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Pllnıakloroftnol (I'CP). uluç, ıdsıı/ıl! deri urlltılıırmm kQn/nnıruı i<;itı/utıg;s;d. msdllsid v<'! bolaeriıid olurok kııll,mı/('"
<;eo","" t.irl"tici!id,r. /fer liir/a ~,n ortaııımdo lıa=ır buluıımaLınd,r. Bu ıır"ea/~ i,!!ım ."t' lW)"1."(ınlar kirlılıklumı! doğnulmı
maru; wirdar. 8u nra$fırmada. PCP iiI! işll!n",i; aga<;. ıdsıil ya da m.ri watılrrmdi:tı: solunum, orol \'ii deri gibi [nrklt
yoI/arlo marIC ko/nbiltn. to-d" bakdon kedi ' "11 ktıptt.ierm Jtr"nı/Clrındt' pep dü;e)"lerimıı $opla"mruı tlmoç/uı/(/i. IInafi:ler
"lt!urOlI IIIIIICII deddıOr '"11 go; krtln/ıııogrof!sl y6ılıemf)!le Rc"eklcııiri/di. ,4"nli: sol/lıçlıırmo giJr<ı. >l(mUlmılcrm "-I3 ·,'ndl!
41 . 16 :t ı "pb (16.8-60.8 ppb) I'CI' lca/mll$l b.ı/,,,,du Bıı Iııllm"/,,r ıolc.sik c/ki/~I"ı.' yol açılimı/ak/n birlıla/!. diğer ba"obiolik
kirlilikleriyle beraber silU:rjisıık oları.k cıki/c~ebi/ir.
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SUMMARY
PeııındllorophtllOl

(I'CI'J 1$ ULL r"viromurııı"ı roııınıııi,wm ılıal lIs"d LU u I""gkidr. iııucı;cük bacırricid" [ur ılır
of ...(}QI/. Ir.m·l" Uııı! Icuılıı.'r pradııru. Iı is pınem il, 1II0JI ,1I\,iroı",.~mlll ,"Vıııparlııı(ms. ı"ı,d"dil'g ıhou ,,·/rich
rcsl/It iıı di,.,,"ı 111l11l011 011(/ a"imıılı ı'.rp/wlrc. "[1.is .ll/dy "·U$ p"form"d ıo ""alı'ate /,CI' Icl"Clı i" Serı,m of Iıoıısrhold cnıs nı'
dogs 11'01 Cıll! be ,.rpoud by,liff"'·1'1ıı imuk" pmlllo"UJs us (Il·r i"lm/allo". oral o'· dnma/, fram I'CP_ır<,aw/Il"QQlI. ,<'.rıi/c Of
I"ullıcr p,WIKIS. Sr""'ı 1011l11/'" Wtr, OJIn/yu" by rı,,<·ımıı cUplMC deduıorlgas clıroııııııogrol"hy (liCDIGCI. Thrr" "·cre
PCI' rrJidlı"s US 4/ .16:t ı ""b (26.8·6().81,pb) iıı 43 % of snmJl/'" Alıoııgl, ıll l! Irl·"IJ a", "Ol i",J,,~ lo.o·i e "J!rclS. Iı can acı
s)"l"rıisıica/y ... illı/Iı" 0110", .wıohioıks.
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Nty IVordr:

1'<'IIIQchlorophrııol. CUIJ. Do$5. $1'1'111l1. Atuıl,·sis

G i R iş

(PCP), fUııgisi<l. b~kıcrisi<l. iıısekı,sid.
herbisid vb etkilere Qılıip t!Onya Çlıpll1du ı;.niş lullamn" ulaıı
bir pest,s,dıır.
çoıuıı]ulla ag;.ç '·c a~ç [Iriln leri. dcri ,·e ıcksıil san~)"i;
lerinde kullanım ahım bul"mı.la(l" (l. 3. 12).
Şimdi)-.: kad.~r yap'lan çok sa~·ıda :ını~ı, nTl:ı ik 1'C1"nlıı.
insan vi: ha)'\"ı:ııılard::ı yo l açıı~ı akııı ve kmnik ıoksisiı/! SoIInIou geniş bi, ~k ildc ortaya komnuşlUr.
T oksisi lcnin oıu~lnrd"gu başhc:, so"u~l:ır. ıleri 'c mukoUlların mhriş edilmesi. br:ıciecr w böbr~l i~b Icriıııle
bozulma. kan bi)'okim)'llSlnda dc~i~ık li klcr. bo,gışıklik ~isıe
l11i'lil1 ha,k ı lmınıa.~,. sulu""", iştc, ınde lxmıklu ~ gi !}i ncd~n
lerlc ona>"J ~lkmukl.:ıdır{ı.4.6.7. 9. ı o. i ı. 12. 13).
Penıaklororcnol. I·Oruda ag,," solunum ,~ dcri yoh,ylo
ahıııp. kula~hklu cın ikrd: kan dul~lıl1l1la ~CÇ<.""bilmtkı~"t.Iir (2,

"'1"'TERY"' 1- YE METOT

l'emaklOlorclıol

3.8. iS).
oda sıclll.lığmd:ı. onam

lı.;,va5l1ıda YoAunlugunUl1 ölçıı

icbilnııosine ul:ın:ık s:ıgıayaC":lk

kadar aç'ga

çıkabilm~ktcdir

(12).
Sayılan nedenler. kapalı onmnl:ırı.b. ;1lS;", vc hayvHn!:,,.,1ı
değişik dıızeylcrinc marul. kıılmalarına yılı a~lllak

!'CP'nin
mdır.

M:ıı ut kalma derecesı. meslek ı nc<k-nlerlc fa7.1~
birli kıe ( 14, 16). PCP·nin kul hın ' ldlgl ıeksıi l C"ş)'3larl
yap ılarla donan ımlı

C"lcrdc yaŞöıyan
olUŞIurw::ık düzeylerdc ol~bi l mekıcdir
Bıı araşıını,:ı. cvde balalan kcıll
lorofenol konIJm; nJsyonlaTlll~ Illanı z
ı anması nm acıyla gerçd:lcşıiri]l11işıir.

ol=kla

,e ahşap

insanlanla da ıotsisiıc
(4,7).
ve köpı:klcrin ~nı~k
kalmH derecesinin s.~p

A lcı

i·

,·c M a lıe mder:

G:ıı< K rom~toıır.ı.1i

(Ge. Pockanl 427)
2_ ruo:kllll11 Tuıuı1l Dc..ıckıor (ECD)
3· Cia:/. Krom~toıı rJIi Kol onu (Cam. 0.2 cm x 200 cm)
.ı_ Kolon Dolgu M:ıtkIcsi: il> i SP ıı.ıo DA
S- YWJCI (Dı.ı 1'0111 2O-lJ 16)
6- Mikroenjckıl1r (H:ullIhon)
7- Sanırifııj ( 1 I er:ıus 09(2)
8_ TOp Ç~lkaln)'lc, (l:Ickınını.:ıg nı 16)
9- Cam malzemeler
Kimya., ,,l i\·I "ılıldl' r'
I -NJ·I·~IlI~klororclıul (MC IL·k 972052 i.
Z-P"'pim,,!
(
\1'95 )
3_ n_ Ilcb..;uı
(
43<>8 )
.ı-Solfııri k asiı
(
713)
3- SııılUrik asn çôzCı' isi ( 12 M· 66 IIL I }~o~ıııı ~llllUrik asil 330
11l1 disli le suya yııvıış >a\"aş ila'e edilerek hıl7lrl:md,. )
I'C I' S land;l rl Çiiıell ile r i :
1-1000 ppmpe ı' \"Ö~~llls1 (25 1111125 ,nı N:ıPCP12- I>,.OI"'"ol )
2_20 pplııPCP ç(11.clıl~i (1'ıleıı 0.5 nıl allI1ljllı-lıekaın ilc 25
ınl·yc 13I11nın]andl)

J..{).OO5 ppm I'CI' çalı~ma :ılandart çöı.d ı ileri (2'ılclı ıJc~işik
mikıarıiii" alınıp. ,,·Ilekmn ile dilile cı.tilerılk hazı rl:ınd,)
N umun e'n in To pl~ nm a .. :
i sıanbul

Oni'·eNilı:si Vek.,.iıı"r

hkii1t~i

K1ini~lerine

muay/!ne '·c ~lok konıro llcTln in yapılması için Q.Cliıilerı, e,
ıçinde ve d ,şında b:ıkı lan ıoplnm 21 adeı ~cdi '·c kOpekıen
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yeterli mikıarda kan numuneleri
sun )"pıldı

alındı.

PCP

anaı iı:lc..-i aynı

An~li~.Iuin V. pılmılSl:
Aıı~h;d~'f

Arslan

(2)'ın ~~lışın;ısınd;ıki )'Öflıeme

gbre ger-

çckkŞlınldı
Son u çl. rın Dfif rlfn d i r;lıııu ;:

Öııcelill .. sı;ındarı

Serum

PCP

Ornekle"nııı ıın;ıJw

sonuCl' elde edilen PCP Io::romamiktar ıayinleri
)'apıldı. i'CP'nin i.an :;o.:1"ln"".1,,,1 geri hıanım orıll1 % %
olar:ık saptandı.

Kedi ~c löl"'k senıınlarında PCI' l irlililkri lararna5l1lda
eldc edilcn bulgul,,"n ı.>tuıisıiksı.:! ilrırtınOmllndc, dcger araııgı, uııal;ıma değer, ullanCll değer, ~lal1{bıı sapıııa ,.~ sıan,t;ııı
h~ıa (t) ı1tt~rlcnılirmcler i yapıldı .
IIIJ LG IJI ,ı\1I

Kedi ve köpek serumlarında yapılan pL"lllaklorofclıol
anali1 son"çlMI Tnbl ... I'de ~lınuhnU~1Ur. T<.>plam 21 adeı 1111mııne ııııaHz yapı lmışlır. Ounlonn 7 ndeıi cv dı~ında_ 14 ndeti
ev içinde bakılan ha)'vaııl:trdan a lınmışl1r_ Ev içinde bakılıın
ho)'vunlardnn alınan numunelerın ~ adeti kedi, 9 adeıi l()pcl
scnımudur. Ev dl$ında bak ılan haYVlUıların ~eı-.; birinde
PCI' (68.4 I'pb) saplannıı~llr. Ev içinde bakıı"" hayvıınlanıı
'~ 43·ündc 26.8-60.8 ppb Rilihtında (x _ 4 1_16 ± 2 ppb) !'Cr
bulıılUnıışıur. Pozııif sonuçların, onıınca o:Iegeri 42.8 ppb.
$landan !lipması ırdir.
Diler MY\'1IIl şçruınlanııda ıınııll..: du}'"rlılı~ limilinin (25
ppb) IIzerilıı,lç PCl' Lirlilili .ı::ıptanaınıımIŞlır.
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PcıııaklrırofenoJ.

huzursuzluk , u)'II~ukluk. halsizli'"
inkoordinas)'nn. ıerltme, $Usuılu"
hiMI, sıyano~. konvlllsıyon lar, koııaps ><e erken Ol u ın g... ",ıür
(1.2,6,7). Kronil ollı)"lıırı:1a: dermaıiı. p11liııeuril bıunşit
$inuıil, k\llljukıi viı, K"nıml ve OLOllOm ~ıııır sısteminin
eıkilcnmCSlyle gıırıılcn $e11Ipıcımlar,

lrom.atogranıları elde edildi.

ıognı.mları slandanlarıııki}lc k"'1,laşl1nlar.ık

T.

Sı>l unulıı. IICr~'5 darlıtı.
sallanıılı )lIrtl}lIş ya da

ını..ın ve h~)'V3III;ırd;ı. rn;ıruz k:ıJm~
suresi \'e dozuna bailı olanıı. duı w kronik ıoksis(ı~yc neden
uı"'a~ıadır. Aluı ola)l.mla; yukSl'k ateş. l;tŞıkardi , derin

depn:syım.

bal aılllSl.

baş ıIlIn~i.

ha!sizlik.. saldırGlIn da\'ranı~ar, iştahsıılık..
bulanu, ku sma. i5lıal. k<.>rLu ve endişe, hipertermi , '"c mc
gortHmekıcdir (4. 7. 9, 11. 12, 16). B"nların )'anın·da.
aboıılar (I I). bnıciğer ~e böbıt:k h..w-ı (6. 10). embliy....
relOl ...ksik cılıler (~), sül ~lgılDnmasında ıZlIima ( I I ) ve
agıılık Layhı (13) gıbi bcliııiler ıte ı:1I~I~nir. ln$olnl~r PCP·ye.
mesleki uıı,raş. konıamıne gıdalar ve deri fıriinleri iLC ahşap
ynpIIJr nrncılıityla maruz knlmııkıııdırl~r. Btlyleee I'Cı' kirlili~lcri sol""""', aSıı ve dIL ıemasıylıı kolaylıkla ah "abilnıekıedir, l2.3,4. 1 2.16). ABD'nde etne! poPlIlasyonda yapı 
laıı IlCsıisid ıar~masında. I'CI'. il!s~nl~r!!l % 71 ,6's ında o lmal.:
üıcre en sık nlSl lanun madde oldu!" bildirilrııi~ı;r (8).
Ingilıere·de ins..uılMIIl, dciişik yollarla günde urlalama
4.53 ı.ıg d!l7",yimlc~ i PCI' kirli liklerine hedef oldukları bHdirilrn i ~ıir (I~). Aıla"ıu''';ı bir hasıııncde sodyum ptmallorof~1101 ilc il;ıçl:ı.nıııış çarŞaf ve Iıc~1"C$imlerdcn "i]ıle temas
ve !>Olunuın )'olııyla 20 Ix:lx:ğin l.chirleııditi ~C tllOmı,rin olduAu bildınlmı(llır (I).
8ahK-diıCıı yullarla evde b.1kll~n kedi ve köpeklefin o:ie
PCP·nin deı1işik d!lı:cy1crinc marııZ hlabilcccl leri olası
ı:Oru!mO~r. Çünkü PCP. 3&aç ve aiaÇ urUnleri. dC:ri vo: lek$ıi i san~)'i,lcriııde boyOk mikw larda kullanılnıal.ıadır. Ha).anlar. l'CI"yi !>Olunum. yalama rtncksl)'1c atılllan w; dcri)'e
din:kı ıema! yoluy la alabilirl u . Bu dıışoneeylc. kedi ve löpck
serumlanndı L'CI' ''arlı !. aı:;ıştırıldı ç-ıılı~mada. 14 adeı e-o·de
bakılruı, 7 adet cv d ış ında bakılan l <.>plıın. 21 ",kı ~ı:di vc köı",giıı ,",rumiarı al ınanık anali7- )'lIplldl. E~dc bal..,lan hay •
'-:Lnlann % ·U'onde omlııınıı 4 i . 16 ± 2 ı,ph dii7.cyıııdo:: PCP
saplandı . Oı~ıd:ı b;ı~ılan hay."anların sadoce biriııı,lc, ancak
ı:t1 )lIlscL dib.cydc "'1"llIk üall:' (68.4 ppb). PCP I:.irliligi sap.
ıandı. Bu hayvıın bir fııl,nka bcLçi kllpı:elydi.
Çl i,,,, '·c arladıışlııııncıı (4) yapıl~n kal'!oölmlı bir ar:ış
Iı"ııada. farklı populasyon !lJUplarıııdnki senın' I'CP dil·
7.c)'lcri ona)" konulmUŞtur. Bu arıışıınnada. sıl"~dan insanlarda 4U I'l'b (IS · 7S ı)pb), ahşap evlerde yaşayanlarda 360
ppb (69- IJ4Q ppb) "C nI;ııç ilııçlıımaı!:ı çalışanlaıda 490 ppb
(26-84900 ııpb) oıınhul111 deaerlerinıle I'CP bulunmuŞtur.
E, de h;ıkıhın k~di ,'C kllpe~leril1 serumlarmda ı;..1pl .. man PCI'
düıeykri, ı in. b;ışb .1r~şıırmnI3rda sırndan insa.nlmm Serum_
larl1ldn bulunnn Ilıiktarhıra Yilkııı olduı}u gllriilmO~lür.
Pcnl:ıklorofenolUn ins~"I~rd~kl ~~hıil edılebilır maksiınum düıcyi scrum için 150 ıırıb, idrar içın 60 ppb ol:ıml;
bıldirilmekıcdir (14). 1.111 bilsin in ışı!;ında. yapılan aI"J~llr.
mada duc edilen bulgubrın ha)'v~nlurda ıohisiıe sorunu
oluşlunl1a)'lICuk d07.C)'lerdc oldıı !;u arıla~ılmışlır. Bununla
bı:r:ıbcr PCP ''\''/'·C)"a di!}"r pesıis id Lirliliklcrın;l1 t.....,.."bc..e.
iSIeııııı")"",, ıuhi k elkilerin !ıÇıAli çıkm:ı~ın:ı n~-d."Il ulına riski
her ııımun içiıı '·ardır. 1l.1~ka bir sonın da. pcsti 'li dlcrın
"",IekOI"," dOıeydeli cnziırıalik eıkile~imleri, dit .:r Imsı:ılıL
yap.cı Cıkcnlere ıemin haıırl amMI "e dcstekçi ol "ı<I$ld" Bu
ç:ılışm:ın ın $Of1uçlarl , başııı çocuklar olırıak üzen:. ycliş1:in
sı rada" ilisanlar ve rrot:5lcki m:ınıı kalma risli bulun3nlarda
reı' kidiliklcriniıı ıııu;;lırıll11!l$ının !}crekll o ldu!}w1U gÖStermiştir.
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