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Herbisitler Fungusitler

Etken Madde İsim Belirtiler

2,4-
dichlorophenoxyac

etic acid
2,4-D, Barrage

Mukozalı hücrelerin ve cildin tahrişi, 
kusma, baş ağrısı, ishal, garip ve 

saldırgan davranışlar, mesleki sunukluk
sonucunda kaslarda zayıflık hissi

Acetochlor Harness, Surpass Göz, cilt, solunum yolu tahrişleri

Atrazine Aetrex, Atranex
Göz, cilt, solunum yolu tahrişleri, karın 

ağrısı, ishal, kusma, Mukozalı hücrelerin 
tahrişi

Dicamba
Banvel, 

Metambane

Cilt, solunum yolu tahrişleri, ağız tadının 
kaybolması(anorexia), kusma, nabızda 

düşme, nefes almakta zorlanma, santral 
sinir sistemi etkileri

Glyphosate Rodeo, Roundup Göz, cilt, solunum yolu tahrişleri

Mecoprop Kilporp, MCPP

Mukozalı hücrelerin ve cildin tahrişi, baş 
ağrısı, ishal, garip ve saldırgan 

davranışlar, mesleki sunukluk sonucunda 
kaslarda zayıflık hissi

Metolachlor Bicep, Dual Göz ve cilt tahrişi

Paraquat Gramoxone
Ağızda, boğazda, göğüste yanma, ishal, 

sersemlik, baş ağrısı, ateş, kuru ve çatlak 
eller, cilt yaraları

Pendimethalin Prowl, Stomp Göz, cilt, solunum yolu tahrişleri

Propanil
Propanex, 
Stampede

Göz, cilt, solunum yolu tahrişleri

Etken Madde İsim Belirtiler

Azoxystrobin Abound, Quadris Göz, cilt, solunum yolu tahrişleri

Captan Captol, Orthocide Göz, cilt, solunum yolu tahrişleri

Chlorothalonil Bravo, Daconil
Gözdeki mukozalı hücrelerin tahrişi, alerjik 

dermatit

Bakır Bileşikleri Bordaux Karışımı
Göz, cilt, solunum yolu tahrişleri, korneanın 
aşınması, ağızda metalik tad, kusma, bulantı

Mancozeb
Dithane M-45, 
Manzate 200

Göz, cilt, solunum yolu tahrişleri

Maneb
Dithane M-22, 

Manzate
Göz, cilt, solunum yolu tahrişleri, mesleki cilt 

hastalıkları

Pentachloronitroben
zene

PCNB, Terraclor Alerjik tepkiler

Sülfür Cosan, Thiolux
Göz, cilt, solunum yolu tahrişleri, çürük yumurta 
kokusu, ishal, mesleki sunuk kalanlarda dermatit

Thiram
Polyram-Ultra, 

Spotrete-F
Göz, cilt, solunum yolu mukozası tahrişi

Ziram Cuman, Vancide
Göz, cilt, solunum yolu tahrişleri, uzun süreli 

soluma sonucu sinir sistemi ve görme bozuklukları



İnsektisitler

Etken Madde İsim Belirtiler

Acephate 

(organophosphate)
Orthene Baş ağrısı, salyalanma, göz yaşı, kas seğirmesi, kusma, bulantı, ishal, nefes daralması, bilinç kaybı, felç

Aldicarb

(N-methyl carbamate)
Temik

Kırgınlık, keyifsizlik, baş dönmesi, terleme, baş ağrısı, salyalanma, kusma, bulantı, karın ağrısı, ishal, 

depresyon, ciddi durumlarda akciğer ödemi

Carbaryl

(N-methyl carbamate)
Sevin

Kırgınlık, keyifsizlik, baş dönmesi, terleme, baş ağrısı, salyalanma, kusma, bulantı, karın ağrısı, ishal, 

depresyon, ciddi durumlarda akciğer ödemi

Chlorpyrifos 

(organophosphate)
Dursban Baş ağrısı, salyalanma, göz yaşı, kas seğirmesi, kusma, bulantı, ishal, nefes daralması, bilinç kaybı

Endosulfan 

(organochlorine)
Thiodan

Kaşınma, yanma, cilt ürpermesi, baş ağrısı, baş dönmesi, el ayak eşgüdümünde sorun, bilinç bozukluğu, felç, 

nefes darlığı, titreme, çarpıntı, koma

Malathion 

(organophosphate)
Cythion Baş ağrısı, salyalanma, göz yaşı, kas seğirmesi, kusma, bulantı, ishal, nefes daralması, bilinç kaybı, felç

Methyl Parathion 

(organophosphate)
Penncap-M Baş ağrısı, salyalanma, göz yaşı, kas seğirmesi, kusma, bulantı, ishal, nefes daralması, bilinç kaybı, felç

Phosmet 

(organophosphate)
Imidan Baş ağrısı, salyalanma, göz yaşı, kas seğirmesi, kusma, bulantı, ishal, nefes daralması, bilinç kaybı, felç

Pyrethrins (doğal 

orijin)
Üst solunum yolu tahrişleri, dermatit, alerjik tepkiler, astım

Pyrethroids (sentetik 

pyrethrin)

Cypermethrin, 

permethrin
Yüzde aşırı duyarlılık, baş dönmesi, salyalanma, baş ağrısı, kusma, ishal, felç, hissizlik, bitkinlik



Solunum sistemi üstüne çalışmalar (Erişkinler)
Ülke ve yıl Madde Solunum 

Amerika 1999 Genel olarak pestisid kullanımı Kronik öksürük riskini 9.5 kat artırmış

Amerika 2007 11 pestisid ve özellikle Heptachlor Kronik bronşit riski 1.5 kat artmış

Amerika 2007 Dichlorvos Dichlorodiphenyltrichloroethane
Cyanazine
Paraquat
Methyl bromide

Kronik bronşit riskini 1.6-1.9 kat artırmışlar
Bu pestisidleri yaşam boyunca 120 gün ve 
daha fazla kullanmak kronik bronşiti 
artırmaktaymış

Amerika 2006 Dichlorvosasan (insektisid) Hışıltılı solunum artmıştır

Amerika 2000, 2002 Paraquat (herbisit) Pulmoner fibrozis, hışıltılı solunum

Fransa 1996 Tahıl ambarında Methyl bromide
maruziyeti

Hışıltılı solunum, nefes darlığı

Sri Lanka 2005 Organofosfat insektisit 21 çiftçide solunum fonksiyonları ilaçlama 
dönemi düşük, asetilkolinesteraz düşük

Lübnan 2004 Pestisid fabrikası Çalışanlarda solunum fonksiyonlarında 
düşüklük

Avustralya 2017 Pestisid kullanımı Kohort çalışmasında çiftçilerde pestisid ve 
herbisitlerin havayolu daralması ve kronik 
bronşite yol açtığı düşünüldü



Biz Ne Yaptık?



Çalışmamızın Amacı- Yöntemi

• Harran İlçesi pamuk tarımının yaygın olduğu yer olarak seçildi

• 65 km2 alana yayılmış olan 4 köy (Giyimli, Küçük Minareli, Büyük Minareli, Bozyaka) 

• Gönüllü 252 kişi (Haziran ayının ortasında), pestisid öncesi

• Pestisid uygulaması sonrası (Ağustos ayının ortasında) ilk gruptan 66 kişi

İlk gün gündüz muayenesi
yaptığımız Bozyaka
Köyü’ne yakın konumda
geçici tarım işçilerinin
kampı… 
Kampta Suriyeli,
Iraklı tarım işçisi aileler
barınmakta



Zafer hoca anket doldururken            Şerif hoca solunum fonksiyon testi 
yaparken



Hasretle yolumuzu bekleyenler… 
Şeker,ilgi bekliyorlar.

Genellikle Arapça konuşulan bölgede
çocukların Türkçeleri ebeveynlerinden

çok daha iyi. 
Anket sorularına akıllı yanıtlar verip, gerektiğinde

tercümanlık yaptılar.

Birsen hocayla birlikte Büyük Minareli Köyü’nde
prefabrik sınıftayız.Spirometremizi

hazırlıyoruz. Hava gece de olsa çok sıcak,
sınıf küçük, az sonra kadınlarımızı alacağız,
bu arada dersliğin pencerelerinde onlarca
çocuk ve kadın kafası, kıyamet, curcuna…





Özet-1 

Pestisid yüklü 
PM2.5 ve PM10 
parçacıklar

(Cyhalothrin,

Emamectin)

Solunum 
Fonksiyonları

(Soluk verme 
hızları)



Özet-2

Kulak-burun-boğaz ve göz 
yanması

Öksürük

Balgam

Hışıltılı solunum

Nefes darlığı

Göğüste sıkışıklık

Pestisid yüklü 
PM2.5 ve PM10 
parçacıklar

(Cyhalothrin,

Emamectin)



Özet-3

• Cyhalothrin Pyrethroid grubu içindeki insektisit

• İnsanlarda yüzde karıncalanma, yanma yapar

• Bulgular maruziyetten ortalama 5 saat sonra başlayıp, günlerce sürer 

• Burun ve boğazda irritasyon, baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı, 
iştahsızlık ve yorgunluk belirtileri

• Dünya Sağlık Örgütü’nün tarım ilaçları kalsifikasyonuna göre 
cyhalothrin orta düzeyli tehlikeli tarımsal ilaç grubunda (Grup II)

• Açık alanda solunum etkilerini ilk kez gösteren çalışma ekibimiz 
tarafından gerçekleştirildi 



Solunum sistemi üstüne çalışmalar (Çocuklar)

Ülke ve yıl Madde Solunum sistemi ve diğerleri üstüne 
etkileri

Amerika 2012 Pestisitler Bulantı, kusma, nöbet geçirme, kanlı 
idrar, ciltte lezyonlar
Aspirasyon pnömonisi, astım 

Amerika 2009 Pestisitler Tarımsal ortamda evde halı tozunda 
pestisitler yüksek

Amerika 2000 Organofosfatlar Tarımsal ortamdaki çocukların idrarında 
metabolitleri var

Amerika 2014 Organofosfatlar Çocuklarda solunum fonksiyonlarını 
bozmuşlar

UNICEF 2016 Pestisitler PM oluşumuna ve çocukların 
maruziyetine yol açar

Etiyopya 2004 Pestisitler (sprey) 15-24 yaşları arasındaki genç grupta 
solunum fonksiyonlarında azalma

Amerika 2002 Dialkilofosfat grubu pestisit Çocuklarda kontaminasyonun; 
pestisidlerin havayı, toprağı, eşyaları ve 
suları kirletmesiyle, pestisid uygulaması 
yapan araçlarla temasla, uygulayan 
erişkinlerin giysileri yoluyla olabildiği 
kanıtlanmış



Respiratory health of children in pesticide applied areas

Zafer Hasan Ali Sak, Şerif Kurtuluş, Birsen Ocaklı, Zehra Nur Töreyin, İbrahim Bayhan, M. 
İrfan Yeşilnacar, Metin Akgün, Peri Arbak

European Respiratory Journal 2017 50: PA4783; DOI: 10.1183/1393003.congress-2017.PA4783

Article

Info & Metrics

Abstract

Introduction: The increasing incidence of asthma and chronic respiratory diseases among children living in 
pesticides applied areas has been shown.

Objective: It is aimed to evaluate the effects of PM2.5 and PM10 air pollution caused by pesticide application 
on children's respiratory system.

Materials and Methods: In Sanliurfa cotton producer province of Turkey, 266 children (126 girls, 140 boys) 
were included in the study in June and August 2016. Peak expiratory flow (PEF) were measured in children 
before and after the administration of pesticide, respiratory complaints were recorded. PM2.5, PM10, 
temperature and humidity were measured. The number of children reevaluated after pesticide application 
were 72.

Results: After pesticide application, mean PM2.5 (7.9 μg / m3 vs 13.0 μg / m3, p <0.001), PM10 (19.2 μg / m3 
vs 326.3.0 μg /m3, p <0.001) significantly increased compared to the baseline. After pesticide application, 
cough (9.1% to 47.7%), phlegm (2.3% to 32.8%), wheezing (2.3% to 41.7%), shortness of breath (3.0% to 
48.5%) and chest tightness (7.6% to 42.4%) statistically and significantly increased (all p <0.001). Mean PEF 
value after pesticide application was significantly lower (263.5 vs 231.1, p <0.001). There were significant 
negative correlations between PEF value and PM10 (r = - 295, p = 0.012) and PM2.5 (r = - 423, p <0.001). In 
regression analysis, PM10 (B = -2.706, t = -2.425, 0.018) was independent determinant on the change of PEF 
after pesticide application.

Conclusion: It is important to take anti-dust measures and dust-preventive measures for children to reduce the 
level of PM10 and associated health problems during periods of pesticide application

https://erj.ersjournals.com/content/50/suppl_61/PA4783
https://erj.ersjournals.com/content/50/suppl_61/PA4783.article-info


Özet-1



Özet-2



Özet-3

• Pestisid uygulaması yapılan 65 km2 lik alanda bulunan çocuklarda akut 
solunum fonksiyonu bozulmaları 

• İlk yaklaşım pestisid uygulamasının yapıldığı dönemlerde bölge 
halkının geçici olarak uzaklaşmasını sağlamak solunum yoluyla bulaşı
engeller

• Toprağa ve çevreye bulaşmış pestisid artıkları yoluyla kontaminasyon
sürer

• İkinci ve en kökten yaklaşım pestisidlerin insan sağlığına en az zararlı 
olan alternatif yöntemlerle değiştirilmesini sağlamak




