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rindeki olumsuz etkileri sebebiyle kaygı uyandırmak- muhtemel olumsuz sağlık etkilerini gidermek amacıytadır. Buda toksikoloji ve çevresel etkileri konusunda la toksikolojinin yeni bir dalı olarak önerilmiştir (15).
büyük oranda tartışmalara sebep olmaktadır (4; 5,). Nanotoksikoloji alanı çok geniş bir yelpaze alanı oluşNanomateryallerle ilgili bilinen toksikolojik bilgilerin turmakta ve hemen her alanın ya kullanım sürecinde
çoğunluğu havadaki nano-büyüklükteki parçacıklar ve ya da sonucunda etki oluşturduğu görülmektedir. Aşabunların insanlarda solunum yoluyla ortaya çıkan et- ğıda Şekil 1.’de (16) belirtilen şemayı incelediğimizde;
kileri üzerinedir. Başta akuatik çevre olmak üzere tüm nanoboyutttaki malzemelere maruz kalma da, biyodağılım, moleküler belirleyiciler, genotoksisite, mevzucanlılarda tam etkileri bilinmemektedir.
Nanomalzemeler, klasik mikro ölçekli maddeler- at düzenleyici ve fizikokimyasal belirleyiciler ile ilgili
le karşılaştırıldığında, nanoölçekli yüzey alanları/özel- konuların ön plana çıktığını ve nanotoksikolojinin çok
likleri, kimyasal reaktivitesi, fiziksel emilme yeteneği geniş bir alanı kapsadığını görülmektedir.
vb. gibi birçok temel özellikle doğrudan ilişkilendirilebileceğinden, bütün bu faktörler canlı organizmada
nanotoksikolojik davranışı güçlü bir şekilde domine
edebilir ve bu yüzdende biyolojik sistemlerle daha etkili bir şekilde etkileşime girebilir ve daha ağır bir toksisite üretebilir. Fakat geleneksel toksikoloji araştırma
yaklaşımları genellikle fiziksel boyut ve yüzey alanının
etkilerini göz önünde bulundurmazlar (6).
Yüzey suları, evsel ve endüstriyel kaynaklı tüm
atık sular su döngüsüne karıştığı için, nanomateryallere maruz kalan akuatik çevre üzerindeki etkileri konusundaki araştırmalar çok ilgi uyandırmaktadır. Üretilmiş nanomateryallerin toksisitesi ve ekotoksisitesini,
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olarak (kümeleşmiş) veya stabil olarak suda kalabilir veya su-tortu arayüzünde bulunurlar. Karbon naya da su ile taşınabilmektedirler. Sonuçta nanopar- nomateryaller akuatik ortamda çözünmüş organik
tiküller su kaynakları ile denizlere ulaşmaktadırlar. materyallerle etkileşime girerek onların su sütunu
Fiziko-kimyasal süreçler, akuatik ortamdaki nano- içindeki varlığını etkilemektedir. Karbon nanotüp
partiküllerin stabilizasyonunu sağlar. Örneğin yüzey ve fullerenlerin kolay üretilmesive ticari olarak rakaplama, su sütununda onları kullanılabilir tutar ve su hatlıkla temin edilmesine rağmen, özellikle akuatik
sistemindeki taşınmasını kolaylaştırır. Agregasyon se- organizmalar olmak üzere canlı organizmalarda
dimentasyon ile sonuçlanır ve böylece su kolonundan bunların nanotoksik etkileri üzerinde hali hazırda
uzaklaştırılmasına ve aynı zamanda bentik organizma- çok az bilgi bulunmaktadır. Akuatik organizmalar
ların maruziyetine sebep olur ve potansiyel toksik etki- üzerinde sınırlı çalışmalar mevcuttur (22; 23; 24; 25;
lerin açığa çıkmasını sağlar. Çökelmiş nanopartiküller
26 ).
sediment içinde kalmaya devam edebilir ya da yeniden
Karbon nanomateryaller üzerindeki eko(naayrışma gibi mobilize olabilir.
no)toksikolojik çalışmalar büyük bir zorluk arzeder
Üretilmiş nanomalzemelerin çevreye karşı oluşçünkü karbon nanomateryaller suda iyi çözünmezturduğu riskleri daha iyi değerlendirebilmek için,
hareketlilikleri, biyoelverişlilikleri ve ekotoksisiteleri ler (27) ve bunların sulu çözeltide muhafaza edilehakkında daha fazla bilgiye gereksinim duyulmakta- bilmesi için kimyasal seyrelticilere, karıştırılmasına
dır. Nanoparçacıkların çevrede meydana gelme sıklı- veya selenlenmesine ihtiyaç vardır. Seyreltici seçimi
ğı ve davranışlarını incelemişlerdir (18). Mühendislik de problemli bir meseledir çünkü kimyasal açısınürünü olan nanoparçacıkların yüzey özellikleri, bir- dan en iyi seyrelticiler, organizmalar için toksik olaleşme davranışları ve dolayısıyla akuatik veya karasal bilmektedir.
sistemlerdeki hareketlilikleri başta olmak üzere algler,
Karbon nanomateryallerin balıklarda oksidabitkiler ve mantarlar ile etkileşimleri açısından önemli tif hasara yol açma potansiyeli hala tartışmalı bir
bir yere sahip olduğu rapor edilmiştir (19). Nanopar- konudur. Son zamanlarda yapılan bazı çalışmalar
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4. Metal Bazlı Nanopartiküller
Son zamanlarda birçok metal ve metal oksidin
nano ölçek versiyonu üretilmekte ve birçok üründe de
kullanılmaktadır (Şekil 3). Mesela günümüzde, nano
TiO2 direkt insan kullanımı ve tüketimi için dizayn
edilen çeşitli ürünlerde kullanılmaktadır. Örneğin,
kozmetik ürünlerinde, güneş kremlerinde, diş fırçalarında ve gıda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır
(18). Diğer kullanımları; su ve toprağı dekontamine etmek üzere çevresel iyileştirme (9) ve ilaç endüstrisinde
ilaç taşıyan araç olarak kullanılan uygulamalar olduğu
gibi boyalarda pigment maddesi ve parlatıcı olarak da
kullanılmaktadır. Nano TiO2 kullanılan foto kataliz de,
son zamanlarda önemli olmaya başlamıştır. Bu nano
yapılı materyal yakın UV altında foto aktif olur ve kristalin yüzeyinde reaktif oksijen türleri oluşur. Bu malzemelerin toksik etkileri o malzemenin formuna, kristal
yapısına ve akuatik ortamlardaki davranışına bağlıdır.
Su ürünleri yetiştiriciliğinde ayrı bir öneme sahip ve
besin zincirinin önemli bir halkasını da teşkil eden Artemia salina zooplanktonu üzerinde yaptığımız TiO2
nanoparçacık akut toksisite çalışmasında organizmaların %50 ölümüne ulaşılamadığı için LC50 değerleri
belirlenememiştir (14).

yakın zamanlarda çalışılmıştır (12). Bu inceleme de bazı
üretilmiş nanoparçacıkların toksik etkileri ve oksidatif
stres, karaciğerde tümör oluşumu, bazı organa özgü
iyon-düzenleyici rahatsızlıklar ve vasküler yaralanma
ile uyumlu hücre patolojileri de dahil bir dizi etki olupsolungaçlar, bağırsaklar, karaciğer ve beyinbalıklardaki
muhtemel hedef organlar olarak görülmüştür. Gökkuşağı alabalığında TiO2’nin ekotoksisite değerlendirmesi
incelenmiştir (30). 2 haftalık bir çalışmada, balıklarda
muhtemelen bakır, sodyum ve potasyum iyonları gibi
metal iyonlarına bağlanabilecek solunum problemleri
ve diğer öldürücü olmayan etkiler bulunmuştur.
TiO2 nanoparçacık ve fullerenler gibi karbon-temelli materyallerin farklı yapıları olmasına rağmen,
her ikisi de ortak bir özelliğe sahiptir; bu materyaller
redoks aktiftir ve reaktif oksijen türlerinüretilmesine
neden olurlar. Bu açıdan bakıldığında, genel kimya
ile açıklanabilecek benzer toksik etki türlerine sahiptirler. TiO2 nanoparçacıkları karakteristik toksisite
göstermezler. Dolayısıyla, TiO2 nanoparçacıkları serbest metal iyonundan ziyade düşük akut toksisiteli bir
metal oksit gibi davranırlar ve karbon kimyasına bizim
beklediğimizden daha yakındırlar. Hem metaloksit
hem de karbon-temelli materyaller solungaç patolojisi
üzerindeki etkileri bakımından ortak özellikler gösSon yıllarda
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üretilmiş nanoparçacıkların öldürücü olmayan etkileri incelenmiştir (32; 33). Nanoparçacıkların zebrabalığı
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embriyolarının beyin, kalp, embriyo sıvısı ve kanında
dağıtılmış olduğu gösterilmiştir (32). Diğer araştırıcı
tarafından yapılan çalışmada ise, yumurtadan çıkma
hızının nano Ag’ye maruz bırakılmış gruplarda düştüğü gösterilmiştir (33). Bu yüzden, ticari nanometre
boyutlu Ag+ iyonları akuatik ortamda birikebilmiş ve
zebrabalığı embriyolarının gelişimine zarar vermiştir.
Altın (Au) nanoparçacıkları kimyasal kararlılığı
sayesinde biyomedikal görüntülemede ve diagnostik
testlerde yaygın olarak kullanılabilir. Fakat altın nanoparçacıklarının ekotoksisitesi hakkında çok az veri
vardır. Bu anlamda, Daphnia magna’daki altın nanoparçacıklarının yüzeye çıkarılması ve salınması çalışılmıştır (34). D. magna 6, 12 veya 24 saatliğine öldürücü
olmayan altın nanoparçacıklarına maruz bırakılmıştır
Şekil 4. Yarı-iletken kadmiyum selenür (CdSe)
ve altın nanoparçacıkların mevcudiyeti ve dağılımı incelenmiştir. En yüksek nanoparçacık konsantrasyonu nanokristalleri (Kuantum noktaları nano boyutuna bağlı
olarak farklı renklerde görünürler) (36)
12 saat sonunda bulunmuştur. Parçacıkların tasfiyesi
organizmaları tatlı suya koyarak ve parçacıkların baFigure 4. Semi-conductive cadmium selenide
ğırsak dokularında tutulmasını zaman içinde gözleye(CdSe) nanocrystalls (Quantum dots are seen in
rek incelenmiştir. Başlangıçta ağızda meydana gelen
different colours due to nano sizes) (36)
yüksek ve kuyruk bölgesinde düşük seviyelerdeki altın
konsantrasyonu tersine çevrilmiştir ki bu da parçacık- cede düşük DNA sarmal kırıkları düzeylerininden de
ların zaman içinde vücuttan atıldığını gösterir. 0.8 ve anlaşıldığı üzere her iki durumda da DNA hasarına
15 nm boyut aralığındaki Au nanoparçacıklarının sito- neden olduğunu göstermişlerdir. Deney midyelerinde
gözlenen
genelile
tepki
şekli
yüksek
CdTe konsantrasyo1. İklim
Değişikliği
İlgili
Genel
kavramlar
toksisitesi üzerine yapılan bir çalışma da ise bazı insan
Prof.
Dr. Hasan Hüseyin ATAR,
nuna
sahip
grubun
moleküler
kadmiyum
(CdSO4) için
İklim değişikliği, “Karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde
hücre türlerinin 12 saat içinde hücre ölümü için 30-56
Tuluğ
Gülce
ATAMAN
gözlenen
tepki
şekline
en
çok
benzediği
bir
gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doz-cevap
doğrudan
μM arasında değişen EC değerlerine sahip en küçük
Ankara Üniversitesi Ziraat50Fakültesi Su
eğilimini
takip
eder.
Bu
sonuçlar
önceki
çalışmalarla
veya
dolaylı
olarak
küresel
atmosferin
bileşimini
bozan
altın parçacıklarına (≤1.4 nm) karşı hassas olduğunu
Ürünleri Mühendisliği Bölümü
uyum
göstermektedir.
QD’lerin
toksisitesini
değerleninsan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik”
göstermiştir (35).
dirmek
için bazı in vitro[1]
analizler
yapılmıştır.atmosferKuantum
biçiminde
tanımlanmaktadır.
Bu değişiklikler
Yukarıda metal ve metaloksit temelli nanoparçanoktacıkların akuatik organizmalar üzerine toksikologazı yoğunluğunun artmasıyla güneş ışınlarının
cıkları ile yapılan bazı çalışmalar özetlendiğinde;deki
na- sera
jik etkilerine ilişkin yakın zamanda yapılan çalışmalar
atmosferde hapsolması sonucu gerçekleşen küresel ısınma
noparçacıkların akuatik organizmalar üzerinde toksik
mevcut olup, bu çalışmalarda farklı konsantrasyonlaretkisinde gerçekleşir. Doğrudan etki gösteren sera gazlarıetkilerinin olduğu ve özellikle zooplankton ve balık
daki ve özelliklerdeki kuantum dotlara maruz kalan
nın içeriği
şu şekildedir;
üzerinde yapılan araştırmalarla gösterilmiştir. Geleakuatik
organizmalarda özellikle CdS kuantum dotlacekte nanoteknolojinin daha yaygın kullanılır hale gel- rın toksik etkiler gösterdiği belirtilmiştir (38; 39; 40).
mesi, insanların nanoparçacıklarla daha fazla teması• Karbondioksit (CO2)
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dan
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ki, üretilmiş nanomateryal(N2O) ve
canlıların yaşadığı sucul ortamın risk altında olduğu• Diazotmonoksit
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üzerinde
daha
fazla
toksikoloji
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5. Yarı-iletken Bazlı Nanopartiküller
Doğrudan sera
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ve
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sel Isınma
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karbondioksitin
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bir
birim
araştırmalarda ve mikroelektronikte önem kazanan kuşkusuz sağlık ve çevre üzerinde hem yararlı hem de
kabul edilmesi halinde, her bir gazın 100 yıllık zaman diliişlenmiş nanomalzemelerdir (Şekil 4) (36). Kadmi- toksikolojik etkileri ve sonuçları olacaktır. Nanoteknominde atmosferde yarattığı göreceli etkidir. [2]
yum-telürid (CdTe) temelli QD’ler en büyük ticari po- lojilerin insanlığın refahı için önemi tartışılmaz, fakat
Gelişmekte olan ülkelerde, 4 milyardan fazla insanın haytansiyele sahip yarı-iletken nanokristallerdir. Akuatik yine de potansiyel olumsuz etkileri incelenmelidir.
van proteini kaynağını %15’ini oluşturduğu gözüyle baorganizmalar üzerinde kuantum noktaları ile ilgili çok Yeni bir disiplin olarak nanotoksikoloji sürdürülebilir
kılmaktadır. Bazı ülke ve topluluklar için, bu sayı daha
az çalışma mevcuttur. Örneğin; CdTe QD’lerin tatlısu ve güvenli bir nanoteknolojinin geliştirilmesine önemli
yüksek olmakla beraber, küçük ada ülkeleri için hayvan
midyesi Elliptio complanata için immunotoksisitesi bir katkı sağlayacaktır. İnsan vücudu ve ekosistemdeki
proteininin kullanımındaki bu oranın %50’ye kadar çıktığı
tarafından incelenmiştir (37). Bu çalışmanın sonuçları nanomateryallerle ilişkili risk faktörlerinin iyi anlaşıldüşünülmektedir. Çoğu gelişmekte olan ülkelerde balıkçıCdTe’nin tatlısu midyesi için immunotoksik olduğunu ması çeşitli nanomateryallerin gelecekte geliştirilmesi
lık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili alanlarda işleme,
ve solungaçlarda oksidatif strese ve kayda değer dere- ve kullanılabilmesini kolaylaştıracaktır. Aslında, insa-
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noğlu var oluşundan beri çevresinde mikron-altı ölçekteki parçacıklarla yaşamaktadır. İnsan yapımı nano
yapılı ürünlerin ortaya çıkması ile birlikte aslında
onların toksik etkileri hakkında çok az şey bilindiği görülmüştür. Her yeni teknolojide olduğu gibi, bu
teknoloji ve ürünlerinin de çevre ve sağlık üzerindeki
etkileri merak edilmektedir. İnsanlar yeni veya ortaya
çıkmakta olan teknolojilerin denenmiş ve test edilmiş
teknolojilere oranla daha yüksek güvenlik gereksinimlerini karşılamasını beklemektedir. Bu gereksinimlerin
karşılanamaması halkta korkuya ve hatta bireylerin,
insan gruplarının ve ulusların hayat kalitelerini iyileştiren nanoteknoloji temelli ürünlerin reddedilmesine
yol açar.
Gelecekte nanoteknolojinin daha yaygın kullanılır hale gelmesi, insanların nanopartiküllerle daha
fazla teması anlamına gelecektir. Bu teknolojinin muazzam potansiyel yararları olmasına rağmen, nanoparçacıkların benzersiz özelliklerinin insan sağlığı ile
ilgili sorunlara da yol açacağı konusunda endişeler
bulunmaktadır. Nanopartiküllerin canlılar üzerinde
toksik etkilerinin olduğu in vivo ve in vitro araştırma-

larla gösterilmiştir. Ancak son yıllarda, akuatik çevre
ve organizmalarda üretilmiş yeni nanomateryallerin
oluşturduğu ekotoksikolojik riski değerlendiren çok az
miktarda araştırmalar mevcut olup, bu araştırmalar da
hala başlangıç aşamasındadır ve bazı meselelerin çözüme kavuşturulması gerekmektedir.
Kısacası nanomalzemeler; küçük olan daha çoktur yaklaşımı ile genellikle daha iyi ve bazen de zararlıdır ancak en önemlisi tümüyle yenidir. Bu sebeplerden
dolayı nanomalzemelerin güvenlik değerlendirmesi
sadece eşit miktardaki kitle materyalin toksikolojik
profiline dayanmamalıdır. Nano(eko)toksikoloji çalışmaları nanoteknolojiye bakan yönüyle insan sağlığı ve
çevrenin korunmasının temelini oluşturmaktadır. Nanoteknolojinin tam potansiyeline ulaşabilmesi ancak
toksikolojik çalışmaların ortaya çıkardığı meseleleri ele
alarak mümkün olabilir. Uygun nano(eko)ekotoksisite
test strateji ve metotlarını oluşturmaya yönelik yapılacak araştırmalar öncelikle gerçekçi koşulları tanımlamalıdır ve sonra bu senaryolar altında ekotoksisiteyi
test etmelidir.
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İklim Değişikliğinin Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Üzerindeki Etkileri

minde atmosferde yarattığı göreceli etkidir. [2]
Gelişmekte olan ülkelerde, 4 milyardan fazla insanın hayvan proteini kaynağını %15’ini oluşturduğu gözüyle bakılmaktadır. Bazı ülke ve topluluklar için, bu sayı daha
yüksek olmakla beraber, küçük ada ülkeleri için hayvan
proteininin kullanımındaki bu oranın %50’ye kadar çıktığı
düşünülmektedir. Çoğu gelişmekte olan ülkelerde balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili alanlarda işleme,
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