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belirlenmesinde esas alnmaz. Zira tesbit edilmesi husus; çalşma
sahasnda solunum düzeyindeki maruziyet düzeyi olup konu Sağlk
Bakanlğ 2014/5 sayl genelgesi ile açklanmştr.

Tablo.1: Sağlk Bakanlğ Formaldehit Gaz Buhar Kabul Edilebilir Maruziyet
Snr Değerleri.

Kimyasal maddelerin toksik etkilerinin vücudumuzdaki düzeylerinin
belirlenmesi büyük önem taşmaktadr. Kimyasal maddelerin akut
ve/veya kronik toksik etkilerinin yan sra mutajenik, teratojenik ve
karsinojenik etkieri de vardr.
IARC’n (The İnternational Agency for Research on Cancer) çalşma
grubu kimyasal maddeleri, karsinojenik etkileri açsndan dört gruba
ayrmaktadr. Grup.1: de yer alan kimyasal maddeler, insanda
karsinojenik etkisi olduğu kesin görülen kimyasal maddelerdir.
Grup2’de yer alan maddeler ise 2A ve 2B olarak iki alt gruba
ayrlmştr. Grup 2A’da yer alan kimyasallar insanda muhtemel
karsinojenik etkili, grup 2B dahilindeki maddeler ise insanda olas
karsinojenik etkiye sahiptir. Grup 3’de yer alan maddelerin insanda
karsinojenik etki ettiğine dair yeterli kant yoktur. Grup 4’ü insanlarda
muhtemel karsinojenik etki yapmayan maddelerdir. Tbi Patoloji
laboratuvarlarnn vazgeçilmez doku proses unsurlar formaldehit
(%38-40) 07.09.2004 tarihinde IARC çalşma grubu tarafndan Grup.1
kategorisine alnmştr.

Tablo.3: 2014/5 Sayl Formaldehit Gaz Buhar Kabul Edilebilir Maruziyet
Snr Değerleri Hakkndaki Sağlk Bakanlğ Genelgesi.

Tbbi Patoloji laboratuvar; organ, doku ve hücrelerin normal
yaplarn bozan, çplak gözle ya da çeşitli mikroskoplarla görülebilen
değişiklikleri; yani morfolojik lezyonlarn varlğnn araştrldğ
laboratuvardr. Patoloji laboratuvar çalşmalarnda, makroskopik
tanmlama ve dokularn örneklenmesi basamağ hariç tüm işlemlerde
teknisyenlerin rolü çok önemlidir. Bu nedenle diğer tbbi
laboratuvarlara oranla patoloji kadar “teknisyen bağml” bir bölüm
yoktur. Teknik eleman says ve kalitesi yeterli değilse hatal sonuç
riski oldukça yüksektir.
Laboratuvar içerisinde solunum düzeyinde formaldehit ve ksilen
düzeyleri mevzuat gereğinde (Tablo.3) ölçülmektedir. İlgili Genelge
gereğince; tbbi patoloji laboratuvarlarnda oluşacak toksik madde
maruziyetinde azaltc, giderici ve düzenleyici ve önleyici faaliyetler
yaplmaldr. Maruziyet düzeyinin yüksek görülmesi halinde derhal
düzenleyici önleyici faaliyet (DÖF) uygulanmas ardndan ölçümün
tekrarlanmas essastr. Formaldehit ve ksilen maruziyeti düzeyinin
kanda, idrarda madde veya metabolitlerinin ölçümü ile
belirlenememektedir. Bunun nedeni, metabolit ölçümünün bu
maddelere özgü olmamasdr. Kişi çalşma ortan dşnda da
formaldehit ve ksilene maruz kalabileceğinden, gerçekte tbbi patoloji
laboratuvar kaynakl maruziyeti göstermez. Bu nedenle çalşan
personelin laboratuvar kaynakl formaldehit maruziyetinin solunum
düzeyinde ölçülmesi gereklidir.

Tablo.2: Dünya Sağlk Örgütü (WHO) Formaldehit Gaz Buhar Kabul
Edilebilir Maruziyet Snr Değerleri.

Tbbi Patoloji laboratuvarlarnda risk yönetimi kolay olmayan çok
önemli bir süreçtir. Bu süreç laboratuvar ortamndaki risklerin
belirlenmesi ve bu risklere ne derece maruz kalndğnn etkin,
ölçülebilir ve tekrar edilebilir yöntemlerle belirlenmesi ise esastr.
Öncelikle çalşanlarn ortamda maruz kalnan Formaldehit buhar
gaznn solunnan havadaki miktarnn tesbiti gerekmektedir.
Formaldehit’in çalşma ortamlarndaki düzeyleri ‘monitoring badge’
ile ölçülebilmektedir. Alternatif olarak günümüzde farkl gazlar
otomatik ve digital olarak ölçebilen ticari cihazlar mevcut olup
sanlann aksine yüksek bedelle pazarlanmamaktadr. Ancak bu
cihazlar ile solunum düzeyinde ölçüm yaplmas mümkün değilidir.
Çalşanlarn ölçüm esnasnda koruyucu ekipman kullanabilmelerine
karşn maruziyet belirleme kartlarnn üzerini örtmesi veya solunan
hava ile irtibatnn kesilmemesi gerekmektedir. Laboratuvar
görevlisinin maske, yarm yüz maske veya tam yüz maske gibi kişisel
koruyucu donanm
kullanmş olmas maruziyet düzeyinin

Figur.1:Yaka Kart Görünüm ve Kullanm.
Formaldehit, yaygn kullanmnn yannda insan sağlğna önemli zararlar

içerir. Formaldehit üretiminin yapldğ ya da kullanldğ endüstriyel
alanlardaki meslek gruplar ile anatomistler, patologlar ve tahnitçiler
formaldehite ve dolaysyla onun olumsuz etkilerine işlerinden dolay
aşr maruz kalan kişiler üzerinde yaplan araştrmalarda, beyin
kanseri, kan kanseri ve kolon kanserinden ölenlerin saysnda normal
populasyona göre bir artş olduğu gözlenmiştir (Shaham ve ark. 1996;
Schlink ve ark. 1999). Ayrca, günlük hayatta FA içeren ürünlerin ev
ve işyerinde kullanlmas (duvar boyas, mobilyalar, cila kaplamalar,
deodorantlar, temizlik ürünleri v.b) ve çevresel etkenlerle maruziyet
(fuel-oil ve odunun yanmas ile, egzoz gaz ve sigara duman gibi)
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bildirmişlerdir. Dolaysyla bir antioksidan olan glutatyonun azalmas,
karaciğer üzerine FA toksisitesini artrmaktadr (Smith 1992; Zararsz
ve ark. 2005). Zararsz ve ark. (2005) sçanlarda formaldehit
maruziyeti sonucu karaciğer dokusunda oksidatif hasar oluştuğunu ve
bu hasarn omega-3 yağ asitleri uygulamas ile azaldğn tespit
etmişlerdir. FA toksik etkilerini nonenzimatik yolla DNA, RNA,
protein ve doymamş yağ asitleri ile güçlü bir şekilde birleşerek
gerçekleştirme eğilimindedir (Bolt 1987). FA’nn nörotoksik etkileri
akut etkilenmelerde baş ağrs, baş dönmesi, keyifsizlik, uykusuzluk
ve iştahszlk şeklinde kendini gösterirken, uzun süreli maruziyette ise,
duygu-durum bozukluklar, davranş bozukluklar ve epilepsi gibi
kalc nörotoksisite belirtileri ortaya çkar (Kilburn ve ark., 1987;
Stroup ve ark. 1986; Kilburn 1994; Zararsz ve ark. 2006a). Gürel ve
ark. (2005) FA’nn hipokampus ve frontal korteks üzerinde toksik etki
yaparak, her iki beyin bölgesinde nöronal dejenerasyon ve piknotik
hücre oluşumuna neden olduğunu tespit etmişlerdir. Zararsz ve ark.
(2007), formaldehit uygulamasnn sçan hipokampusunda
oluşturduğu oksidatif hasarn ω-3 yağ asiti uygulamas ile önlendiğini
tespit etmişlerdir. Kuş ve ark. (2004), erkek sçanlara 14 gün boyunca
gün aşr olarak i.p yolla uyguladklar % 10’luk formaldehitin yan
sra 25 mg/kg dozunda melatonin uygulamş ve formaldehit maruziyeti
sonucu prefrontal kortekste oksidatif hasarn oluştuğunu ve bu hasarn
melatonin uygulamas ile önlendiğini tespit etmişlerdir.
Formaldehit, fiksasyonda temel kimyasal madde olup kolay inhale
olabilmekte ve buharlar ise WHO ve OSHA gibi kuruluşlar tarafndan
toksik olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple çalşanlarn bu kimyasal
dikkatli kullanmalar idarenin ise kullanm kontrol etmesi güncel
mevzuat ile zorunludur. Bu sebeple 09.10.2013 tarih 28790 sayl
yönetmelikte personelinin korunmasna yönelik tedbirleri tarif
etmiştir. Bahse konu Yönetmelikten hareketle Tbbi Patoloji
Laboratuvarnda farkl zamanlarda toksik buhara en fazla maruz kalan
20 personellerimize solunum düzeyinde yaka kart kullanlarak toksik
% 10 formaldehit buhar gaz maruziyet tesbiti için ölçüm yaplmştr.

etkilenmeyi daha da artrmaktadr (Smith 1992; Usanmaz ve ark.
2002). Yaplan deneysel araştrmalarla kanserojenik olduğu
vurgulanan formaldehitin, solunum sistemi, sinir sistemi ve sindirim
sistemi gibi birçok sistem üzerinde zararl etkiler gösterdiği ortaya
konmuştur. (Smith 1992; Usanmaz ve ark. 2002; Zararsz ve ark.,
2006a). Üreme sistemi üzerinde de olumsuz etkiler gösteren
formaldehitin, germinal hücrelere zarar vererek fertilite problemlerine
yol açtğ, testis morfolojik yapsn bozduğu, sperm says ve serum
testosteron düzeylerinde azalmaya neden olduğu ifade edilmiştir.
(Chowdhury ve ark. 1992; Thrasher ve Kilburn 2001; Özen ve ark.
2005).
Thrasher ve Kilburn (2001), gebe fareleri, çiftleştirmeden önce,
çiftleştirme esnasnda ve gebelik süresince formaldehite maruz
braktklarnda, embriyo ölümlerinin, kriptoorşidizm ve aberrant
ossification venters gibi fötusa ait anomalilerin arttğn, askorbik asit
konsantrasyonunun azaldğn, özellikle doğumdan sonraki dördüncü
ayda endoplazmik retikulum, lizozomlar ve mitokondrilerin
enzimlerinde anormalliklere, demir eksikliğiyle artan metabolik
asidoza sebep olduğunu belirtmişlerdir (Chowdhury ve ark. 1992). Kuş
ve ark. (2008) omega-3 yağ asitlerinin formaldehitin testislerde neden
olduğu apoptozisi önlediğini bildirmiştir. Formaldehit; gen
mutasyonlar, delesyon, kromozomal hatalar, tek zincir krklar,
kardeş kromatit değiş tokuşu ve hücre değişimlerini kapsayan
genotoksik (Casanova ve ark. 1988; Shaham ve ark. 1996), mutajenik,
teratojenik, embriyotoksik ve karsinojenik (McLaughlin 1994) bir
kimyasaldr. Formaldehitin solunum sistemi toksisitesi düşük
konsantrasyonlarda (0.5 ppm) bile ortaya çkmaktadr. Akut
etkilenmelerde burun ve boğazda yanma hissi, nefes darlğ, öksürük,
hrltl solunum gibi klinik semptomlara neden olmaktadr. Daha
yüksek konsantrasyonlarda ise, pulmoner ödem, inflamasyon ve
pnömoni gelişmektedir (Blair ve ark. 1990; Smith 1992; Heck ve
Casanova 1999; Kriebel ve ark. 2001).
Mesleki olarak formaldehite maruz kalan işçiler arasnda akciğer
kanserinden ölüm orannn %30 daha fazla olduğu belirtilmiştir
(Halperin ve ark. 1983; Hayes ve ark. 1986). Zararsz ve ark. (2004a,
2004c), sçanlarda formaldehit maruziyeti sonucu akciğer dokusunda
hasarn oluştuğunu ve bu hasarn melatonin ve ω-3 yağ asitleri
uygulamasyla önlendiğini tespit etmişlerdir. FA’nn solunum
sisteminin yannda santral sinir sistemi, deri, göz, testis ve menstrüel
fonksiyonlar üzerinde de toksik etkilere sahip olduğu, tavşan gözünün
korneasna verilen formaldehitin ise retinaya zarar verdiği
bildirilmiştir (Hayasaka ve ark. 2001; Kilburn 1987; Chowdhury ve
ark 1992). FA, ağz yoluyla alnmasn takiben üst gastrointestinal
sistemde lokal korozif etki meydana getirir. Mide bulants, şiddetli
ishal, karn ağrs gibi semptomlarn ardndan nekroz, perforasyon ve
kanama gelişir. Daha sonra dolaşm kollaps, şiddetli metabolik asidoz
ortaya çkar ve birkaç gün içerisinde ölümle sonuçlanr (Smith 1992).
Yaplan baz çalşmalarda, formaldehitin baz enzimlerin aktivitelerini
inhibe ettiği ve baz enzimlerin aktivitelerini de artrdğ belirtilmiştir
(Cassee ve Feron 1994; Schlink ve ark. 1999). Sçanlar, uzun süreli 615 ppm dozunda formaldehite maruz brakldğnda, nazal tümör
geliştiği gözlenmiştir (Kerns ve ark. 1982; Feron ve ark. 1988).
Yüksek konsantrasyonlarda formaldehit solunursa mukostaz ve
siliostaza gelişir (Morgan ve ark. 1983). Deneysel çalşmalarda oral
yolla alnan formaldehitin genel metabolizmada birçok anormalliğe
yol açtğ tespit edilmiştir: Hamile halde iken formaldehit alan
sçanlarn yavrularnda doğum ağrlğnn düşmesi (Soffritti ve ark.
1989), erkek Wistar sçanlarda anormal sperm insidansnn artmas
(Kalmykova ve ark. 1979), Drosophila Melanogaster’de hemen bütün
mutasyon tiplerine rastlanmas (Auerbach ve ark. 1977), midenin
glandüler yapsnda tümör-promoting aktivitenin olmas (Furihata ve
ark. 1988) gibi bozukluklar gözlendiği bildirilmiştir.
Ku ve Billings (1984), formaldehitin karaciğer hücrelerinde glutatyon
seviyelerini azalttğn ve LDH enzim aktivitesini de arttrdğn

Rutin histopatoloji laboratuvar laboratuvarmzda günlük rutin ksilen
ile çalşan iki teknikerimize formaldehit gaz buhar maruziyetinin
tesbit edilebilmesi için farkl zamanlarda, laboratuvarmz teknik alan
içerisinde yer alan formaldehit gaz buharna maruz kalarak çalşan
görevlilerimize 20 farkl ölçüm yaplmştr.
Maruziyet kart; standart uygulama doğrultusunda, solunum
düzeyinde, üzerine engelleyici hiçbir unsur gelmeyecek şekilde,
çalşanlarmzn yakasna taklmştr. Toksik gaz ölçüm grubu kendi
arasnda ksa 8 kişiye (TLV-STEL) süreli 15 dakika ve uzun süreli, 8
kişiye (TWA) günde 8 saat, 4 adet kontrol ölçüm grubu halinde olarak
üç bölümde gerçekleşmiştir. Ölçümlerde, çalşma süresi boyunca
süresi belirli ve tekrar edilebilen maruziyetlerde çalşanlarn sağlğn
bozmayacak ‘zaman ağrlkl ortalama konsantrasyon’un tesbit
edilmesi için ölçüm yaplmştr. Sekiz saat ve onbeş dakika sonunda
kartlar muhafazaya alnarak akredite ASC laboratuarlarnda film
badge dozimetre okunma esasna ve ‘Formaldehit Gaz Ölçüm Kart
Kurulum Yönergesi’ne (Tablo.5) uygun olarak gönderilmiş ve
değerlendirilmesi sağlanmştr. Elde edilen sonuçlar tarafmza
akredite kurum tarafndan ve yüklenici firma araclğ ile yazl olarak
ppm cinsinden bildirilmiştir. Çalşma iki ay sonra ayn şartlarda 4
farkl noktada ilk ölçüm sonrasnda yüksek ölçüm alnan noktalarda
ayn çalşanlar ile düzenlemeler yaplmş halde tekrar edilmiştir. Elde
edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.
Toksik %10’luk formaldehit gaz buhar ölçümü, solunum düzeyinde
kart ile yaplmştr. Toksik buhar TWA’da 2 ölçümde ve STEL’de 2
ölçümde yüksek değer bulunmuştur. Bahse konu yüksek ölçüm tesbit
edilen görevlilerimizin ayn saha etrafnda görev yaptklar, sahada
merkezi havalandrma sistemi olmasna rağmen görevlilerin çalşma
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noktasnda etkin olmadğ tesbit edilmiştir. Alanda Kurum imkan ve
kabiliyetleri ile uygulanabilir, efektif, hzl ve etkin çözüm yolu
araştrlmştr. Anlan sahada görev yapmak üzere ve çalşma sahasna
2900m3/h fan güçlü, 3m uzunlukta akrobat kollu en az 1.5 m sabit
kollu, çalşma aktivitesi 70 Db’i geçmeyecek şekilde hava tahliye
sistemi alm derhal yaplarak kurulmuştur.

ekonomik açdan yüksek maliyet gerektirmekte olup etkinlikleri ise toksik
ürünlerin altnda kalmaktadr. Bu nedenle erişimi zor, maliyeti yüksek, etkinliği
düşük ancak toksititesi düşük ikame ürünlerin tbbi laboratuvarlarda tercih
edilme oranlar son derece düşüktür.
Bu ve benzer nedenler ile toksik formaldehitin tbbi laboratuvarlarda doku
prosesindeki baskn etkisinin azalacağnn düşünülmesi hayatn doğal akş ile
uyumlu değildir. Formaldehit yanlzca tbbi laboratuvarlarda kullanlan bir ürün
değildir. Endüstriyel alanda kontraplak, sunta, yaltm malzemeleri, boya ve
plastik malzemelerin yapmnda, tekstil endüstrisinde, hal, mobilya, duvar
kaplamalarnda ve ev temizlik ürünlerinde kullanlmaktadr (Blair ve ark. 1990;
Smith 1992; Usanmaz ve ark. 2002).
Sonuç olarak; formaldehit vücuttaki pek çok doku ve organ üzerinde zararl ve
hatta toksik etkiye sahip olmaktadr. Bunun yannda, formaldehitle çalşlan
ortamlarda formaldehit konsantrasyonunu izin verilen snrn olan (ppm
cinsinden) 0.5 ppm düzeyinin altnda tutmak yasal zorunluluk ve görevdir.
FA’nn daha çok kullanldğ makroskobik anatomi laboratuvarlarnda
formaldehitin zararl etkilerinden korunmak için etkin önlemler alnmal ve
kullanm alanlarnda solunum düzeyinde ölçüm yaplarak ancak kontrollü
şekilde çalşlmas halinde FA ykc etkisinden korunmak iş sağlğ ve çalşan
güvenliğinin sağlanmas münkündür.
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5
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Tablo.4: Akrobat Hava Tahliye Sistem Kabiliyeti.
Ölçüm
Yaplan
Kimyasal
1
2
3
4

%10
Formalde
hit
%10
Formalde
hit
%10
Formalde
hit
%10
Formalde
hit

Ölçüm
Süresi
cinsinden
Tanm
TWA

Ölçüm
Birimi

Referans
Aralk

Ölçüm
Says

Ölçüm
Süresi

Değerlendirme

Ppm

2,0

8

8 Saat

6 Uygun,
Yüksek

2

STEL

Ppm

0,75

8

15 dak

6 Uygun,
Yüksek

2

TWA

Ppm

2,0

2

8 saat

STEL

Ppm

0,75

2

15 dak

2 Uygun (En az
1 Düzenleme
Yapld)
2 Uygun (En az
1 Düzenleme
Yapld)

Tablo.5:TWA-STEL Ölçümleri Kapsayan FA Maruziyet Ölçüm Listesi.

Tartşma
Özellikle Tbbi Patoloji laboratuvarnda; doku ve/veya organlardan oluşan
örnekler farkl kimyasal maddeler ile doku takip ve fiksasyon işleminden
geçirilerek kalc parafin bloklar haline dönüştürülmektedir. Bu iş ve işlemler
oldukça uzun ve emek yoğun faaliyetler olarak tanmlanmaktadr. Global Tbbi
Patoloji Laboratuvarlar uygulamalarnda doku takip ve fiksasyon işlemlerinde
kullanlmakta olan mevcut kimyasallarn yerine toksik etkinliği azaltlmş veya
non toksik kimyasallar ikamesi hedeflenmektedir. Ancak bu uygulamalar
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