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Endokrin Bozucular 

Endüstriyel olanlar ise uzun yarı ömür ve metabolik
yıkıma dirençli yapıları nedeniyle uzun yıllar doğada 

ve canlı vücudunda yıkılmadan kalabilirler

Lipofilik yağda depolanabilirler

Endokrin sistem fonksiyonlarını bozan ve buna bağlı 
sağlık problemi oluşturan dış etken / madde

veya alt grupları 

Doğada bulunanlar  vücuttan hızlıca temizlenebilir.



ENDOKRİN 
BOZUCULAR 



Endokrin Bozucu Kimyasallar

• Hava kirliliği yaratan maddeler

• Arsenik

• Paraben

• Bisfenol-A

• Fitalatlar

• Alev geciktiriciler

• Dioxin, POPs, PCBs

• Pestisitler (DDT) 

• Organotinler (hidrokarbon içeren maddeler) 



 Endojen doğal 
hormonların fizyolojik 
sürecini tetikleyebilir

 sentez, salınım, transport, 
metabolizma ve bağlanma 
özelliklerini taklit ederek 
etkilerini değiştirirler 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5xJyH-qzLAhVMNxQKHeBgA9UQjRwIBw&url=http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/endocrine-distuptors/blog/54622/&psig=AFQjCNGivTe5XQISoTDQpCm774QYGJCfdQ&ust=1457383596477048
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5xJyH-qzLAhVMNxQKHeBgA9UQjRwIBw&url=http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/endocrine-distuptors/blog/54622/&psig=AFQjCNGivTe5XQISoTDQpCm774QYGJCfdQ&ust=1457383596477048


GEBELER VE GELİŞME ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARDA 
EN FAZLA ETKİLİ 



ENDOKRİN BOZUCULAR Tiroid

Kemik

İmmün sistem 

Hormonlar 

Üreme 

Metabolik
Hastalıklar

Çocuklarda 
nörolojik gelişim 

bozukluğu 



• DDT gibi pestisitlere maruz kalma, menopoz öncesi kadınlarda 
kardiyovasküler hastalık ve enfeksiyon riskini artırabilir. 

• Yüksek düzeyde ftalatlara maruz kalan erkekler, kadınlar ve çocuklar 
düşük testosteron seviyelerine sahip olabilir.

• Erken menopoz başlangıcı, ftalatlar ve PCB'ler de dahil olmak üzere 
15 kimyasalla ilişkilendirilmiştir.

• PCB'ler, hamile kadınlarda fetüslerde beyin gelişimini etkileyebilecek 
tiroid hormon sentezini bozabilir.

• Endokrin bozucu kimyasallara maruz kalmanın, bir dizi hastalık ve 
sağlık durumuna katkıda bulunduğu için Avrupa Birliği'nde yılda 
150-260 milyar avroya mal olduğu tahmin edilmektedir.



Bisphenol A

• 1930 lardan beri biliniyor

• Yılda >3.5 milyon ton üretiliyor

• Katı plastik, oyuncak

• Diş dolgu maddeleri

• Konserve kutusu iç kaplama

• Termal makbuz kağıtları 









Tiroid disfonksiyonu

Metabolik Hastalıklar
Obezite
İnsülin direnci
DM 
Kalp damar hastalıkları 

Kıllanma / PCOS 
İnfertilite
Erkeklerde impotans
Prostat Ca

Üreme sistemi bozuklukları
Erken menapoz
Meme Ca

Bağışıklık sistemi 
Otoimmün hastalık
Allerji, astım 
Depresyon 



Endokrin Bozucular (DDT, 
Bisfenol A, organoklorinler …) 
östrojenik veya anti-androjenik
etkinliğe sahip 

Fetusun gelişim aşamasında 
uzun süreli  maruziyet ;
Üreme sistemi etkileri
(seksüel dimorfizm, 
kriptorşidizm, hipospadias, 
oligospermi, testiküler kanser, 
vs.) 







Zararı ispatlanmış

Kısmen kanıtlanmış

Henüz farkedilmemiş

Hiçbir zaman farkedilmeyecek



«Don’t Drink the Water
Don’t Breathe the Air»

Kirtly Parker Jones MD

• EDC maruziyeti ve spesifik sağlık sorunları ilişkisi üzerine 
araştırmalar 

• Kimyasalların kullanımına izin vermeden önce endokrin 
aktivitelerini test edilmesini zorunlu hale getirecek yasal 
düzenlemeler

• Endüstrinin, potansiyel EDC kullanımını ortadan kaldıracak 
inisiyatif alması konusunda işbirliği 

• Halkın bilinçlendirilmesi, siyasi iradenin doğmamış çocukları 
korumak adına bilimsel camia ile işbirliği ile intrauterin
hayattan başlayan koruma önlemlerini alması ve denetlemesi



Bireysel Önlemler 

• Plastik bardak veya şişede su, çay, kahve içmeyin, BPA 
içermeyen, yeniden kullanılabilir bir su şişesi (cam, metal) 
satın alarak BPA ile temastan kaçının.

• Plastik saklama kabı kullanmayın, mikrodalgaya sokmayın

• Yemeklerinizi seramik ya da metal kaplarda yiyin 

• Çocuklarınıza plastik oyuncak vermeyin 

• Yazar kasa fişleri yerine faturalar e-postayla gönderilebilir veya 
satın alma kanıtı için kredi kartıyla ödeme yapılabilir.

• Mümkün olduğunca dondurulmuş konserve yiyecekleri seçin; 
ve kapları kontrol edin, kutu "BPA içermeyen" olduğunu 
bildirdiği sürece yenebilir.



İnce ve saydam – soda, su , sıvı yağ şişeleri. 
Asla ısıtılmaz, tek kullanımlık 

Kalın ve opak – sürahiler, şampuan ve 
deterjan şişeleri. Daha düşük riskli  

Sert ya da esnek – diş halkaları, önlükler, 
matris, sandviç kapları. Toksik kimyasal içerir

Yumuşak, esnek – bakkal torbaları, plastik 
streçler ve çöp torbaları 

Sert, esnek – bebek bezi, biberon, soda, 
yoğurt ve dondurma kapları. Mikrodalga veya 
bulaşık makinesine atılmamalı 

Sert – yumurta kartonları, köpük kaplar, opak
plastikler. Sağlığa zararlı 

Çeşitli diğer plastikler – galon su depoları, 
içinde hangi plastik tipi olduğu kesin olarak 
bilinmeden kullanılmamalı 



• Paraben şampuan, parfüm, losyon, deodorant gibi kişisel 
bakım ürünlerinde bulunuyor. Ürün etiketlerinin içeriğinin 
incelenmesi, sahte ürün kullanılmaması önerilir

• Mümkünse temizlik için en az miktarda kimyasal ürün 
kullanıp, doğal malzemelerden kendi bakım ve temizlik 
ürünlerinizi yapmanız en uygun yöntemdir. 

• Ftalatlardan kaçınmak çok daha zordur, çünkü bu kimyasal 
yaygın olarak kullanılan plastik paket yiyecek ve içecek 
kaplarında ve vinilde (örneğin, duş perdeleri, döşeme, mini 
panjurlar, şişirilebilir yataklar, bebek bezi paspasları, hava 
spreyleri ve yağmurluklar ve yağmur botları)




