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•Bugün ve her gün yaklaşık 80.000 yapay kimyasal 
maddeye maruz kalıyoruz. Gün boyunca bu 
maddeler, derimizin gözeneklerinden vücudumuza 
sızıyor, solunum yoluyla ciğerlerimize doluyor ve 
yiyecekler aracılığı ile sindirim sisteminize giriyor. 
Gece boyunca halı, perde veya yastıklardan yayılan 
kimyasal maddeleri soluyoruz. Vücudumuzu hedef 
alan bu kimyasal bombardıman 21.Yüzyıl yaşam 
tarzının kaçınılmaz bir yan etkisi. Şimdi bunların 
insan sağlığına ne gibi etkileri olduğu tartışılıyor. 

•Yetişkin bir ABD vatandaşının vücudunda  148 adet

Doğal olmayan kimyasal saptanmıştır.





Our Stolen Future: Are We Threatening 
Our Fertility, Intelligence, and Survival?

Endocrine Disruptor is 
"any substance that can interfere with normal 
hormone function. ”

Colborn T.,  D. Dumanoski, and J.P. 
Myers. 1996



Endokrin sistemi, dokularda 
kimyasal hormon üretmekle 
sorumlu bir sistemdir.

Örnek olarak tiroit, hipofiz, 
pankreas, adrenal bezleri ve 
erkek ve dişi üreme sistemleri 
verilebilir.

Hormonlar; büyümeyi, üremeyi,

Zihinsel fonksiyonları denetler

ENDOKRİN SİSTEMİ NEDİR?



ENDOKRİN BEZLERİ
HORMONLARI SALGILAR

Hormonlar bedende Hormonlar bedende 
kimyasal ulak gkimyasal ulak göörevi revi 
ggöörrüürlerrler
Hormonlar; proteinler, Hormonlar; proteinler, 
polipeptidler, aminoasitler polipeptidler, aminoasitler 
yada steroidler olabiliryada steroidler olabilir
Dokulara ve organlara Dokulara ve organlara 
sinyal gsinyal gööndermek amacndermek amacııyla yla 
kana salgkana salgıılanlanıırlarrlar
ÖÖzel reseptzel reseptöör br böölgelere lgelere 
babağğlanlanıırlar ve hrlar ve hüücresel cresel 
yanyanııtlartlarıı tetiklerlertetiklerler



ENDOKRİN SİSTEMİNİ BOZAN 
KİMYASALLAR NEDİR?

Endokrin sistemini bozan 
kimyasallar, endokrin 
sisteminin fonksiyon(larını) 
değiştiren ve böylece bir 
organizmada yada onun 
döllerinde yada yan 
populasyonlarda ters sağlık 
etkilerine neden olan 
dışarıdan gelen bir madde 
veya karışımdır



Endokrin Sistemini Bozan KimyasallarEndokrin Sistemini Bozan Kimyasallarıın n 
Neden OlduNeden Olduğğu u İİnannanıılan Ters Etkilerlan Ters Etkiler

•Anormal tiroid fonksiyonu ve balıklarda ve kuşlarda gelişimi
•Kabuklu deniz hayvanlarında, balıklarda, kuşlarda ve 
memelilerde üreme veriminde düşüş
•Balıklarda, kuşlarda ve sürüngenlerde yumurtlama 
başarısında düşüş
•Balıklarda, kuşlarda, sürüngenlerde ve memelilerde 
kadınlaşma ve erkekleşme
•Karındanbacaklılarda, balıklarda ve kuşlarda kadınlaşma ve 
erkekleşme
•Yavruların yaşamını devam ettirmesinde düşüş
•Balıklarda ve memelilerde bağışıklık ve davranış
fonksiyonlarında değişim



İİnsanlara Endokrin Sistemine nsanlara Endokrin Sistemine 
BaBağğllıı Olabilecek OlasOlabilecek Olasıı Ters EtkilerTers Etkiler

•Çocuklarda doğuştan şekil bozuklukları
•Kanser

– Özellikle hormonal kanserler

•Cinsel gelişimde gecikme
•Sinir sisteminin gelişiminde gecikme



HANGİ KİMYASALLAR 
ENDOKRİN SİSTEMİNİ

BOZAR?



ENDOKRİN SİSTEMİNİ BOZAN 
KİMYASALLARIN SINIFLANDIRILMASI

HerbiHerbisidlersidler
2,4-D
2,4,5-T
Alachlor
Amitrole
Atrazine
Metribuzin
Nitrofen
Trifluralin

FungiFungissididlleerr
Benomyl
Hexachlorobenzene
Mancozeb
Maneb
Metiram-complex
Tributyl tin
Zineb
Ziram

InseInsekkttisisididlleerr
Carbaryl
Chlordane
Dicofol
Dieldrin
DDT and metabolites
Endosulfan
Heptachlor
Heptachlor epoxide
Lindane
Methomyl
Methoxychlor
Mirex
Oxychlordane
Parathion
Synthetic pyrethroids
Toxaphene
Transnonachlor

NematoNematossididlleerr
Aldicarb
DBCP

ENDENDÜÜSTRSTRİİYEL KYEL KİİMYASALLARMYASALLARPESTPESTİİSSİİDLERDLER
Alkylphenol polyethoxylates
Alkylphenols
Cadmium
Dioxins and Furans
Kepone
Lead
Mercury 
PBBs
PCBs
Pentachlorophenol
Penta- to nonylphenols
Phthalates
Styrenes



ENDOKRİN SİSTEMİNİ BOZAN 
KİMYASALLAR

Doğal kimyasallar: Bitki ve bazı fungus 
bileşenlerinden üretilen toksinlerdir (bu nedenle 
fitoöstrojen denmektedir, örnek olarak genistein 
yada coumestrol verilebilir)

Sentetik olarak üretilen ilaçlar: hormonal 
aktivitelerinin çok yüksek olması için üretilmişlerdir, 
e.g. doğum kontrol hapları ve hormona cevap veren 
kanserlerin tedavisinde kullanılan haplar atıksularda 
ortaya çıkabilir





ENDOKRİN SİSTEMİNİ BOZAN 
KİMYASALLAR

İnsan yapımı kimyasallar: İnsan yapımı
kimyasallar ve yan ürünleri çevreye bırakılmaktadır. 
Laboratuar deneyleri, bazı insan yapımı
kimyasalların endokrin sistemini değiştirebileceğini 
göstermiştir. Bunlar bazı pestisidleri (ör. DDT ve 
diğer klorlandırılmış bileşikler), bazı tüketim ve 
medikal ürünlerde bulunan kimyasallar (ör. Bazı
plastik katkı maddeleri), ve birçok endüstriyel 
kimyasallar (ör. polychlorinated bifenoller (PCBs), 
dioksinler)



•Bisphenol–A: Gıda ve içecek kaplarında kullanılan 
polikarbonatların, bazı oyuncakların, epoksi ve dişçilik 
malzemelerinin imalatında, konserve kutularının içinin  
astarlanmasında yaygın kullanılır. Kolaylıkla, gıda ve suya 
geçer.

•Ftalatlar: Plastiklere esneklik ve yumuşaklık vermek için 
kullanılır.Hortum, çocuk oyuncakları, banyo perdeleri, yer 
kaplamaları, gıda ambalajları imalatlarında kullanılan 
plastiklerin girdisidir. Ayrıca, mürekkep, tutkal, şampuan, 
sıvı sabun, sıvı deterjan, parfüm, saç spreyi, oje gibi sıvı
ürünlerin viskozitelerini arttırmak amacı ile de kullanılır. 



FitalatlarFitalatlar
PolivinilPolivinil KloridKlorid (PVC) (PVC) ÜÜrrüünlerinin Esneklik ve Dayannlerinin Esneklik ve Dayanııklklııllığıığınnıı
ArtArtııran bir Grup ran bir Grup LipofilikLipofilik Kimyasal Madde Kimyasal Madde 

İİnnşşaat malzemeleriaat malzemeleri
VinilVinil yer dyer dööşşemeleriemeleri
Paketleme malzemeleriPaketleme malzemeleri

Plastik torbalarPlastik torbalar
Yiyecek paketleriYiyecek paketleri

OyuncaklarOyuncaklar
Bebek Bebek üürrüünleri (biberon vb)nleri (biberon vb)
Kan Kan üürrüünnüü ve iv torbalarve iv torbalarıı, , 
infinfüüzyonzyon setlerisetleri
ÇöÇözzüüccüüler, yapler, yapışışttıırrııccıılarlar
Deterjanlar, Deterjanlar, 
Her tHer tüürlrlüü kozmetik kozmetik üürrüünlerinleri

şşampuanlar, saampuanlar, saçç kremleri, kremleri, 
parfparfüümler, deodorantlar, mler, deodorantlar, 
ojeler, mumlar, oda kokularojeler, mumlar, oda kokularıı,,
SaSaçç spreylerispreyleri
İİnsektisitlernsektisitler

Hava, su ve toprak Hava, su ve toprak kontaminekontamine
Besinlerde (balBesinlerde (balıık et ve yak et ve yağğ))
Deri, Deri, inhalasyoninhalasyon, oral, oral
Direk tDirek tııbbi malzeme yoluylabbi malzeme yoluyla
PlasentalPlasental gegeççiişş

Akut Akut toksisitetoksisite ggöösterilememisterilememişş
Kronik Kronik toksisitetoksisite insanda insanda ççok iyi ok iyi 
ççalalışıışılmamlmamışış
Hayvan Hayvan toksisitetoksisite ççalalışışmalarmalarıı
varvar



•PBDE’s (polybrominated diphenyl ethers): Mobilya, 
perde, halı, televizyon imalatında yanma önleyici olarak 
kullanılır. Bu madde, hayvansal yağlarda, süt ürünlerinde, 
insan sütünde, et ve balıkta bulunmuştur. Pekçok ülkede 
yasaklanmıştır. 

•PCB’s (polychlorinated biphenyls): Kalıcı organik 
kirleticiler listesinde ve toksik özelliği çok yüksek olan bu 
kimyasallar elektrik trafolarında ve kondansatörlerde yaygın   
kullanılmıştır. Kağıt, boya, mürekkep ve tutkal imalatında 
kullanılan PCB ler 1976 da yasaklanmasına rağmen doğada 
halen raslanmaktadır.



PoliklorinePoliklorine--BBifenillerifeniller (Polychlorinated (Polychlorinated 
BBiphenylsiphenyls, PCBs) , PCBs) 

EElektroniklektronik malzemelermalzemeler, , mikrodalgamikrodalga
ffıırrıınn, , voltajvoltaj regulatregulatöörrüü, , FloresanFloresan
lambalarlambalar,, elektromelektromııknatknatııslarslar, , 
immersiyonimmersiyon yayağığı, , hidrolikhidrolik sistemlerisistemleri
gibigibi yyüüzlercezlerce ttüüketimketim maddesininmaddesinin
iiççindeinde yeryer alanalan 209 209 ayrayrıı ççeeşşidiidi olanolan
sentetiksentetik kimyasalkimyasal maddelermaddeler grubugrubu

LipofilikLipofilik, , YaYağğdada çöçözzüünnüürr..
Hayvansal yaHayvansal yağğlar, slar, süüt t üürrüünleri ve nleri ve 
balbalııkta birikme, bunlarkta birikme, bunlarıın yenmesi n yenmesi 
yoluyla alyoluyla alıınnıırr
Annede yaAnnede yağğda depolanda depolanıır r 
(eliminasyon <10 y(eliminasyon <10 yııl)l)
Gebelikte plasentadan geGebelikte plasentadan geççerer



•Dioxin: Doğada en kalıcı kirletici olan yüz üzerinde 
kimyasalın grup adıdır. En toksik olan bileşik 2,3,7,8-
tetrachlorodibenzo-p-dioxin, TCDD. Dioxinler klorlu 
organik atıkların yakılması, pestisidlerin üretimi  ile 
kagıt ve kağıt hamurunun klorla ağartılması sırasında 
istenmeden oluşur. Atmosfere dağılan küçük 
moleküller daha sonra toprağa çöker. Topraktan gıda 
zinciri ile et, balık ve süt ürünleri ile insan sütüne de 
geçer. 

•Digerleri: Nonilfenoller, Triclosan



•Pestisidler ve herbisidler:
Organoklor ve organofosfat
bileşiklerinin çoğunun sinir 
sistemine toksik, üreme ve 
gelişimi etkileyici olduğu 
bilinmektedir.

•Ağır Metaller: Kadmiyum ve 
arsenik endokrin sistemini 
bozan ağır metaller olarak 
bilinmektedir.



•DDT                            Endrin Heptaklor

•Furanlar



•Aldrin Dieldrin Klordan

•Dioksinler



•Hekzaklorobenzen Mireks Toksafen

•PCB 









210 Kimyasal 
Bakılmış

Toplam 167 
Kimyasal 
Madde Bulunmuş

94 NÖROTOKSİN

79 TERATOJEN

76 KARSİNOJEN

9 KİŞİDE VÜCUT KİMYASAL YÜKÜ 2003

HER KİŞİDE ORTALAMA 
91 KİMYASAL MADDE



Yeterli Veri BulunmamaktadYeterli Veri Bulunmamaktadıırr

•Şu anda tehlikeler, maruz kalma ve riskler 
hakkında kesin olamayan çok şey vardır
•Endokrin sistemini bozan kimyasalların 
etkilerini tam anlamıyla öğrenmek için daha 
çok test yapılmalıdır
•Endokrin sistemini bozan kimyasalların 
insan ve hayvan sağlığına etkileri olduğu 
açıktır, ancak belirsizlikler nedeniyle 
mekanizmaları tam olarak anlaşılamamıştır



PROVEN HARM

PARTIALLY 
PROVEN

NOT YET RECOGNIZED

FOREVER UNRECOGNIZED

THE TOXIC ICEBERGTOKSİK ICEBERG
ZARARI KANITLANMIŞ

KISMEN 
KANITLANMIŞ

HENÜZ FARKEDİLMEMİŞ

HİÇBİR ZAMAN FARKEDİLEMİYECEK



ED ED ScreeningScreening ProgramsPrograms

US: US: EEndocrine ndocrine DDisruptor isruptor SScreening creening PProgram rogram 
((EDSPEDSP) ) http://www.epa.gov/scipoly/oscpendo/index.htmhttp://www.epa.gov/scipoly/oscpendo/index.htm

EU: EU: REACH program (REACH program (RRegistration, egistration, 
EEvaluation and valuation and AAuthorisationuthorisation of of CChemicals), hemicals), 
EndocrineEndocrine DisruptersDisrupters Website Website 
http://ec.europa.eu/environment/endocrine/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/environment/endocrine/index_en.htm

TensTens to to hundredshundreds of of thousandsthousands
of of compoundscompounds fromfrom variousvarious sourcessources
to to bebe screenedscreened againstagainst multiple multiple targetstargets

http://www.epa.gov/scipoly/oscpendo/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/endocrine/index_en.htm


Risk Risk DeDeğğerlendirme Serlendirme Süürecireci

TEHLİKE 
DEĞERLENDİRMESİ

Tümleşik
Analiz

Tehlike
Karakterizasyonu

Risk
Karakterizasyon

Özeti

DOZ-YANIT
DEĞERLENDİRMESİ

Doz-Yanıt
Karakterizasyonu

MARUZ KALMA
DEĞERLENDİRMESİ

Maruz Kalma
Karakterizasyonu

Risk Karakterizasyon Süreci



Risk ve Olasılık

Tehlikenin Tanımlanması
Tehlike nedir?

Risk Olasılığı
Olayın olma olasılığı
nedir?

Risk Sonucu
Hasar olasılığı nedir?

Risk Değerlendirmesi Risk Yönetimi

Karşılaştırmalı Risk Analizi
Diğer risklerle nasıl 
karşılaştırılır?

Risk Azaltımı
Ne kadar azaltılmalıdır?

Risk Azaltım Stratejisi
Risk nasıl azaltılacak?

Finansal Sorumluluk
Ne kadar para harcanmalıdır?

Risk

Olasılık
Risk

değerlendirmesi

Risk
yönetimi

Risk=Maruz Kalma X Zarar



•In June 2005, over 100 research scientists actively
involved in research on endocrine disrupters from 15 
countries issued a joint, signed statement raising
concerns about endocrine disruption:

•In view of the magnitude of the potential risks
associated with endocrine disrupters, we strongly
believe that scientific uncertainty should not delay
precautionary action on reducing the exposures to
and the risks from endocrine disrupters.

•Prague Declaration on Endocrine Disruption.

http://www.ourstolenfuture.org/Consensus/2005-0620praguedeclaration.htm


•ENDOKRİN BOZUCULAR HERYERDE

•Suda

•Havada

•Yiyeceklerde

•Anne sütünde

NE YAPMALIYIZ?



www.ourstolenfuture.org
www.pollutionwatch.org
www.ewg.org
www.chemicalbodyburden.org
http://ec.europa.eu/environment/endocrine/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/endocrine/background_links_e

n.html
•http://www.who.int/ipcs/publications/new_issues/endocrine
_disruptors/en/
•http://www.epa.gov/endo/

http://www.ourstolenfuture.org/
http://www.pollutionwatch.org/
http://www.ewg.org/
http://www.chemicalbodyburden.org/
http://ec.europa.eu/environment/endocrine/index_en.htm
http://www.who.int/ipcs/publications/new_issues/endocrine_disruptors/en/
http://www.who.int/ipcs/publications/new_issues/endocrine_disruptors/en/
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