ndan önerilen

de eri a maktad r. Pirinç numunelerinde MeHg miktar 4.2-18 ng/g, su
numunelerinde T-Hg miktar 360 ng/L, MeHg miktar 5.7 ng/L ç kt . Veriler
va madeninden kaynakl , bölgede önemli bir Hg ve MeHg kirlili i
oldu unu ortaya koymaktad r. Çal ma için toprak numuneleri madene 20
km uzakl ktan toplanm
nehirden toplanm

r.

r. Su örnekleri madenin yak

ndan geçen bir

82

Krishna ve arkada lar , polianilin mikrokolon kullanarak ak enjeksiyon kimyasal buhar olu turma endüktif e le mi

plazma kütle

spektrometri (FI-CVG-ICPMS) yöntemiyle suda ve tuna bal
inorganik

c va

ve

metilc va

konsantrasyonlar

Hindistan’daki pil üreten bir fabrikan n yak

ara

nda

rm lard r.

ndaki bir gölden al nan su

örneklerinde c va konsantrasyonunu 2.92-3.01 µg/L olarak bulmu lard r.
Bu de er WHO’nun belirledi i limit de erlerin üstündedir.74

Gemici

ve

arkada lar ,

Türkiye’nin

kapat lan c va madenlerinin çevresel etkilerini ara

bat

bölgelerinde

rm lard r. Çevreden

toplad klar örnekleri so uk buhar atomik absorbsiyon spektrometrisi ile
analiz etmi lerdir. Karaburun Kalecik’te kapat lan c va madenine yak n
yeralt kaynak sular nda Hg konsantrasyonunu 0.01-0.13 mg/L olarak
ölçmü lerdir. Ölçülen bu de er limit de erlerin alt ndad r. Ödemi
Türkönü’de kapat lan c va madenine yak n bölgeden toplanan su
örneklerinde c va konsantrasyonunu 9.5 lg/L ölçmü lerdir. Bu de er
WHO’nun 1993 y nda belirledi i limit de er olan 1 lg/L’yi a maktad r.
Ala ehir’de kapat lan c va madenine yak n bölgeden toplanan su örnekleri
için c va konsantrasyonunu 0.12-0.173 µg/L, yüzey sular

için c va

konsantrasyonunu 0.025-0.274 µg/L olarak ölçmü lerdir. Bu de er Türk

içme suyu standartlar

n (1 µg/L) alt ndad r ancak EPA’n n içme sular

için belirledi i 0.012 µg/L’nin üzerindedir.76

Marambaa ve arkada lar , Filipinler’de Manila’n n güneyinde
kapat lm

bir c va madeninin civar ndaki yerle im birimlerinde (10 km

yar çap nda) c van n çevresel etkilerini ve insanlara etkilerini, içme ve
yüzey sular nda, k
kaz nm

dan al nan bal k örneklerinde, yüzeyden 0-3 cm

toprak örneklerinde ve kontrol gruplar nda ara

Bölgede 1994 y nda Bölge Sa
ara

k Bürosuna al

rm lard r.

lmad k ikayetler gelmi ,

rmalar sonucunda kontrol edilen 43 ki iden 12’sinin (%27.9)

kanlar ndaki c va seviyesinin önerilen 20 ppb’nin üzerinde oldu u
anla lm

r.

konsantrasyonlar

Toplanan

bal klardaki

toplam

c va

ve

MeHg

s ras yla 1.65-1152.01 ve 12.9-931.6 µg/kg aras nda

bulmu lard r. Kendi ya amlar için ba ka bal klar yiyen bal klarda c va
konsantrasyonlar daha yüksek ç km
olarak adland lan 4 tür bal

r. bis, tabas, lapu-lapu ve torsillo

n MeHg konsantrasyonlar 0.3 mg/kg dan

daha çok ve toplam Hg konsantrasyonlar
mg/kg’dan daha yüksek ç km
ile kar la

USFDA’in belirledi i 0.5

r. Sonuçlar kontrol grubundaki sonuçlar

rd klar zaman anlaml bir fark n oldu unu gözlemlemi lerdir.

Pirinçteki toplam c va konsantrasyonunu Gu zhou’da ölçülen 144-569
mg/kg’dan çok daha dü ük olarak ölçmü lerdir. çme suyu örneklerinde
yapt klar çal mada c va konsantrasyonunu Filipinler Ulusal Standartlar
içme suyu seviyelerine uygun bulmu lard r. Toprakta yapt klar ölçümlerde
3 bölge için Hg konsatrasyonunu Primary Remediation Goal (PRG)’nin
önerdi i 23 mg/kg’dan daha yüksek bulmu lard r. Tagburas bölgesinde
toplam Hg konsantrasyonu 100 mg/kg‘dan daha büyük olarak ölçülmü tür.
Hava örneklerinde yapt klar çal mada en yüksek Hg konsantrasyonunu
Barangay-Tagburas bölgesinde 64.87 ng/m³ olarak ölçmü lerdir ki bu
de er EPA’n n solunabilir havada bulunabilen toplam Hg konsantrasyonu
rlar içerisindedir. Yap lan çal mada c vaya maruz kalm

ki ilerin

saç nda toplam Hg ve MeHg oranlar s ras yla; 0.18-13.29 mg/kg ve 0-

13.29 mg/kg olarak ç km

r. Bu da saçta MeHg içeri inin %43.93 ile %

100 aras nda olabilece ini ortaya koymaktad r. Kontrol grubunda saçta
yap lan ara

rmada toplam Hg ve MeHg oranlar s ras yla; 0.19-8.28

mg/kg ve 0.16-8.28 mg/kg’d r. Yani MeHg’n n toplam Hg’ya oran
%10.93’den % 100’e kadar olabilir. Çal ma ve kontrol grubunda bulunan
sonuçlar mukayese edildi inde anlaml
anla lm

r.77 Maramba’n n yapt

analiz sonuçlar
konsantrasyonlar

istatistiksel farkl klar oldu u

analiz sonuçlar ile bizim yapt

benzerdir. Maramba bal kta yapt
;

0.0165-1.15

mg/kg

olarak

z

analizlerde Hg
bulmu ken,

bizim

ölçümlerimizde c va kontaminasyonu oldu u dü ünülen bölgede Hg
konsantrasyonlar

0.04-1.44 mg/kg olarak ölçülmü tür. Bu sonuçlara

dayanarak Filipinler’de Manila’n n güneyinde kapat lm

bir Hg madeni ile

Konya Kur unlu bölgesindeki Hg madeninden bal klar n benzer ekilde ve
ayn oranda etkilendikleri sonucunu ç kartabiliriz.

WHO’nun 1997 y nda yay nlad

monografta, metalik c va

ve inorganik c vayla ilgili yap lan çal malarda; ABD’deki bir nükleer silah
fabrikas nda metalik c vaya maruz kalan i çiler ile maruz kalmayanlar
aras nda akci er kanseri riskinde bir fark olmad

görülmü tür. sveç’teki

bir kloralkali fabrikas nda çal an i çilerde yap lan çal mada akci er
kanseri riskinde 2 kat fazla art

görülmekle beraber beyin ve böbrek

kanseri riskinde de art

oldu u gözlenmi tir. Yine sveç’te erkek ve bayan

di çiler ve bayan di

hekimleriyle yap lan bir çal mada her 3 ki iden

birinde iki kat beyin kanseri riski bulunmu tur. ABD’de c va madeninde
çal an silikozlu fertlerde ba ka bir yerde çal an silikozlu fertlerden daha
yüksek oranda akci er kanseri riski bulunmu tur. talya’da yap lan bir
çal mada a r c va ve de arseni e maruz kalan

apka endüstrisinde

çal an bayan i çilerde akci er kanseri riski bir art

göstermi tir.

Kanada’daki nüfusa dayal bir durum kontrol çal mas nda genel olarak
va bile enlerine maruz kalanlarda prostat kanser riski ve metalik c vaya
maruz kalanlarda akci er kanser riski ba lant

belirlenmi tir.83

Ayn

monografta

organik

c va

bile ikleri için

yap lan

çal malar; sveçte c va bile enleri ile tohum dezenfeksiyonu lisans olan
fertlerle

yap lan

bulunmam

bir

çal mada

beyin

kanseri

riskinde

bir

art

r.83

Ayn monografta baz organik c va bile enleri ve inorganik
va bile enlerini ihtiva eden mantar öldürücüler bir tak m in-vivo
testlerinde denenmi tir. Programlanmam
de

DNA sentezleri, kromatit

imi, kromozomsal sapmalar ve memelilerdeki öldürücü mutasyonlar

yap lan için testler

rt

sonuçlar vermi tir. Bal klarda ve kara-suda

ya ayanlarda kromozomlar n yap
pozitif sonuçlar vermi tir.

de

tirebilen testler daha ikna edici

83

Bu çal mada elde edilen sonuçlar ile hemen hemen yap lan
di er bütün ara

rmalarda bulunan sonuçlar paralellik göstermektedir.

Çünkü hem çal mam zda hem de di er çal malarda kirlenmi

oldu u

dü ünülen bölge ile temiz oldu u dü ünülen bölgelerden yap lan
ölçümlerde

Hg

görülmektedir.

konsantrasyonlar

için

anlaml

bir

fark

oldu u

6. SONUÇ

Çal mam zda c va madeninden kontaminasyon oldu u
dü ünülen bölgeden toplanan bal klarda yap lan ölçümler sonucunda
ortalama c va konsantrasyonu 0.504 mg/kg olarak bulunmu tur. Bal klar
için WHO taraf ndan belirlenen ve Türk G da Kodeksinde de limit de er
olarak kabul edilen s

r 0.5 mg/kg olarak göz önüne al nd

nda Kur unlu

Bölgesinde bal klar için belirlenen c va konsantrasyonunun a ld

ve bir

kontaminasyonun oldu u anla lmaktad r. Çal mam zda kontaminasyon
oldu u dü ünülen bölgede analiz edilen bal klarda en dü ük ve en yüksek
va konsantrasyonlar

s ras yla 0.04 mg/kg ve 1.44 mg/kg olarak

ölçülmü tür. Analizi yap lan 25 bal ktan 9 tanesi limit de er olan 0.5
mg/kg’ a

r.

Yap lan ölçümlerde temiz oldu u dü ünülen bölgeden al nan
bal klar için Hg konsantrasyon ortalamas 0.041 mg/kg olarak bulunmu tur
ki bu de er Türk G da Kodeksinde belirlenen limit de erin (0.5 mg/kg) çok
alt ndad r. Temiz oldu u dü ünülen bölgede ölçülen en dü ük ve en
yüksek c va konsantrasyonlar s ras yla 0.02 mg/kg ve 0.3 mg/kg’d r. Yani
ölçüm yap lan 25 bal kta da Hg konsantrasyonlar limit de erlerin alt nda
km

r. Hg maden oca

bölgesinden al nan bal k örneklerinden elde

edilen Hg de erlerinin oldukça yüksek de erlerde bulundu unu ve insan
sa

tehdit eder bir nitelik ta

günde 1 g Hg al nd
koymaktad r.

nda, bu miktar

göstermektedir. Ara
n ölümlere yol açt

rmalar,
ortaya

7. ÖZET

Kapat lm

madenler önemli bir global endi eye neden

olmakta, ayn zamanda çevreye verdi i zararla birlikte insan güvenli i ve
insan sa

aç

ndan önemli bir tehdit olu turmaya devam etmektedir.

Yüzy n ikinci yar

na kadar, mevcut madenler için yasal, mali ve teknik

prosedürler ilgili kurum ve kurulu lardan talep edilene kadar çok az say da
ülkenin maden ocaklar

ile ilgili düzenleme ve iyile tirme politikalar

mevcuttu. Civa (Hg) büyük ölçüde kontrol edilemeyen, çevrede kal

olan

ve dünyan n her yerinde bulunabilen, kontamine edebilen bir a r metaldir.
Yer kabu unda dü ük konsantrasyonlarda olu ur ve di er metallerle
kolayca ala mlar olu turur. Birçok ürün ve endüstriyel uygulamalarda
kullan ld

ndan dolay insanlar hem çevresel hem de mesleki olarak Hg’a

maruz kalmaktad rlar. 1980’li y llarda civan n çevresel etkileri ve insan
sa

na olan zararlar konusunda bir fark ndal k olu maya ba lam

böylece Hg kullan
içeren

besinler

h zla azalm
(sucul

r. Mesleki Hg maruziyeti d

ekosistemdeki

metilciva

bile ikleri)

amalgamlar da (metalik civa) di er maruziyet kaynaklar

r ve

nda Hg
ve

di

r. Bu maruziyet

düzeyleri genellikle mesleki ortamlarda maruz kal nan miktarlardan daha
dü üktür. Sucul ekosistemlerde Hg ile olu an esas toksikolojik problem,
sürekli biyoakümüle olan ve oldukça toksik metal Hg’ya biotik maruziyetin
olmas

r. Metil Hg sucul g dalarda biyomagnifiye olarak yüksek

konsantrasyonlara ula maktad r ve bal klar n insanlar taraf ndan tüketimi
de insan maruziyeti için ana yolakt r. Sunulan tez çal mas nda, Hg maden
at klar na ba

kirlili i ara

örnekleri toplan ld .

ld . Bu amaçla, 2 farkl bölgeden bal k

Grup 1. Konya-Sarayönü’de ki Kur unlu bölgesi

(1906-1974 aras nda i letilmi Hg madeni, daha önce Hg madeni olup, u
an kapat lm

olan bölge) Grup 2. Kapat lan (1975) maden oca ndan

oldukça uzakta (5km) bulunan ve kapat lan Hg maden i letmesinin
kontamine etti i göletle hiçbir ekilde kar mayan ve birle meyen, temiz
oldu u dü ünülen bölge. Bu bölgelerden toplanan bal klar n kas

dokusunda (metalin en fazla birikti i doku) çevresel

maruziyetin

biyogöstergesi olarak, Hg miktarlar Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi
(AAS) kullan larak ölçülmü tür. Grup 1 yani kontamine oldu u dü ünülen
bölgedeki ortalama Hg konsantrasyonu 0.504± 0.475 (mg/kg) iken, temiz
bölge olarak dü ünülen bölgede 0.041± 0.054 (mg/kg) olarak tayin
edilmi tir. Grup 1’deki Hg miktarlar

n temiz bölge olarak dü ündü ümüz

bölgeden yakla k 12 kat daha yüksek Hg miktarlar na sahip oldu u
izlenmi tir. Sonuçlar

z uzun sure önce kapat lm

halen çevreyi ve insan sa

olan maden oca

n

tehdit eden bir problem oldu unu

göstermektedir. Gelecekte daha fazla maruziyeti önlemek, insan ve çevre
sa

korumak için kapat lan maden i letmelerinin sa

k aç

ndan

tehdit olu turmamas için gerekli yasa ve düzenlemelerin yerine getirilmesi
gerekmektedir.

8. SUMMARY

Abandoned mines are an important global concern and
continue to pose real or potential threats to human safety and health
including environmental damage/s. Very few countries had government
mine regulation and reclamation policies until the latter part of the century
when legal, financial and technical procedures were required for existing
mining operations. Mercury is a largely uncontrollable heavy metal
contaminant in that it is globally ubiquitous, and environmentally
persistent. It occurs at low concentrations in the Earth's crust and readily
forms alloys with other metals. It has been used in many products and
industrial applications. Therefore, humans are exposed to Hg both
occupationally

and

environmentally.

In

the

1980s,

increasing

understanding and awareness of the harmful health and environmental
effects of mercury started to greatly outweigh its benefits, and usage
began to drop sharply. Non-occupational sources of exposure to Hg
include food (methyl Hg compounds, mainly in aquatic organisms) and
dental amalgam fillings (metallic Hg). These exposure levels are usually
lower than those typically detected in occupational settings. The primary
toxicological problem with Hg in aquatic ecosystems is biotic exposure to
methyl

mercury

(MeHg),

a

highly

toxic

compound

that

readily

bioaccumulates. MeHg can biomagnify to high concentrations in aquatic
food webs, and consumption of fish is the primary pathway for human
exposure. In the present study, mercury pollution caused by waste mining
was investigated. The present study focused on the environmental effects
of the abandoned mercury mines on fish. For this purpose, fishes were
collected from two different regions. Group 1; Kur unlu region in KonyaSarayönü that the mercury mines had been operated between 1906-1974
and they were closed in 1975.Group 2; Region which is supposed to be
cleaned and 5 kms far from the abandoned mercury mine. As a biomarker
of environmental exposure the levels of Hg in fish which were collected

from these regions, were measured by cold vapor Atomic Absorption
Spectrometry (CVAAS). In the muscle of fish, the levels of Hg were 0,504±
0,475 (mg/kg) in Group 1 and 0,041± 0,054 (mg/kg) in Group 2. The levels
of Hg in Group 1 were approximately twelve times higher than Group 2.
Our data suggested that although mercury mine was closed long time ago,
(35 years ago) mining waste is still a problem on human and environment
health and continues to contaminate the environment. It is essential to set
up regulations for the cleaning of mining waste in order to prevent further
exposures and to protect human and environmental health.
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