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ÖZET

Bu çalışmada çevreyi kirleten ve aynı zamanda çok zehirli olan ağır metallerden civa
ve civa bileşiklerinin canlılara verdiği zararlar araştırılmıştır. Civa ve civa hileleri ihtiva eden
endüstriyel atıklar yeteri kadar arındırmadan akarsu ve denizlere verildiğinde, bu suları
kirletmekte ve böylelikle su ürünlerinin (bilhassa balıkların)vücutlarında depolanmaktadır.
Deniz ürünlerinin gıda olarak tüketilmesi sonuncunda, ağır metal zehirlenmelerinden dolayı
insanlara çeşitli hastalıklar ve ölümcül vakalara ortaya çıkarmaktadır. Bunun yanında, diş
dolgularında kullanılan civa-amalgamların başta çocuklar olmak üzere, insanlara sağlık
yönünden verdiği zararlar anlatıldı.
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GİRİŞ
Sağlık, sadece hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı değil kişinin bedenen ruhen ve
sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlığı, "sadece
hastalıklardan ve mikroplardan korunma değil, bir bütün olarak fiziki, ruhi ve sosyal açıdan iyi
olma hali" olarak açıklar.Yaşayan bir organizmada, organizmanın dengede olduğu bir durum
olarak tanımlanabilir. Bu dengeli durumda organizmaya giren ve organizmadan
çıkan madde ve enerji miktarı (organizmanın normal büyüme sürecinde kullanılan madde göz
ardı edildiğinde) yaklaşık olarak eşittir ve organizmanın hayatta kalma beklentisi vardır.
Civa, Baryum, kadmiyum, kurşun, arsenik vb. gibi ağır metaller ve bunların bileşikleri
insan sağlığına toksik (zehir) olarak etki ederler.

Hayvanlar ve bitkilerde bu zehirli

maddelerden aynı şekilde etkilenirler. Bu etkinin sistematik yürüyüşünde, protein de bulunan
sistindeki kükürt gruplarına (-SH) civa, kuvvetli bir bağla bağlanır. Özellikle Metil –civa etanot
gibi, Alkil –civa bileşikleri de çok zehirlidir. Bu bileşikler proteinde bulunan SH gruplarındaki
kükürt atomlarına kuvvetli kovalent bağlarla bağlanırlar. Bu bağlanmada Alkil-civa bileşikleri,
- SH GRUBUNDAKİ Hidrojen (H) atomlarıyla yer değiştirirler. Civa atomunun bu yolla proteine
bağlanmasıyla, proteinin özelliklerinde ciddi bir değişme meydana gelir. Bilindiği gibi
proteinler hücre içinde enzim olarak hareket ederek organizmadaki biyolojik prosesleri
katalizlemede ve hücre zarının oluşumunda önemli bir rol oynarlar Protein kükürt (S)
atomlarına ortamda bulunabilecek civa bileşiklerinden, civanın bağlanması sonucunda
proteinin enzim aktivitesi durdurulmuş olur. Böylelikle hücre zarındaki madde geçişi
engellenmiş olup hücre hücre zarında vazifesini yapamaz hale gelir. Dünyada üretilen civa ve
civa bileşikleri çeşitli endüstri dallarında kullanılmaktadır. PVC (Polivinilklörür) üretiminde
gerekli olan klor, doygun tuzun elektrolizinden elde edilir. Bu proseste civa katod olarak
kullanılır. Diğer bir örnek ise civa (ll) sülfat katalizi kullanılarak asetaldehit (CH, CHO)elde
edilmesidir. M Bilindiği gibi asetaldehit, birçok organik sentezler için kullanılan çıkış
maddesidir. Ağır metal ihtiva eden endüstriyel atıklardan dolayı insanlan sağlık yönünden
tehdit eden değişik vakalar gösterilebilir. Örnek olay Japonya da, Minomata halkında ve o
bölgedeki canlılarda çeşitli hastalıklar ortaya çıkmıştır. Bu hastalığın ilk belirtileri kasların
zayıflaması şeklinde olup hastalığın zamanla ilerlemesi sonuncunda felç vakaları ortaya
çıkmış daha sonra ise ölümle neticelenen vakalara rastlanmıştır. Japonya Sağlık Bakanlığı’nın
yaptığı araştırmalarda bu hastalığın ağır-metal zehirlenmesinden ortaya çıktığı tespit
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edilmiştir. Burada söz konusu PVC üretimi yapan fabrikalardan atılan kimyasal atıklardan,
önce çöktürme havuzlarında bekletilmekte ve oradanda bir kanal vasıtasıyla Minomata-Bay
nehrine verilmektedir. Bu çöktürme havuzlarında toplanan çamur analizlerinden yapılan
araştırmalarda 700mg/kg (ıslak ağırlıklı) inorganik civa bileşikleri tespit edilmiştir. MinomataBay nehrinde yapılan araştırmalarda ise gerek nehir suyundan ve gerekse su ürünlerinde
büyük miktarlarda inorganik ve organik civa bileşikleri bulunmuştur. 1
Bu çok zehirli civa ve civa bileşiklerinin insanlara geçmesi ve ölüme götürebilecek
kadar boyutlara erişmesinin sebebinin, bölge halkının su ürünlerinin (bilhassa balıkları) gıda
olarak tüketmesinden kaynaklandığı yapılan araştırmalarda tespit edilmiştir. Minomata
meydana gelen ve birçok kişinin hastalanmasına hatta 100’den fazla kişinin ölmesine sebep
olan bu olay, civa ve civa birleşiklerinin (ağır metallerin) insan sağlığını m3 ne derecede tehdit
ettiğini ortaya koymaktadır.
Acaba civanın zehirlenmelerinden sadece endüstri bölgelerinde yaşayan insanlar mı
etkilenmektedir? Bu sorunun cevabı zor olduğu gibi çeşitli tartışmalara da açıktır. Zira
mesleki nedenlerle olan civa zehirlenmesindeki erken belirtiler ‘’mikromerkürializm’’ olarak
tanımlanmakta; başağrısı titreme uykusuzluk, kilo kaybı, halsizlik, gastroiniestimal
bozukluklar, iştahsızlık gibi semptomlar göstermektedir. İlerleyen durumlarda ise
karakteristik’’Merkurialtremor’’ ve özel durumlarda şiddetli spazma eşlik eden psikolojik
davranış değişiklikleri (hafıza kaybı, şiddetli depresyon veya exitasyon) ortaya çıkmaktadır.
Uluslar arası sağlık kuruluşu tarafından diş hekimi muayenehanelerinde 8 saatlik bir iş
günü izin verilen civa buharı konsantrasyonu üst limiti 25 mikrogram/m3 oysa diş hekimi
muayenelerinde %10 emniyet seviyesinin üzerinde civa tespit edilmiştir. Hasta yönünden ise;
dişlerinde amalgam dolgu bulunan hastaların teneffüs ettiği havada kontrol gruplarında daha
yüksek oranda civa tespit edilmiştir. Sakız çiğnemede ve diş fırçalamadan sonra teneffüs
edilen havada ve tükürükte bu oran aranmaktadır. Diğer yandan; amalgam dolgularından
çözülen civa miktarları değişik yöntemlerle pek çok araştırmacı tarafından ölçülmüştür.
Okabe Oyama Habu 1 cm² amalgamdan bir haftada şalin içinde çözülen civa miktarını, günlük
yiyecek ve içeceklerle alınan dozdan daha düşük bulmuşlardır.
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Ağız içinde 12 veya daha fazla amalgam dolgu bulunan bireylerde amalgamdan alınan
civa dozu yiyecek ve içecekler yoluyla alınan civanın ancak %10 kadar olur. Ağızda 20
amalgam dolgu yüzeyi bulunan bireylerde günlük 18 mikrogram-civa çözüldüğü
belirtilmektedir. (Uluslararası Sağlık Kuruluşunun civa için belirlediği toleransının günlük 43
mikrogramdır.)
Dünya Sağlık Örgütü
Çevre Dergisi Yrd. Doç. Dr. Mustafa PEHLİVAN
(S.Ü. Eğitim Fak. Kimya Ana Bilim Dalı Konya)
Çevre Dergisi Yrd. Doç. DR. Erol PEHLİVAN
(S.Ü. Fen –Edebiyat Fak. Kimya Böl. Konya)
Öğr. Gör. Mehmet Ali ÖZLER
(S.Ü. Eğitim Fak. Kimya Ana Bilim Dalı, Konya)
2.Amalgam nedir?
Amalgam dolgular gümüş veya siyah renkli dolgular olarak ta tanımlanır. Amalgam;
gümüş, kalay, bakır ve çinko alaşımının, civa ile karıştırılması ile elde edilir. Karışımın %4550`sini oluşturan civa, metalleri birbirine bağlayarak dayanıklı bir dolgu malzemesi yaratmış
olur. Bu metaller toz halinde, civa ise akışkandır. Karıştırıldığında yumuşak bir hamur kıvamı
elde edilir. Yumuşak kıvamlı olan bu dolgu dişe uygulanarak sertleşmesi beklenir. 150 yıldan
beri geliştirilerek kullanılmakta olan amalgam dolgular, çok sayıda dişin korunarak ağızda
kalmasına hizmet etmiştir.
2.1.1 Civa Nedir? Civa Elementi Nerelerde Kullanılır
Civa, periyodik tablodaki sembolü "Hg" ve atom numarası ise 80 olan, kimyasal bir
elementdir. "Hg" sembolü, Latince'deki hydrargyrum (sulu/sıvı gümüş) sözcüğünden gelir.
Ağır, gümüş renkli bir geçiş metali olan civa, oda sıcaklığı ya da ona yakın sıcaklıklarda sıvı
durumda bulunan beş elementten biridir; diğerleri ise, metal olan sezyum, fransiyum ve
galyum ile metal olmayan bromdur.
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Termometre (sıcaklık ölçer) ve barometre (basınç ölçer) gibi bilimsel aygıtlarda
kullanılan civa, zehirli bir madde oluşuna bağlı olarak göz önünde bulundurulan sağlık ve
güvenlik konuları nedeniyle, tıbbi ve bilimsel ortamlardaki yerini alkol kullanan, sayısal ya da
termistör (ısıya duyarlı direnç) temelli aygıtlara sıklıkla bırakmaktadır. Kanserojendir. Pahalı
bir elementtir. İnhibitör olduğu için çok tehlikelidir. Civanın eldesi, sıklıkla, doğal civa sülfit
mineralinden (zincifre) indirgenmeyle olur.Yüksek yoğunluğu nedeniyle, bilardo topları gibi
nesneleri

hacimlerinin

en

fazla

%20'si

batacak

şekilde,

üstünde

yüzdürebilir.

Atom numarası 80 olan element. Periyodik tablonun IIB grubunda yer alır. Oda sıcaklığında
sıvı hâlde bulunan bilinen tek metaldir. Doğada ender olarak serbest hâlde bulunur. Diğer
metallerle karşılaştırıldığında elektrik iletkenliği oldukça zayıftır. Birçok metalle, örneğin altın,
gümüş ve kalayla kolaylıkla alaşım yapar. Bu alaşımlara “amalgam” adı verilir. Altınla
kolaylıkla amalgam oluşturabilmesinden dolayı, altının minerallerinden elde edilmesinde
kullanılır. Organik civa bileşikleri önemli olmakla birlikte tehlikelidir. Örneğin; metil civa,
ırmak ve göllerde bulunabilen öldürücü bir kirleticidir. Kirlenmenin ana kaynağı, ırmak ve göl
dibine çöken sanayi atıklarıdır. M.Ö. 2000 öncesinden bu yana bilinen civayı ne yazık ki eski
Yunanlılar merhem, Romalılar da kozmetik olarak kullanmışlardır. Civa zehirli bir maddedir;
solunum, mide ve deri yoluyla emilir. Bedenden atılımı için çok az yol olduğundan, birikerek
etkisi artan bir zehirdir. Civa uçucu bir elementtir. Bu yüzden havadaki bulunma miktarının
tehlikeli olduğu sınırlara (havadaki civa buharı miktarının aşmamasına dikkat edilmesi
gereken miktar 0,1 mg/m3) ne yazık ki çoktan ulaşmıştır.
Kullanım alanları: Civalı BAROMETRE 1643'te Torricelli,TERMOMETRE ise 1714'te
Fahrenheit tarafından geliştirildi. Daha yakın dönemde civa, birçok bilimsel aygıtta ve ev
eşyalarında kullanım alanı buldu. Örneğin, doktorların kan basıncını ölçmek için
yararlandıkları tansiyon aleti (Bk. MANOMETRE) ve kapalı ŞALTER'lerde civa kullanılır. Başka
bir kullanım alanı da, yüksek akım söz konusu olduğunda alternatif akımı doğru akıma
çevirmek için yararlanılan civa arklı REDRESÖR'dür. Ancak bu tür aygıtlar, giderek, yerlerini
yari iletken aygıtlara bırakmaktadır. Civa buharının içinden geçen elektrik deşarjıyla oluşan
parlak mavi-beyaz ışık ise, floresan lambalarının temelini oluşturur (Bk. DEŞARJ TÜPÜ). Civalı
alaşımlara amalgam denir. En çok bilinen amalgam' %69,4 gümüş, %3,6 bakır, %0,8 çimento
ve %26,2 kalay içeren bir alaşım ile civayı karıştırarak yapılan ve diş dolgularında kullanılan
amalgamdır. Sıvı ile katı halleri arasında yayınma oluşurken, dolgu 'tutar.' Civanın lamalgam
oluşturma özelliğinden, altın ve gümüş özütlemede yararlanılır. Civa, tuzlu suyun
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ELEKTROLİZ'iyle KLOR üreten pillerde katot olarak kullanılır. Katotta açığa çıkan sodyum,
hemen bir amalgam oluşturur ve sud kostik (sodyum hidroksit) olarak alınır. Civanın talyum
metaliyle oluşturduğu amalgamm, civadan daha düşük bir erime sıcaklığı (—60°C) vardır; bu
yüzden, düşük sıcaklık termometreleri yapımında kullanılır. Civalı PİL'lerin güçleri öteki pillere
oranla daha çok, ömürleri de daha uzundur. Boyutlarının çok küçük tutulması gereken
aygıtlarda, örneğin duyma aygıtı ve fotoğraf makina-sının ışık ölçülerinde, bu piller kullanılır.
Civalı piller de anot, civa ile çinkonun- amalgamıdır: katot da yaklaşık % 5 grafit ile
karıştırılmış civa oksit'ten. (HgO) oluşmuştur.
Civa bileşikleri, sınırlı ölçüde de olsa, endüstri ve tıp alanında da kullanılır. Civa sülfat
(HgSO..), asetilen ve sudan asetaldehit (Bk. ALDEHİT) elde edilmesinde bir katalizör işlevi
görür. Bakır, civa ve iyot'tan oluşan kompleks tuz Cu2(HgI4), ısıtılınca renk değiştiren bir ısı
belirtecidir. Civa fülminat. Hg(CNO)2, sürtünme ve şoka çok duyarlı olduğu için PATLAYICI'larda ateşleyici olarak kullanılır.
Civa ve bileşikleri, zehirli olmaları nedeniyle günümüzde daha az kullanılmaktadır;
ama kalomel (Hg2Cl2) gibi bazı civa bileşiklerinden mikrop kırıcı olarak yararlanılır. Fenil civa
asetat (PMA), mantarların büyümesini engellemek için tohumluk tahıllara püskürtülür. Aynı
zamanda kağıt fabrikalarında balçık oluşmasını, duvar kağıdı yapışkanlarında mantar
oluşumunu ve çayırlarda kalın otların büyümesini engellemek için kullanılır.
2.1.2 Civanın Kaynakları
Egzoz gazları
Böcek İlaçları
Amalgam Diş Dolguları
İçme Suları
Keçe
Kulak ve Burun Damlaları
Bazı Aşılar (Kara, Hepatit, Grip)
Kontakt Lens Solüsyonları
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Çamaşır Yumuşatıcıları
Deniz Ürünleri
Talk Pudrası
Kozmetikler (Mascara)
Ahşap Koruyucular
Yer Cilaları ve Parlatıcılar
Civa Kaynakları; Hava ve su kirliliği amalgam diş dolguları, piller, kozmetik ürünler,
şampuanlar, ağız gargaraları, diş macunları, sabunlar civasal diüretikler, elektrikli aletler ve
röleler, patlayıcılar, yiyeceklerdeki kimyasal atıklar(Özellikle tahıllarda) Mantar öldürücüler,
Florasan ışıklar, Levrek, Turna Balığı ve alabalık gibi taze su balıkları, böcek ilaçları, boyalar,
petrol ürünler, pisi balığı, karides, snapper, kılıç balığı, köpek balığı, ton, tuzlu su balıkları ve
deniz ürünleridir. EPA tahminlerine göre, Birleşik Devletler’de hamilelik çağındaki 1.16
milyon kadın çocuklarında beyin gelişmesine zarar verme riski yaratmaya yetecek miktarda
balık yemektedir.
Diş Dolguları civa kirliliğinin önemli bir kaynağıdır. Amalgam Dolgular mikroskopik
parçalar ve civa buharı sağlar. Civanın bu dökülmesi çiğneme ve sıcak içeceklerle artar.
Buhar; diş kökleri, ağız ve diş etlerinin mukoz zararları tarafından, absorbe edilir ve içe
çekilerek yutulur. Böylece yemek borusuna, mideye ve bağırsağa ulaşır. Calgary Üniversitesi
Araştırmacıları amalgam civasının yüzde 10’unun er geç vücut organlarında biriktiğini rapor
etmişlerdir.
Çiğnerken ya da özellikle amalgam içeren diş uygulamaları yapıldığında yada bunlar
çıkartıldığında vücuda alınan civa, hamile annelerde fetusa geçebilir. Mart 2002’de beş
yaşında bir çocuğunun ailesi, annenin 9 diş dolgusunun çocuğun otizimin nedeni olduğunu
ileri sürerek Amerikan Diş Birliği’ne karşı dava açtılar.

Ayrıca California Diş Birliği ve

ağırlıklarının yüzde 50’si civa olan amalgam dolgu üretiminde kullanılan materyallerin
ticaretini yapan 20 şirketin adı da davalı olarak geçti. Davalılar, dolandırıcılık,ihmalkarlık ve
yasa dışılık ve aldatıcı iş uygulamaları ile suçlandı.
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‘’Bunlar Kanıtlanabildi mi bilemiyorum fakat inandırıcı, oldukça inandırıcı ‘’ diyor Kentucky
Üniversitesi Kimya Departmanı şefi ve civa toksisitesi konusunda uzman Dr. Boyd Ha-ley.
‘’Civa insanlığın bildiği en nörotoksik maddelerden biridir’’ Dr. Haley bazı çalışmaların
amalgam dolgulu kişilerin kanlarında ve idrarlarında bu dolguları olmayan kişilere oranla
dört, beş kat fazla civa bulunduğunu gösterdiğini söylemektedir. 2
2.1.3 Civanın Endüstride Kullanımı
Amalgam Diş Dolguları, Parfüm ve Aroma Üretimi, Antiseptik Üretimi, Frengi hastalığı
tedavisinde, Kavisli Lamba Üretimi, Bakterisid İlaç Üretimi, Pil Üretimi, Bronzlaşma,
Kalibrasyon Aletleri, Kimyasal Laboratuarlar, Alkali Klor Üretimi, Bilgisayar ve KATOT Işın
Tüpü Üretimi, Bebek Bezi ve Ped Ürünler, Elektrik Düğmeleri, Elektrokaplama, Ambalaj
Ürünleri, Patlayıcılar, Yumuşatıcılar, Tarım Sanayi, Parmakizi Üretimi, Zemin Cilalama ve
Parlatma, Florasan ve Civalı Lambalar, Fosilden Yakıt Üretimi, Mantar İlacı Üretimi, Kürk
Şapka İmalatı, Antimikrobiyal Ürünler, Altın Madenciliği, Histoloji Ürünleri, Mürekkep İmalatı,
Kızıl ötesi Dedektörler, İnsektisid (Böcek Öldürücü) Ürünler, Manometreler, Kozmetik, Ayna
Sırlanmasında, Neon Lamba Üretimi, Boya, Kağıt Hamuru/İmalat Ürünleri, Patoloji Ürünleri,
Fotoğrafçılık, Poliüretan Köpük İmalatı, Tohum Saklama, Yarı İletken Malzemeler, Gümüş ve
Altın Üretimi, Sperm Öldürücü Jeller, Dövme Mürekkebi, Hayvan Doldurma Üretimi,
Termometreler, Aşı Koruyucular, Ahşap Koruyucular. 3

2.1.4 Kanda ve idrarda ağır metaller kurşun ve bileşikler
Bu amaçla çeşitli ölçümler yapılmaktadır.
a. Kan kurşun düzeyi (µgr/100 ml) Numune olarak heparinli kan gereklidir.
Ölçümlerde 40 µgr/100 ml'ye kadar normal,41-49 arası kabul edilebilir değer ve 50 µgr üzeri
ise patolojik değer olarak kabul edilmektedir. Ölçüm Yöntemi: Laboratuvarımızda kurşun
ölçümü AAS (Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi) ile yapılmaktadır.

2

http://dogalhayat.com.tr/amalgam-dolgu-ve-civa-tehlikesi/civa-kaynaklari-ve-civali-amalgam-dolgularinriskleri/
3
http://dent.ege.edu.tr/yayinlarimiz/bitirme_tezleri/pdf/1033.pdf
http://dogalhayat.com.tr/amalgam-dolgu-ve-civa-tehlikesi/civanin-endustride-kullanimi/

8

b. İdrarda d-ALA (Delta Amino Levulinik Asit) 24 saatlik idrar veya spot idrar
materyalinde bakılır. İdrar, 2-8ºC' de 1 aya kadar bekletilebilir. ALA 0.60 mg/ 100 ml düzeyine
kadar negatif, 0.60-1.50 arasında orta derecede yüksek, 1.50 - 3.00 arasında yüksek, 3.00 6.00 arasında çok yüksek ve 6.00 mg/ 100 ml üzerinde ise kritik düzeyde olarak kabul
edilmektedir. Ölçüm Yöntemi: Laboratuvarımızda bu test Kromatografik-Kolorimetrik
yöntem ile yapılmaktadır.
c. İdrarda Uro-koproporfirin 24 saatlik idrarda bakılır. İdrar, ışıktan uzak yerde
bekletilmelidir. Koproporfirin düzeyi normalde 35-150 µgr / 24, üroporfirin düzeyi 15-50 µgr
/ 24 saat arasındadır. Ölçüm yöntemi: Laboratuvarımızda bu test Kromatografik-Kolorimetrik
yöntem ile yapılmaktadır.
d. İdrarda porfirin T 24 saatlik idrarda bakılır. İdrar, gün ışığından korunmalıdır.
Normal değerler erkekte 50-200 µgr / 24 saat, kadında 35-180 µgr / 24 saat şeklindedir.
Ölçüm Yöntemi: Kromatografik-spektrofotometrik ve kromatografik-fluorometrik şekildedir.
Bu ölçüm, kalitatif olarak da yapılabilmektedir. Bu durumda, spot idrardan da kontrol
yapılması mümkündür.
e. Protoporfirin IX (Eritrositlerde) Heparin veya EDTA'lı tam kan ile çalışır. Bu şekilde
alınan kan oda sıcaklığında 3 gün, 2-8 ºC' de 7 gün stabildir. Normal değerler 60 µgr / 100 ml
kan veya 5.3 µgr / g Hb üzeridir. Ölçüm Yöntemi: Kantitatif fluorometrik ölçümdür.
f. İdrarda Porfobilinojen Kaliatif yöntemle ölçüm yapılmaktadır. Normalde idrarda
negatif sonuç alınmalıdır. Birlikte Kontrol Önerilen Diğer Laboratuvar Testleri: Kurşun ve
anorganik bileşikleri toksisitesinin tayininde yukarıda belirtilenlerden başka tam kan sayımı,
periferik yayma, tam idrar tetkikinin de bakılması önerilmektedir. TETRAKLORETİLEN
Tetrakloretilen intoksikasyonu yönünden kontrol için, idrarda TCA (Triklorasetik asit) bakılır.
Bunun için iş yerinde 8 saatlik çalışma sonrası alınan idrar veya 24 saatlik idrar kullanılır. İdrar
2-8°C' de, 1 ay stabildir. Normalde idrarda TCA 20 mg/lt düzeyinin altındadır. 20-40 arası
kabul edilebilir, 41-100 arası etkilenme, 100-200 arası zehirlenme ve 200 mg/lt üzeri tehlikeli
zehirlenme olarak kabul edilmektedir. Ölçüm yöntemi: Kolorimetrik kantitatif

-

spektrofotometrik ölçümdür. Ayrıca TCE de (idrarda) bakılabilmektedir. Birlikte Yapılması
Önerilen Diğer Laboratuvar Testleri: SGOT, SGPT, GGT, tam idrar tetkiki, EKG BENZOL
(BENZEN) Benzol intoksikasyonu için idrarda fenol bakılır. Bu amaçla 8 saatlik çalışma sonrası
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alınan idrar veya 24 saatlik idrar toplanır. Fazla bekletmeden çalışılması uygundur. Normalde
idrarda bulunan, 20 mg/lt altı fenol değerleri normal, 20 üzeri patolojik değer kabul
edilmektedir.

Ölçüm

yöntemi:

Fenol

tayini

kolorimetrik-kantitatif

yöntemle

spektrofotometrik ölçümle yapılmaktadır. Birlikte İstenilen Testler: Hemogram, formül
lökositer, tam idrar tetkiki bakılması da önerilmektedir. FENOLLER, NAFTOLLER,
HOMOLOGLARI VE HALOJENLİ TÜREVLERİ Bu maddelerin vücut üzerine toksik etkilerinin
tayini için, idrarda fenol ölçümü yapılmaktadır. Bunun için, 24 saatlik idrar toplanması
gereklidir. İdrar incelenmesi, olabildiğince çabuk yapılmalıdır. Normalde idarda fenol 20
mg/litre altında olmalıdır. İş hekimliğinde tolere edilebilen değer 300 mg/litre olarak kabul
edilmektedir. Ölçüm Yöntemi: Kolorimetrik kantitatif - spektrofotometrik ölçümdür.
Bakılmasında Yarar Görülen Diğer Testler: SGOT, SGPT, GGT, hemogram, üre, kreatinin,
glukoz, glukoz 6 - fosfat dehidrogenaz, methemoglobin, hemoglobin elektroforezi. ORGANİK
FOSFORLU İNSEKTİSİTLER Bu maddelerin oluşturduğu akut ve kronik zehirlenme tablolarının
kontrolü için, kanda kolinesteraz aktivitesi ölçülmektedir. Çalışma, serum ya da plazmadan
yapılabilmektedir. Plazma için, heparin veya EDTA kullanılabilir. Kolinesteraz normal vücut
değeri 37°C için 1100 - 2700 U / L arasıdır. Bu değerler arası %100 olarak kabul edilmektedir.
Bu değerin %25 - 50' sine düşünce, klinik belirtiler başlamaktadır. Ölçüm Yöntemi: Enzimatik
kolorimetrik Trinder benzolkolin yöntemidir. Kontrolü Önerilen Diğer Tetkikler: SGOT, SGPT,
GGT, hemogram, tam idrar tetkiki AROMATİK NİTRO VE AMİNO BİLEŞİKLERİ Bu maddelere ait
toksisitenin kontrolü için, tam kan örneğinde methemoglobin tayini yapılmaktadır. Kan
örneği, heparin veya EDTA' lı olmalıdır. Alınan örnek oda sıcaklığı veya 2-8°C' de 5 gün
stabildir. Normalin üst sınırı, total hemoglobinin % '2 sine kadar kabul edilmektedir. İş
hekimliğinde ise, tolere edilebilen üst sınır %5 olarak kabul edilmektedir. Ölçüm Yöntemi:
Spektrofotometrik yöntemdir. Kontrolü Önerilen Diğer Tetkikler: Hemogram, SGOT, SGPT,
GGT, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz, tam idrar tetkiki KARBON SÜLFÜR Bu maddeye ait toksik
belirtilerin kontrolü için, idrarda iyot azid testi yapılmaktadır. Test sonucu, kalitatif olarak
değerlendirilmektedir. Birlikte Kontrol Edilmesi Önerilen Laboratuvar Testleri: SGOT, SGPT,
GGT, EKG KARBON MONOKSİT Bu maddeye ait zehirlenmelerde kanda karboksihemoglobin
bakılır. Kan, EDTA'lı veya heparinli olarak alınmalıdır. Normalde, kandaki hemoglobinin %1' i
COHb' dir, sigara içenlerde %10' a kadar yükselebilir. Tolere edilebilen üst sınır %20' dir, %60
- 70 oranlarında ölüm görülebilmektedir. Ölçüm yöntemi: Spektrofotometrik yöntemdir.
Birlikte Kontrolü Önerilen Diğer Laboratuvar Testleri: Hemogram, tam idrar tetkiki, EKG
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ALİFATİK HİDROKARBONLARIN NİTRO TÜREVLERİ Bu maddelerin vücutta toksik etkisinin
kontrolü için, kanda methemoglobin düzeyi ölçülmektedir. Kan örneği, heparin veya EDTA'lı
olmalıdır. Alınan kanda methemoglobin düzeyi 5 gün civarında stabildir. Normalin üst sınırı,
total hemoglobinin %2' si olarak kabul edilmektedir. İş hekimliğinde ise tolere edilebilen
düzey %5 olarak kabul edilmektedir. Ölçüm yöntemi: Spektrofotometrik yöntemdir. Birlikte
Ölçümü Önerilen Diğer Laboratuvar Testleri: SGOT, SGPT, GGT, hemogram, tam idrar tetkiki,
glukoz - 6 - fosfat dehidrogenaz, akciğer grafisi ALUMİNOZ 6 aydan itibaren, aluminyum
verilenlerde geç olarak ortaya çıkmaktadır. Zamanla KOAH tablosu oluşmaktadır. Ölçüm için
plazma ve idrarda aluminyum tayini yapılmaktadır. Kan, heparinli alınmalıdır. Plazmada
normalin üst sınırı 10 µgr/litre, idrarda ise 30 µgr/litredir. Ölçüm Yöntemi: Atomik
Absorbsiyon Spektrofotometresidir. Birlikte Kontrolü Önerilen Diğer laboratuvar Testleri:
Tam idrar tetkiki, akciğer grafisi, solunum ve dolaşım fonksiyon testleri KROM BİLEŞİKLERİ
Krom bileşiklerinin toksik düzey kontrolü için, idrarda krom ölçümü yapılmaktadır. İdrar, en
az 3 çalışma gününden sonraki vardiya bitiminden sonra alınmalıdır. Vücutta normalde tolere
edilebilen

üst

sınır

25

µgr/litredir.

Ölçüm

Yöntemi:

Atomik

Absorbsiyon

spektrofotometresidir. Her 6-12 ayda bir, dikromat üreten işletmelerde 4-6 ayda bir idrarda
krom analizi yapılmalıdır. NİKEL BİLEŞİKLERİ Kontrol için kan plazmasında ve idrarda nikel
düzeyi ölçülmektedir. Kan plazmasında kritik üst sınır 10 µgr/litre, idrarda ise 25 µgr/litredir.
Ölçüm Yöntemi: Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresidir. Önerilen Diğer Laboratuvar
Testleri: Sedimentasyon, spermiyogram, tam idrar tetkiki, akciğer grafisi KADMİYUM VE
BİLEŞİKLERİ Ölçüm için kan ve idrarda kadmiyum, idrarda beta-2-mikroglobulin bakılmalıdır.
İdrarda kadmiyum için kritik üst sınır 15 µgr/litre, (kanda 1,5 µgr / dl idrarda beta-2
mikroglobulin üst sınırı 250 µgr / litre) olarak kabul edilmektedir. Ölçüm yöntemi: Kadmiyum
için Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi, Beta-2-mikroglobulin için immundifuzyon, RİA
ve ELISA yöntemleridir. CİVA VE BİLEŞİKLERİ Kan ve İdrarda civa ölçümü yapılır. Normal
olarak kanda 50 µgr/litre, organik alkil civa bileşikleri için 100 µgr/litre tolere edebilen üst
sınır olarak kabul edilmektedir. İdrarda tolere edilebilen üst sınır 200 µgr/litre olarak kabul
edilmektedir. Ölçüm yöntemi: Atomik Absorbsiyon Spektrofometresi ve titrimetrik volumetrik yöntemdir. Birlikte Önerilen Laboratuvar Testleri: SGOT, SGPT, GGT, hemogram,
sistem muayeneleri AMONYAK Kanda amonyak düzeyi ölçülmektedir. Kan örneği heparinli
veya EDTA'lı hazırlanmalıdır. Normal değer 30 - 86 µgr/dl'dir. Ölçüm Yöntemi: Kromatografik
kolorimetrik yada kolorimetrik yöntemdir. HİPPURİK ASİT İdrarda düzeyi ölçülmektedir. 24
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saatlik idrar, 4 -5 ml kloroform üzerine toplanmalıdır. 2 - 8 °C' de bir hafta stabildir. Normal
değeri 200 - 1600 mg/24 saat'tir Ölçüm Yöntemi: Kantitatif kolorimetrik yöntemdir. Hippurik
asit düzeyi, toluen ve ksilene maruz kalınan durumlarda yükselmektedir. FENOL Benzol
(Benzen) ve fenoller, naftoller, homologları ve halojenli türevlerinin vücut üzerinde toksik
etkilerinin tayini için idrarda fenol ölçümü yapılmaktadır.Bu konuda, Benzol (Benzen) ile
fenoller, Naftoller, 3. ve 4. bölümlerde gerekli bilgi verilmiştir. METHEMOGLOBİN Aromatik
nitro ve amino bileşikleri ile alifatik hidrokarbonların nitro türevlerinin vücut üzerindeki
toksik etkilerinin tayini için, heparin veya EDTA'lı alınan kanda methemoglobin düzeyi
ölçülmektedir. Spektrofotometrik ölçüm yapılan methemoglobin ile ilgili olarak, 6. ve 9.
bölümlerde

gerekli

bilgi

verilmiştir.

KARBOKSİHEMOGLOBİN

Karbon

monoksit

zehirlenmelerinde karboksihemoglobin bakılır. Kan, EDTA'lı veya heparinli alınmalıdır.
Spektrofotometrik olarak ölçümü yapılan COHb ile ilgili olarak, 8. bölümde gerekli bilgi
verilmiştir. TCA (TRİKLORASETİK ASİT) Tetrakloretilen intoksikasyonunun kontrolü için TCA
ölçümü yapılır. Ölçüm, kantitatif ve spektrofotometriktir. Bu konuda gerekli bilgi 2. bölümde
verilmiştir. KOLİNESTERAZ AKTİVİTESİ Organik fosforlu insektisitlere bağlı toksik etkilerin
tayini için, kanda kolinesteraz aktivitesi ölçülmektedir. Ölçüm serum ya da EDTA veya
heparinli kan örneğinden yapılmaktadır. Bu konudaki bilgi, 5.bölümde verilmiştir. ALA (Delta
Amino Levulinik Asit) Kurşun metabolizması ürünü olarak bakılır. Toksik düzey ölçümü için,
spot idrar veya 24 saatlik idrar kullanılır. Ölçüm, kromatografik kolorimetrik, ya da
spektrofotometrik yöntemle yapılmaktadır. Bu konuda 1b bölümünde gerekli bilgi verilmiştir.
URO-KOPROPORFİRİN Kurşun toksisitesi ürünü olarak 24 saatlik idrar materyalinde
bakılmaktadır. Ölçüm, kromatografik spektrofotometrik ve kromatografik-fluorometrik
olarak yapılmaktadır. Bu konuda 1c bölümünde bilgi verilmiştir. PORFİRİN T Kurşun toksisitesi
tayini için, eritrositlerde yapılan ölçümdür. Kantitatif fluorometrik ölçüm yapılır. Bu konuda,
1e bölümünde bilgi verilmiştir. PROTOPORFİRİN IX Kurşun toksisitesi tayini için, eritrositlerde
yapılan ölçümdür. Kantitatif fluorometrik ölçüm yapılır. Bu konuda, 1 bölümünde bilgi
verilmiştir.
Clarkson ve Mangos (2006)ların civa toksikolojisi ve kimyasal yazısına yorum. (Crit
Rev Toxicol.2007;37(6):537-49; discussion 551-2)
Mutter j. Naumann j. Guethlin C.
Çevre Tıp Enstitüsü ve epidemiyoloji hastanesi, Freiburg Almanya 2007
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Clarkson ve Mangos (2006) civa buharı ve amalgam konusunda kendi bakış açılarını
belirtmişlerdir.
Amalgamla İlgili bir Alman federal bilimsel kılavuzu hazırlayan bilim adamı olarak bu konuda
ek bir bilimsel veri sunuyorum. Çünkü İlgili iki araştırmacının incelemesinde tam bir bilgi
yoktur.

Ek Veriler;
 Amalgamlı bireyin vücut dokularında amalgam olmayana göre 2-12 kat fazla
civa bulunmakta ve amalgam dolgu insan vücut civa yükünün ana kaynağıdır.
 Kan, idrar ve saçtaki civa seviyeleri ile vücut dokuları arasında bir ilişkisi yok ve
belirtilerin şiddeti ile uyumlu değildir.
 Beyin ve kemik dokularında civanın yarı ömrü onlarca yıl sürebilir ve böylece
civa maruziyeti uzun süre devam eder.
 Civa Buharı özellikle en zehirli radyoaktif olmayan element olarak bilinir. Ve
çok düşük dozlarda bile zehirlidir.
 Bazı çalışmalarda amalgamın güvenilir olduğuna dair önemli metodolojikal
yanlışlıklar vardır.
 Bu nedenle amalgamın güvenilir olarak değerlendirmenin hiçbir değeri yoktur.
(Pubmed:17661216)4
2.1.5 Civanın Absorbisyonunun Ölçümü
Havadaki civa buharı oranı ‘’gümüş amplifikasyonu otoradyografi’’ (27) dokulardaki
civa oranları da; ‘’ atomik absorbsiyon spektrometrisi ‘’ (AAS) ile ölçülebilmektedir(14,28,29)
Ayrıca

‘’instrümental

nötron

aktivasyon

analizi’’

(INAA)

ve

daha

hassas

ölçümlerde’’radyokimyasal nötron aktivasyon analizi (RNAA)’de kullanılabilmektedir.
Kanda Civa
Hava civa buharı oranıyla, vucüt sıvılarındaki civa seviyeleri arasında kolerasyona
rastlanılmıştır. Civa, Kan ve yağda çözülebilen elemental civa şeklinde bulunur, tüm vücut
4

http://dogalhayat.com.tr/amalgam-dolgu-ve-civa-tehlikesi/civanin-endustride-kullanimi/
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organlarına dağılabilir, hamilelerde fetusa geçebilir(25,34). Kanda kabuledilebilir en yüksek
civa düzeyi 4ng/ml, toksik doz 200ng/ml, letal doz ise 600ng/ml olarak bildirilmiştir(35). Bazı
çalışmalarda plazma /kan civa konsantrasyonları, amalgam dolguların varlığı ve sayısıyla
alakalı bulunmuştur. (28,32,36) Bununla birlikte amalgam dolgulu bireylerin ortalama kan
civa seviyelerinin kabul edilebilir en yüksek kan civa düzeyinden oldukça düşük olduğu ve
hayati herhangi bir risk oluşturmadığı (37) ve amalgam dolgulu ve dolgusuz bireylerin kan
civa seviyeleri arasında anlamlı farklılıkların olmadığı belirlenmiştir.
İdrarda Civa
Amalgam restrorasyonlarla idrarda civa bulunuşu arasında pozitif ilişki gösterilmiş,
(32), ancak dolgu sayısıyla idrar civa konsantrasyonu arasında belirgin korelasyon
bulunmamıştır(14). İdrar civa oranlarını, yaş ve sigara tüketiminin de arttırmadığı
gözlenmiştir. Kabul edilebilir en yüksek idrar civa değeri; 4mg Hg/g Kreatinin, herhangi bir
semptomun görülebilmesi için gerekli en az değer ise; 25mg Hg/g Kreatinin civarında
bildirilmiştir (41). Yapılan çalışmalarda; amalgam restorasyonlar söküldükten 2 gün sonra
kan-idrar civa konsantrasyonlarında belirgin yükselme olmadığı (42), amalgam dolguların
nörofizyolojik ve renal yan etkilere yol açmadığı (43) ve amalgam dolgulu bireylerdeki idrar
civa düzeylerinin, normal bireylere oranla mevcut restorasyonların sayısı nispetinde yüksek
olmakla birlikte, hayati risk oluşturmayacak kadar düşük seviyelerde bulunduğu (5,44,45)
gösterilmiştir.
Tükrükte civa
Civa içeren oral epitelial hücrelerin desquamasyonu, civanın diş plağı ve tükrük
bezlerinde yer alması gibi durumlarda, tükrükte de civaya rastlanabilmektedir (25,46-48).5
2.1.6 Civanın Teratojenik Etkileri
Hayvan çalışmaları, hamilelikte kazara aşırı miktarda metil civaya maruz kalınmasının,
doğum defektleri veya düşüğe yol açabileceğini göstermiştir. Gebelik
Sırasında yüksek elemental civa buharına maruz kalan deney hayvanlarında,
konjenital malformasyonlar, mikrosefali, düşük-doğum ağırlığı, neo-natal ölümler ve düşükler
5
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bildirilmiştir. Bunun için, embriyonun gelişim seviyesi, alınan civanın formu ve dozajı
önemlidir (25,44,75). Hamilelikte veya erken bebeklik döneminde yüksek oranda civaya
maruz kalmanın çocuklarda otizme yol açabileceği öne sürülmüştür(76). Civanın tüm formları
plasentayı aşabilmekte, amniyon sıvısı ve fetus kanına, ayrıca anne sütüne geçebilmektedir.
Hamile ratlarda yapılan çalışmalarda, civanın amalgam dolguların miktarına bağlı olarak,
fetus organlarına dağıldığı gösterilmiştir (77-79). Bununla birlikte, bazı insan çalışmalarında,
annedekiamalgam dolgu sayısı ile bebek kan Hg düzeyi arasında belirgin korelasyon
bulunamamış, amalgam dolgulu veya dolgusuz hamile anneler arasında da anlamlı farklılık
gözlenmemiştir (80). Amerikada 1117 hamile ve 4468 hamile olmayan kadının
karşılaştırıldığı bir çalışmada, hamilelik sırasında yapılan amalgam dolguların, düşük doğum
ağırlığını arttırdığına dair kesin kanıt bulunamamıştır (81). Bununla beraber hamilelikte, geniş
çaplı amalgam uygulamalarının ertelenmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir (76)
Civa alımında önemli bir kaynak olan balığın (22,82) vücut civa konsantrasyonlarını
belirgin oranda arttırmadığı düşünülmekle birlikte (82), aşırı balık tüketimi sonucu etkilenen
civa konsantrasyonlarının hamilelikte riskli olabileceğine işaret edilmektedir. (2,80,83-85).
25-74 yaşları arasındaki 600 erkek ve kadın üzerinde yapılan bir çalışmada, kanda eritrositciva bağlanma oranın yaş ve balık tüketimine bağlı olarak değiştiği ortaya konmuştur. (86).
Araştırmacılar ayrıca hamileliği sırasında

aşırı balık tüketen

annelerin çocuklarında

kardiovasküler rahatsızlıkların ortaya çıkabileceğine değinerek (87), fetustaki nörogelişimsel
etkilerin ne olacağı hakkındaki güvenlik sınırının kesin olmadığını bildirmişlerdir (36).
Çok yüksek oranda civaya maruz kalmanın, libidoda da azalmaya neden olabileceği (88) ve
patolojik immün reaksiyonlara yol açarak fertiliteyi etkileyebileceği ileri sürülmüştür(72).
Ancak erkek ejakülatında bulunan civa konsantrasyonlarıyla ejakülat kalitesi ve feritilite
indeksi arasındapozitif korelâsyona rastlanmamış (89) ve idrar viva seviyesi 50 µg/1 civarı
veya altındayken sperm üretiminin etkilenmediğini bildirmiştir. 6
2.1.7 Civanın Vücutta Depolanması
İnsan otopsi çalışmaları, beyin ve böbrek civa seviyeleriyle, amalgam dolguların sayı
ve büyüklüğü arasında korelasyon göstermiştir (31,49). Bir araştırmada, diş hekimi
kadavralarının pituiter bezlerinde, normal kadavralara oranla daha yüksek seviyelerde civaya
6
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rastlanmış (34), bir hayvan çalışmasında civanın; spinal ganglionlardaki hücrelerin
lizozomları, spinal kordonun bazı motor nöronları, medulla oblongata, anterior pituiter
adrenal medulla, pankreas, karaciğer, böbrekler, akciğerler ve interstisyel ter bezlerinde
depolandığı gösterilmiştir (27). Civa, depolandığı organlardan kan dolaşımına kademeli olarak
geri salınır ve idrar, feçes, terleme ve solunum yolları ile elimine edilir (41). Civa, metil tiyonin
ve selenyum ile kompleks oluşturmakta, bu durum civa toksisitesini büyük oranda azaltarak
böbrekleri hasar görmekten korumaktadır (33,37)

2.1.8 Civanın amalgam dolgulardan vücuda alınışı
Amalgamın uygulanması (24,37), polisajı (19,24,50) ve sökülmesi (1,19,37,50)
sırasında, ortama bir miktar civa buharı salınmaktadır. Söküm sırasında hastanın plazma pik
civa konsantrasyon değerlerinin bir miktar yükselmekle birlikte, kısa bir süre sonra kan,
plazma ve idrar civa seviyelerinin belirgin olarak düştüğü (25,34), polisaj veya söküm
sırasında su soğutmalı çalışıldığındaysa bu kısa süreli artışın daha da az olduğu
bildirilmektedir (24). Çiğneme, diş fırçalama, sakız çiğneme gibi fonksiyonel hareketler,
bruksizme bağlı mekanik uyarımlar ve ağız içi ısı artışıyla da çok az miktarlarda civa buharı
ortama salınabilmekte (19,23,25,44,51), amalgamla doldurulmuş diş/yüzey sayısının aşırı
olması da, alınan civa miktarını

arttırabilmektedir.

Çok sayıda diş yüzeyi amalgamla

doldurulmuş bir hastanın olgu raporunda, ‘’aşırı yorgunluk, gastrik ağrı, taşikardi’’ gibi
semptomlar tanımlanmış, dolguların sökülmesinin ardından şikayetlerin azaldığı ve 2 yıl
sonra ise tümüyle sağlıklı olduğu bildirilmiştir (52). Genel olarak, amalgam dolguların
yerleştirilmesi, polisajı veya sökümü sırasındaki, civa konsantrasyonlarındaki kısa süreli ani
yükselişin, hastalarda önemli bir sağlık problemi veya hayati risk oluşturmağı kabul
edilmektedir (1,2,47).
Korozyon
Amalgam dolgularda civa açığa çıkmasına neden olan bir diğer olay da korozyondur.
Amalgamın çevresindeki sıvı ortamdaki kimyasal maddelerle reaksiyona girmesi, çözünebilen
ve çözünemeyen korozyon ürünleri açığa çıkarır (19). Korozyonun şiddetinin özellikle
dolgunun kalitesi, dolgunun kullanım süresi, tükürük bileşimi ve çiğneme ve yeme
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alışkanlıklarına bağlı olarak değişebildiği bildirilmektedir. Amalgam dolguların korozyonu,
amalgamın farklı bir metal ile temasta olmasından etkilenebilir.
Bunların dışında amalgam dolguların ağız ortamında amalgam dolgulardan
mikroorganizmanların metal yüzeyinde bozulmaya neden olması sonucu gelişen biyolojik
korozyon ile de civa açığa çıkabilmektedir. Amalgamlarda dahil çeşitli dental restorasyonlar
üzerinde bakterilerin , örneğin S.Mutans’ın üreyebildiği ve zayıf karakterdeki laktik asidinde
amalgam korozyonuna yol açabildiği gösterilmiştir (21). Bu nedenle bakteriyel etkileşimden
kaynaklanan korozyonun göz ardı edilmemesi gerektiği bildirilmektedir. 7
2.2 Amalgamın Toksikolojisi
Amalgam yapısına bakıldığında içerdiği maddeler metal ve kristal bağları ile
birbirlerine entegre olmuşlardır. Bu elementler amalgam restorasyonlarda zamanla bazı
değişiklikler sonucu ortaya çıkabilirler. Bu değişiklikler; aşınma, kırılma, kararma korozyon
şeklinde özetlenebilir. Ancak civa hariç tüm bu elementlerin alerjik ve toksikolojik etkisi yok
denecek kadar azdır. Civanın toksikolojik ve alerjik etkisi olup karsinojenik etkisi yoktur.
Toksikologlar civanın (Hg) vücutta yeri olmadığını her zaman söylerler. Diğer taraftan ise
dişlerde dolgu maddesi olarak kullanılan amalgam içerisinde bulunan civa, mesela;
yemeklerin ağızdaki sindirimi, diş gıcırdatması, sıcak veya asitli yiyeceklerin ağız yoluyla
alınması esnasında, ağızda civa buharları oluşmakta ve bu civa buharları solunum yoluyla
vücuda geçmektedir. Bilindiği gibi sindirim yoluyla bağırsaklara ulaşan civa bağırsaklar
tarafından hiçbir zaman kabul edilmez, yani vücuttan dışarı atılır. Fakat ağızda oluşan civa
buharlarının solunum yoluyla ciğerlere kadar gitmesi büyük tehlikeler oluşturur. Civa
buharları akciğer yoluyla sinir ve hücre zehiri olarak kana karışır, böylece diğer organlara
hatta beyine kadar ulaşarak zehirlenmesine yol açar.

Konsantrasyonu çok azda olsa

amalgam dolgu maddelerinde bulunan civanın bakırın ve çinkonun vücuda yayılması nasıl bu
tehlike oluşturur? Bu sorunun cevabı çeşitli şekillerde yorumlanır. Genelde diş doktorları bu
konuda tehlike gördüklerinde pek bahsetmezler. Hatta bazı diş profesörleri ekonomik ve
sosyal durumumuzu göz önünde bulundurarak ‘’amalgam olduğuna şükretmeliyiz’’ şeklinde
açıklamalarda bile bulunurlar. (prof. Claus Löst, Diş Polikliniği Başkanı Tubingen). Diğer
taraftan toksikologlar ise (Dr. Max Daunderer, München ), amalgam zehirlenmelerine karşı
7
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toplumu sürekli uyarırlar, hatta daha da ileri giderek dişlerde dolgu maddeleri olarak ağır
metallerin kullanılmasının yasak edilmesini dahi isterler. Burada ucuz altın kaplama
alaşımlarının indium, vanadyum ve paladyum içermesinden dolayı yasaklanmasının istenmesi
bilhassa dikkati çeker. Prof. Schweinsberg’in termometre imalatında çalışan fabrika
personelinin sağlık yönünden rahatsız olduklarını bildirmeleri üzerine 100-test insanda
yaptığı araştırmalarda bu insanların ürinlerinde normal insanlara nazaran 100 kat fazla civa
tespit etmiştir. Bunun yanında ürinlerinde 500-600µ/litre civa bulunan insanların sinir
iletişimlerinde ve diğer klinik parametrelerinde anormal bir bulguya rastlanmamıştır. Bu
sebeple Schweinsberg çok az miktarda civanın insana zarar vermeyeceğini; akut
zehirlenmelerde bile vücutta bulunan toksik civanın belirli bir zaman sonra vücuttan
tamamen atılacağını belirtmektedir. Bunun yanında Schweinsberg civanın etkisinden dolayı
hastalarının bütün yıl boyunca sağlık yönünden rahatsız olduklarını hatta bir araştırmasında
hastasının beyninde dahi civa tespit etmiştir.
Reutlingen’de çocuk doktoru olan Echard Bonnet’in 1991 yılında başlattığı
araştırmaları, çocukların ürinlerinde ağır metallerin olup-olmadığı üzerinedir. Bu araştırmanın
sebebi; Bonnet’in çocuklarının bazılarının beyinlerinde hasar tespit etmesindendir. Bu
çocukların ürinlerinde bulunan civa ve bakır nereden gelmektedir? Bu sorunun cevabı;
çocuğun anne rahminde iken, annenin dişlerinde olan amalgam dolgudan dolayı, civa ve
bakırın aldığını böylecede çocuğun zehirlendiği ortaya çıkmıştır. O halde

çocuk anne

rahminde iken niçin zehirlenmemektedir? Bu sorunun cevabı ise 1 aylık iken, vücut hücreleri
en hızlı bir şekilde çoğalmakta bu şekilde hücre zehri konsantrasyonu ilk bakışta azalmış
olmakta ve rahimdeki çocuklar bundan dolayı etkilenmemektedirler. Bunun yanında Bonnet
Amalgam içerisinde bulunan civanın toksik etkisinden;
I)

Hastalar

II)

Diş Hekimi ve Personeli

III)

Doğa (ve dolayısıyla yine insanlar) zarar görmektedir.

Ulukapı H.,/Ulukapı I., Amalgam Toksikolojisi, 1991 8 (87)8
http://dent.ege.edu.tr/yayinlarimiz/bitirme_tezleri/pdf/779.pdf
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2.3 Amalgam Dolgusu Olanların Dikkat Etmesi Gereken Konular
-Limonlu ve sirkeli besinler civayı çözer, bu nedenle bunlardan uzak durulmalı.
-Sakız civayı çözer, uzun süreli ve çok çiğneme civanın çözülmesine sebep olur.
-Sıcak yiyecekler ve içecekler de civanın çözülmesine sebep olur.
2.4 Amalgam Dolgu Sökülürken Dikkat Edilmesi Gereken Konular
-Amalgamın ağza düşerek yutulmasının mutlaka önlenmesi gerekir.
-Diş doktorlarının

muayenehanelerini mutlaka

iyi havalandırmaları

gerekir.

-Amalgam çıkarıldıktan sonra geçici olarak çimento ya da plastik dolgu yapılmalıdır.9

2.5 Amalgamdaki Civa Zararlı mıdır?
Bazı bilimsel araştırmalarda civanın zararsız olduğu sonucuna varılmıştır. Amalgamlar
çıkartıldığında civanın oluşturduğu düşünülen bazı hastalıkların iyileştiği iddia edildiği halde
bilimsel olarak ispatlanamamıştır. Amalgam dolgular ağır metal (civa) içerirler. Her bir
amalgam dolgu yaklaşık olarak bir termometredeki kadar civa içerir. Ağız içinde bu
amalgamlar korozyona uğrarlar. Fakat bu korozyon amalgamın çiğneme sırasında mikro
travmalara uğrayarak civa açığa çıkarmasına engel olmaz. Uzun yıllar ağızdan amalgam
dolgularla yaşamış olan kişilerin kan tahlillerinde ağır metal bakıldığında mercury yani civa
bulunur.
Amalgam dolgularla uzun yıllar yaşamak vücutta ağır metal birikimine neden olacağı
için pek çok hastalık oluşabilir. MS, Migren, Cinsel Fonksiyon Bozukluğu, Göz, Böbrek,
Kardiyovasküler, Bağışıklık Sistemine bağlı hastalıklar, Cilt rahatsızlıkları gibi pek çok
hastalıkla araştırmalar sonuncunda vücutta mercury(amalgam) birikimi olduğu tespit
edilmiştir.
Civa Ağız yoluyla (yemekler ve sıcak içeceklerle) alındığında vücuttan 15 günde atıldığı
halde, solunum yoluyla alındığında 18 yılda ancak yarılanır.

9

Prof.Dr. İ.Ayhan Şengil görüşü
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Amalgam Dolgular çıkarılırken civa açığa çıktığı

için dolguların çıkartılması özel

şartlarda ve bilinçli bir şekilde konunun hassasiyetine dikkat edilmelidir. Amalgamın Vücuttan
atılması için gerekli vitamin destekleri verilmeli (şelasyon yapılmalı). Nöralterapi ile destek
verilmelidir. Çok kısa bir süre içinde 8-10 amalgamı değiştirmek hastanın daha önce olmayan
şikayetlerinin olmasına sebep olabilir. (Amalgam dolgu; MS, depresyon, yüksek tansiyon,
cinsel işlev bozuklukları, kadınlarda gebe olamama, ağız kokusu, baş ağrıları, hafıza kaybı gibi
ciddi hastalıklara yol açabilir.)
Amalgam dolgu yapılmamalı çıkartıldıktan sonra da kompozit yada porselen
dolgulardan biri seçilmelidir.
Amalgam dolgu, çok dayanıklı ve ekonomik bir dolgu maddesidir;fakat görünümü
estetik değildir. Amalgam dolgu, yüzde 70 gümüş, yüzde 23 kalay az miktarda bakır ve
çinkodan oluşan tozun civa ile karıştırılmasıyla hazırlanır. Karışım, diş hekimi tarafından
hazırlanan oyuğa yığılır ve dolgu birkaç saatte sertleşir. Özellikle azı dişleri için günümüzde
kullanılan en iyi dolgu maddesidir. Amalgam dolgular, gümüş dolgular olarak da tanımlanır.
Karışımın yüzde 45-50’sini oluşturan civa metalleri birbirine bağlayarak dayanıklı bir dolgu
malzemesi oluşturur. 150 yıldan beri geliştirilerek kullanılmakta olan amalgam dolgular, çok
sayıda dişin korunarak ağızda kalmasına hizmet etmiştir. Yılda, bir milyardan fazla amalgam
dolgu yapıldığı tahmin edilmektedir. Amalgam dolgunun insan sağlığına etkisi olmadığı
yönünde görüşlerde olmakla birlikte, bu dolguların çok ciddi civa zehirlenmelerine yol açtığını
gösteren bulgular da vardır. Civa ihtiva eden amalgam, dişin çürük olan kavitesinde dolgu
malzemesi olarak kalmayıp vücuda yavaş ayavaş yayılarak kronik civa zehirlenmelerine de
neden olabilmektedir. Amalgam dolgulardan açığa çıkan civa elementel civa buharıdır ve
solunduğunda yüzde 801 absorbe olur. Çiğnendiği taktirde gastrointes-tinal sistemden de
kolayca absorbe olur. Diğer olası absorbsiyon yolları ise mukoza ve pulpal dokudur. Amalgam
dolgu yaptıran bazı kişilerde saç dökülmesi, baş ağrıları, romatizma ve eklem iltihabı,
iştahsızlık, sık gribal enfeksiyon, bayılma ağrı depresyon ve psikolojik problemler
saptanmıştır. Amalgam dolgu yaptıran ve bu şikayetlerle gelen ve tedaviye cevap vermeyen
160 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada, dolgular çıkartılmış ve hastaların şikayetlerinde bir
düzenleme olup olmadığını takip edilmiştir. Alınan sonuç çarpıcıdır; amalgam dolguların
çıkartılmasından sonraki ilk bir yıl içerisinde hastaların büyük çoğunluğu

(yüzde 83)

durumlarının ‘’çok iyi’’ ya da iyi olduğunu ifade etmişlerdir. Sonuç göstermektedir
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ki;amalgam dolgunun çıkartılması, şikayetlerin düzelmesini ve devamlı bir iyileşmeyi
sağlamıştır. Diğer çarpıcı bir örnek; Türkiye’de bir bilim insanının çalışmaları sırasında ortaya
çıktı. Doç. Dr. Sabiha Paktuna Keskin, Suudi Arabistanlı bir işadamının 4,5 yaşındaki otistik
çocuğun tedavisinde, çocuğun annesinin diş hekimi olmasından dolayı civa zehirlenmesinden
şüphelenerek, çocuğun vücudunda ağır metal aramış ve çok yüksek oranda civaya
rastlamıştır. Keskin, bunun üzerine psikiyatrik tedavinin yanı sıra metal detoksifikasyonu
olarak bilinen vücuttan ağır metalle, atılmasını sağlayacak metabolik tedavi uygulandığını dile
getirerek, daha önce hiç konuşamayan çocuğun kısa sürede su isteyebildiğini ve acıktığını
söyleyebildiğini kaydetmiştir. Bu konuda hayvanlar ve insanlar üzerinde yapılan diğer
çalışmalarda aşağıdaki sonuçlar bulunmuştur;
 Hayvan deneyleri göstermiştir ki, civa çok hızlı bir şekilde vücuda yayılarak
hassas organları etkileyebilmektedir. Kanadalı bili sanlarının koyunlar ve
maymunlar yapmış oldukları amalgam dolgu dan yaklaşık 1 ay sonra mide, bağ
saklar, böbrekler ve diş etlerinde civa birikimlerine rastlanmış ve koyunlarda
böbrek fonksiyonları yüzde 50 oranında yavaşlamıştır.
 İnsanlar üzerinde yapılan otopsi çalışmalarından sonra beyin ve böbreklerde
civa birikimleri tespit edilir ve kişinin ağzında ne kadar fazla miktarda amalgam
dolgu varsa o oram da beyin ve böbreklerde fazla civa bulunmuştur.
 Hannes Stahelin ve Gianfranco Olivieri isimli araştırmacılar daha önce
amalgam kullanılarak dolgu yaptırmış olan ölmüş Alzheimer hastalarının
normal insanlarla kıyaslanmasında laboratuvar çalışmaları ile göstermişlerdir
ki, civa Alzheimer hastalığı oluşmasında önemli rol oynamaktadır. Ayrıca
Parkinson ve MS konusunda da araştırmalar devam etmektedir.
 Ayrıca civa, anne karnında iken bebeği de olumsuz etkilemektedir ve anne ne
kadar çok miktarda amalgamtaşıyorsa plasenta ve anne sütü de o kadar fazla
etkilenmektedir. 10
2.6 Amalgam Restorasyon sonrası hastaya uyarılar

10
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Uygulamanın yapıldığı tarafı en az bir saat kullanmaması ve takip eden 24 saat içinde de
dikkatli olunarak sert şeyleri o bölgede çiğnememesi hastalardan istenmelidir.Hastaya 24
saat geçtikten sonra polisaj işlemi.,için ikinci bir randevu verilmelidir.Bu uygulama, hem
amalgamın metalik özelliklerini iyileştirme hem de kullanım sonrası restorasyonun anatomik
ve fonksiyonel olarak tekrar gözden geçirilme olanağını sağlayacaktır.
Amalgam dolgulardan sonra kısa süreli bir sıcak-soğuk duyarlılığı olabilmekte ve bu
zamanla kaybolmaktadır. Ancak ender olsa da bazı kişilerde ağızda çeşitli metaller
bulunduğunda ya da çatal gibi başka bir metal girdiğinde elektriklenmeden doğan
hassasiyetler olabilmektedir. Geçmeyen duyarlılıklarda duyarlılığın yalnızca bu sebepten
olduğuna emin olduktan sonra restorasyonu metal olmayan bir restoratif madde ile
değiştirmek çözüm olabilir.11
2.7 Amalgam Restorasyonlardan Alınan Civanın İmmün Sistem Üzerine Etkileri
Amalgam dolgu yapılan ratların, 3 hafta sonraki plazma IgE seviyelerinde anlamlı bir artış
gözlenmiştir. Civa ve diğer ağır metallerin, insanlarda immün sistem ve lenfosit
reaksiyonlarını etkilediği gösterilmiştir. Bazı araştırmacılar ise, amalgam dolgulu ve dolgusuz
bireylerin granüler lenfosit değerleri arasında belirgin farklılık gözlememişler ve total lökosit
ve lenfosit değerlerini normal bulmuşlardır. 12
2.8 Amalgam hipersensitivitesi ve amalgama bağlı likenoid lezyonlar
Hastaların az bir kısmında dental materyallere karşı; ödem, vezikül, ülserasyon,
eritem, liken planus gibi birtakım aşırı duyarlılık reaksiyonları ve bazı oral lezyonlar meydana
gelebilmekte, bu durum nadiren amalgam ve civaya karşı da oluşabilmektedir. Bu
reaksiyonların başlangıç tipinde; restorasyonun yerleştirilmesinden 1-2 gün sonra, yüzde,
boyunda, göğüs ve ekstremitelerde; dermatitis, egzema, ürtiker gibi deri semptomları ortaya
çıkar ve amalgamın sökülmesi ile kolaylıkla düzelirler Mesleğe bağlı ve eldivensiz olarak,
civaya sık maruz kalınması durumunda da, kontakt dermatitis gözlenebilir . Nadiren, geç tip
hipersensitivite reaksiyonları olan oral kontaktlikenoid lezyonlar da görülebilmektedir. Bu
lezyonlar; asemptomatik retiküler ve plak benzeri veya semptomatik atrofik ve erozivyapıda
olup (65,69), bilinen diğer oral likenoid lezyonlar a benzerler ve anamnez, muayene,
11
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