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ÖNSÖZ 

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği (BPR) Kılavuzu, Biyosidal Ürün Yönetmeliğinin (BPR) 

başvuru tarihi (DoA) olan 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren sunulan aktif madde onayı 

ve ürün ruhsatlandırma başvuruları için geçerli olacaktır. 

İşbu doküman, BPR ile ilişkili yükümlülükleri ve bunların ne şekilde yerine 

getirileceğini açıklamaktadır. 

Bilimsel kılavuz, BPR (Bölüm A) tarafından belirlenen gerekli bilgilerin nasıl yerine 

getirileceği, insan sağlığı ve çevre konularının değerlendirilmesi için risk 

değerlendirmesi ve maruziyet değerlendirmesinin nasıl gerçekleştirileceği ve 

biyosidal ürünlerin kullanımından doğan ve yeterli şekilde etkili olan (Bölüm B & C) 

faydanın belirlenmesi etkililiğinin nasıl değerlendirileceği üzerine teknik bilimsel 

tavsiyeler sağlamaktadır. 

BPR kılavuzuna ek olarak, Biyosidal Ürünler Direktifi (BPD) kılavuzu ve diğer ilgili 

dokümanlar, BPR kılavuzunun hazırlık aşamasında olduğu alanlarda BPR 

kapsamındaki yeni başvurular için hala geçerli kabul edilmektedir. Ayrıca işbu 

dokümanlar, 98/8/EC (BPD) Direktifi amaçları uyarınca aktif madde onayı veya ürün 

ruhsatı ile ilişkili olarak ibraz edilen ve Biyosidal Ürünler Yönetmeliği (BPR) 

kapsamında değerlendirmesi süren başvurular için de geçerli olacaktır. Ayrıca 

Komisyon, Biyosidal ürünler konusunda yetkili makamların toplantılarında başvuru 

sahiplerine tavsiye edilen belgelerdeki bazı yükümlülükleri de daha ayrıntılı olarak ele 

almıştır. Bu belgelere dair bağlantılar için lütfen ECHA Biyosidal Ürünler Kılavuzu web 

sitesine bakınız: [https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-

biocides- legislation]. 

 

 

  

https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation
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Kılavuzun Uygulanabilirliği 

Yeni kılavuz veya aktif madde onayına dair kılavuzla ilgili dokümanların 

uygulanabilirliğine ilişkin kılavuza, [https://echa.europa.eu/about-us/who-we-

are/biocidal-products-committee] adresinden erişilebilecek BPC Web Sayfası1'nda 

bulunan "Yeni Kılavuz veya Aktif madde onayına dair yeni kılavuzla ilgili dokümanların 

uygulanabilirlik süresi" adlı yayınlanmış belgede yer verilmiştir; ürün 

ruhsatlandırmasına yönelik kılavuzun uygulanabilirliği için ise, lütfen ECHA Kılavuzu 

sayfasından https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-

committeehttps://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-

committee 

[https://echa.europa.eu/documents/10162/23036409/ca-july12-

doc_6_2d_final_en.pdf] erişilebilecek CA-july2012-doc6.2d (son) adlı CA belgesine 

bakınız.https://echa.europa.eu/documents/10162/23036409/ca-july12-

doc_6_2d_final_en.pdfhttps://echa.europa.eu/documents/10162/23036409/ca-

july12-doc_6_2d_final_en.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 İlgili bağlantı, Çalışma Prosedürleri (sağ kolon) başlığı altında mevcuttur [https://echa.europa.eu/about-us/who-we- 

are/biocidal-products-committee] 

https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee
https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee
https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee
https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036409/ca-july12-doc_6_2d_final_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036409/ca-july12-doc_6_2d_final_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036409/ca-july12-doc_6_2d_final_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036409/ca-july12-doc_6_2d_final_en.pdf
https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee
https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee
https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee


BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 7 

 

 

 

İçindekiler 

YASAL UYARI ........................................................................................... 2 

BELGE GEÇMİŞİ ........................................................................................ 3 

ÖNSÖZ ..................................................................................................... 5 

KISALTMALAR LİSTESİ ................................................................................ 13 

TERİMLER SÖZLÜĞÜ .................................................................................... 20 

GENEL GİRİŞ .............................................................................................. 25 

GENEL İLKELER........................................................................................... 26 

1 ETKİLERİN DEĞERLENDİRMESİ - TEHLİKE TANIMI ................................. 28 

GİRİŞ  ....................................................................................................... 28 

VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ .................................................................. 30 

1.2.1 Verilerin Tamlığı ................................................................................ 30 

1.2.2 Verilerin Yeterliliği ............................................................................. 30 

1.2.3 Verilerin Güvenilirliği .......................................................................... 30 

TOKSİKOKİNETİK ........................................................................................ 35 

1.3.1 Tanımlar  ................................................................................... 35 

1.3.2 Toksikokinetik Temel İlkeleri ve Kullanıldığı Alanlar ................................ 36 

Absorbsiyon ............................................................................................... 37 

Dağılım ...................................................................................................... 37 

Metabolizma veya Biyotransformasyon .......................................................... 38 

Ekskresyon (Atılım) ..................................................................................... 38 

Biyoyararlanım ve Saturasyona karşı Nonlineerlik ve Akümülasyon .................... 38 

Pratikte Toksikokinetik: Bilginin tahmin edilmesi, türetilmesi ve üretilmesi 39 

Toksikokinetik bilginin üretilmesi ve entegrasyonu .......................................... 53 

Toksikokinetik'te Değişkenlik ve Belirsizlik ...................................................... 57 

Değerlendirmeyi iyileştirmek için mümkün olduğu hallerde beşeri (insan) verileri dahil 

edin  58 

Toksikokinetik Bilgi Kullanımının Yararlarının Örneklerle Açıklanması ................. 58 

1.4 AKUT TOKSİSİTE ............................................................................... 67 

1.4.1 Akut Toksisite: Tanım ........................................................................ 67 

1.4.2 Etki Değerlendirmesinde Kullanılacak Veriler ......................................... 67 

1.4.3 Akut Toksisite Konusunda Açıklanamayan Belirsizlik ............................... 72 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 
Sürüm 4.0, Aralık 2017 8 

 

1.4.4 Sınıflandırma ve Etiketlemeye Uygunluk Sonuçları ................................. 72 

1.4.5 Risk Değerlendirmesine Uygunluk Sonuçları .......................................... 72 

1.5 İRRİTASYON VE KOROZİVİTE .............................................................. 73 

1.5.1. Tanımlar  .............................................................................. 73 

1.5.2. Ciltte Aşınma ve İrritasyona  Neden Olan Mekanizmalar ......................... 75 

1.5.3. Gözde İrritasyona  Neden Olan Mekanizmalar ....................................... 76 

1.5.4. Solunum Yollarında İrritasyona  Neden Olan Mekanizmalar ..................... 77 

1.5.5. Etki Değerlendirmesinde Kullanılacak Veriler ......................................... 79 

1.5.6. İrritasyon/Korozyon Konusunda Açıklanamayan Belirsizlik ..................... 85 

1.5.7. Sınıflandırma ve Etiketlemeye Uygunluk Sonuçları ................................. 85 

1.5.8. Risk Değerlendirmesine Uygunluk Sonuçları .......................................... 85 

1.6. DUYARLILIK ...................................................................................... 85 

1.6.1. Cilt ve Solunum Yollarında Görülen Hassasiyet/Duyarlılık ile ilişkili Tanımlar 

  ...................................................................................................... 86 

1.6.2. İmmün Yanıta Bağlı Gelişen Aşırı Hassasiyet/Duyarlılığa Neden Olan 

Mekanizmalar ............................................................................................ 86 

1.6.3. Etki Değerlendirmesinde Kullanılacak Veriler ........................................ 87 

1.6.4. Hassasiyet/Duyarlılık Konusunda Açıklanamayan Belirsizlik .................... 94 

1.6.5. Sınıflandırma ve Etiketlemeye Uygunluk Sonuçları ................................ 94 

1.6.6. Risk Değerlendirmesine Uygunluk Sonuçları ......................................... 94 

1.6.7. İlave Hususlar  ................................................................................ 95 

1.7. TEKRARLANAN DOZ TOKSİSİTESİ........................................................ 95 

1.7.1. Tekrarlanan Doz Toksisitesinin Tanımı .................................................. 96 

1.7.2. Etki Değerlendirmesinde Kullanılacak Veriler ......................................... 97 

1.7.3. Sistem/Organ Spesifik Toksisite ........................................................ 110 

1.7.4. Açıklanamayan Belirsizlikler .............................................................. 117 

1.7.5. Tekrarlanan Doz Toksisitesi Sonuçları ................................................. 117 

1.7.6. Sınıflandırma ve Etiketlemeye Uygunluk Sonuçları ............................... 118 

1.7.7. Risk Değerlendirmesine Uygunluk Sonuçları ........................................ 118 

1.8. MUTAJENİTE  .............................................................................. 119 

1.8.1. Tanım  .............................................................................. 119 

1.8.2. Etki Değerlendirmesinde Kullanılacak Veriler ....................................... 120 

1.8.3. Mutajenite Konusunda Açıklanamayan Belirsizlik .................................. 124 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 9 

 

 

1.8.4. Sınıflandırma ve Etiketlemeye Uygunluk Sonuçları ............................. 124 

1.8.5. Risk Değerlendirmesine Uygunluk Sonuçları ...................................... 124 

1.9. KARSİNOJENİTE  ............................................................................ 125 

1.9.1. Tanım  ............................................................................ 126 

1.9.2. Etki Değerlendirmesinde Kullanılacak Veriler ..................................... 127 

1.9.2.1. Karsinojenite (Kanser oluşumu) Üzerine Beşeri Veriler ....................... 134 

1.9.3. Açıklanamayan Belirsizlikler ............................................................ 135 

1.9.4. Sınıflandırma ve Etiketlemeye Uygunluk Sonuçları ............................. 136 

1.9.5. Risk Değerlendirmesine Uygunluk Sonuçları ...................................... 136 

1.10. REPRODÜKTİF TOKSİSİTE .............................................................. 137 

1.10.1. Tanım ....................................................................................... 137 

1.10.2. Etki Değerlendirmesinde Kullanılacak Veriler .................................. 139 

1.10.3. Reprodüktif Toksisite Konusunda Açıklanamayan Belirsizlik .............. 146 

1.10.4. Reprodüktif Toksisite Sonuçları..................................................... 146 

1.10.5. Sınıflandırma ve Etiketlemeye Uygunluk Sonuçları .......................... 147 

1.10.6. Risk Değerlendirmesine Uygunluk Sonuçları ................................... 147 

EK 1-1: TOKSİKOKİNETİK – FİZYOLOJİK FAKTÖRLER .................................. 148 

EK 1-2: IN SİLİKO (BİLGİSAYAR ORTAMINDA) ve IN VITRO (VÜCUT DIŞINDA) 

OLUŞTURULAN BİLGİLERİN ENTEGRASYONU İLE TOKSİKOKİNETİK TAHMİNİ . 157 

EK 1-3: FİZYOLOJİK TEMELLİ KİNETİK MODELLEME VE DEĞERLENDİRME 

KRİTERLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ .............................................................. 165 

EK 1-4: TOKSİKOLOJİK KAYGI EŞİĞİ (TTC) – TOKSİKOLOJİK RİSK 

DEĞERLENDİRMESİ TERMİNOLOJİSİ ......................................................... 166 

2 ETKİ DEĞERLENDİRME - TEHLİKENİN KARAKTERİZASYONU (DOZ- 

YANIT/KONSANTRASYON İLİŞKİSİ) ........................................................... 170 

2.1 GİRİŞ   ..................................................................................... 170 

2.2 KRİTİK ETKİLERİ TANIMLAMA ......................................................... 172 

2.2.1 Kabul Edilebilir Maruziyet Sınırı (AEL) türetilmesinin altında yatan Tehlike 

Bilgileri .................................................................................................. 172 

2.3 EŞİK ETKİLERİ .............................................................................. 175 

2.3.1 Kabul Edilebilir Maruziyet Sınırı (AEL) türetilmesine Dair Zaman Dilimleri 

  ................................................................................................... 175 

2.3.2 Doz Yanıt Değerlendirmesi .............................................................. 178 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 
Sürüm 4.0, Aralık 2017 10 

 

2.3.2.1 Sistemik Etkilere Yönelik Doz Tanımlayıcıların Belirlenmesi ................ 178 

2.3.3 DOZ TANIMLAYICININ DEĞİŞTİRİLMESİ (ABSORBSİYON ORANLARI VE BİYO-

KULLANILABİLİRLİĞİN BELİRLENMESİ) ...................................................... 181 

2.3.4 Uygun Değerlendirme Faktörlerinin Uygulanması ............................... 181 

2.3.5 Kabul Edilebilir Maruziyet Sınırı (AEL) Türetilmesi .............................. 184 

2.3.6 YOLA ÖZGÜ ETKİLERE DAİR HARİCİ REFERANS DEĞERLERİN TÜRETİLMESİ 

(AEC)   ..................................................................................... 185 

2.3.7 GIDA YOLUYLA MARUZİYETE DAİR HARİCİ REFERANS DEĞERLERİNİN 

TÜRETİLMESİ ..  ..................................................................................... 185 

2.3.8 TOPLUMSAL/ULUSAL MESLEKİ MARUZİYET SINIRI (OEL) SÖZ KONUSU 

OLDUĞU HALLERDE REFERANS DEĞERLERİN (AEL) TÜRETİLMESİ ................. 186 

2.4 EŞİK DEĞER TANIMLANMAMIŞ ........................................................ 186 

2.4.1 Semi-Kantitatif ya da Kalitatif Tehlike Karakterizasyonu ..................... 186 

2.4.1.1 Eşik Değeri Olmayan Kanserojen Maddeler İçin Yarı Kantitatif Tehlike 

Karakterizasyonu   ........................................................................ 186 

3 MARUZİYET DEĞERLENDİRMESİ ...................................................... 188 

3.1 GİRİŞ   ..................................................................................... 188 

3.2 MARUZİYET DEĞERLENDİRMESİ GENEL İLKELERİ .............................. 188 

3.2.1 Giriş ............................................................................................. 188 

3.2.2 Kullanma Şekilleri / Maruziyet Senaryosu (Kullanma ve Kullanıcılar ile Maruz 

Kalan Popülasyonun Belirlenmesi .............................................................. 190 

3.2.2.1 Endüstriyel ve Profesyonel Kullanıcılar ........................................... 190 

3.2.2.2 Profesyonel Olmayan Kullanıcılar (Tüketiciler) ................................. 190 

3.2.2.3 Toplum Geneli (yetişkinler, bebekler, çocuklar) ................................ 191 

3.2.3 Birincil (Doğrudan) ve İkincil (Dolaylı) Maruziyet Senaryoları ............. 191 

3.2.3.1 İlkeler ........................................................................................ 191 

3.2.3.2 Maruziyet Yolları .......................................................................... 192 

3.2.4 İnsanlarda Maruziyet Değerlendirmesine Kademeli Yaklaşım ............... 194 

3.2.5 Maruziyet Değerlendirmesi (Maruziyet Verileri/Yaklaşım Türleri) .......... 196 

3.3 ENDÜSTRİYEL VE PROFESYONEL KULLANICILAR İLE PROFESYONEL OLMAYAN 

KULLANICILARA YÖNELİK BİRİNCİL (DOĞRUDAN) MARUZİYET DEĞERLENDİRMESİ

 201 

3.3.1 Kullanım süresi ve sıklığı (beher kullanım aşaması için) ...................... 204 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 11 

 

 

3.3.2 Uygulama/tatbik yöntemi: Ürün nerede ve ne şekilde kullanılacak? .... 205 

3.3.3 Maruziyet Değerlendirmelerinin İyileştirilmesi .................................. 205 

3.3.3.1 Maruziyetin Kontrol Edilmesi ......................................................... 205 

3.3.3.2 Daha Yüksek Kademelere Yönelik Metodolojiler ................................ 211 

3.4 İKİNCİL MARUZİYET SENARYOLARI ................................................ 212 

3.4.1 Uygun Ortam .............................................................................. 213 

3.4.2 Beslenme Yoluyla Maruziyet ve İnsanların Çevre Yoluyla Maruziyetleri  

  215 

3.4.3 İşlenmiş Eşyalar .......................................................................... 216 

3.4.4 Düzenleme Seçenekleri ................................................................. 217 

3.5 KOMBİNE SENARYOLAR VE KOMBİNE MARUZİYET DEĞERLENDİRMELERİ 

   217 

3.6 VERİ KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ........................................ 217 

3.6.1 Maruziyet Verilerine İlişkin Raporların Kalitesinin Değerlendirmesine Yönelik 

Kriterler  ............................................................................... 217 

3.6.2 Kabul Edilebilirlik ......................................................................... 218 

3.6.3 Kriterler  ............................................................................... 218 

3.7 GÖSTERGE MARUZİYET DEĞERLERİNİN SEÇİMİ ............................... 222 

EK 3-1: İYİ KONTROL UYGULAMASI İLKELERİ ............................................. 223 

EK 3-2: MARUZİYET PERSENTİL DAĞILIMLARINA YÖNELİK GÜVEN ARALIKLARI 

  ................................................................................................. 230 

EK 3-3: TERS REFERANS SENARYO ÖRNEĞİ ............................................... 232 

4 RİSK KARAKTERİZASYONU ............................................................. 234 

4.1 GİRİŞ   ..................................................................................... 234 

4.2 KANTİTATİF RİSK KARAKTERİZASYONU ........................................... 237 

4.3 SEMİ-KANTİTATİF VE KALİTATİF RİSK KARAKTERİZASYONU ............... 237 

4.3.1 Eşik Değeri Olmayan Mutajen ve Kanserojenler ................................. 237 

4.3.2 Lokal etkiler (irritasyon/korozyon, hassasiyet/duyarlılık) - Kalitatif ve Semi-

Kantitatif Risk Karakterizasyonu ................................................................ 238 

4.4 KOMBİNE MARUZİYET SENARYOLARI İÇİN RİSK KARAKTERİZASYONU .  

    261 

4.4.1 Biyosidal bir Ürün İçeriğindeki Çeşitli Aktif Maddelere veya Şüpheli Maddelere 

Kombine Olarak Maruziyet ile Bağlantılı Risk Karakterizasyonu ...................... 263 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 
Sürüm 4.0, Aralık 2017 12 

 

4.5 GIDA YOLUYLA MARUZİYET İLE BAĞLANTILI RİSK KARAKTERİZASYONU 

    ..................................................................................... 269 

4.6 KADEMELİ YAKLAŞIMDA RİSK KARAKTERİZASYONUNUN DÜZELTİLMESİ 

    ..................................................................................... 269 

4.7 TANIMLAR .................................................................................... 273 

EK 4-1: LİTERATÜRDE LOKAL ETKİLERİN BELİRSİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİ VEREN 

KAYNAKLARA YAPILAN ATIFLAR ................................................................ 275 

EK 4-2: LOKAL ETKİLERİN (SEMİ-) KANTİTATİF RİSK DEĞERLENDİRMESİNDE 

BELİRSİZLİKLERE YÖNELİK KONTROL LİSTESİ ........................................... 277 

EK 4-3: CEFIC TARAFINDAN TEDARİK EDİLEN BİYOSİDAL ÜRÜN 

FORMÜLASYONLARINA İLİŞKİN HUSUSLAR ................................................ 280 

EK 4-4: HASSASİYET/DUYARLILIĞA YÖNELİK KANTİTATİF RİSK 

KARAKTERİZASYONU ............................................................................... 281 

EK 4-5: HASSASİYET/DUYARLILIK DAHİL LOKAL ETKİLERE YÖNELİK RİSK 

KARAKTERİZASYONU - ÖRNEKLER ............................................................ 285 

EK 4-6: KABUL EDİLEBİLİR MARUZİYET SINIRININ (AEL) DEĞERLENDİRİLMESİ: 

ÖRNEK-BEHER HEDEF ORGANIN BİR AKTİF MADDE KAPSAMINDA 

DEĞERLENDİRİLMESİ  ............................................................................. 291 

EK 4-7: KÜMÜLATİF RİSK DEĞERLENDİRME ÖRNEĞİ (TEORİK) ..................... 294 

EK 4-8: TMIII12'DE BFR TARAFINDAN ÖNERİLEN 3 KADEMEYİ GÖSTEREN ÖRNEK 

  ................................................................................................... 298 

EK 4-9: KISIM 4.4.1 İÇİN TANIMLAR ......................................................... 302 

5. GIDA İÇERİKLERİNDE BULUNAN BİYOSİDAL AKTİF MADDELERDEN 

GEÇEBİLECEK BESİNSEL RİSKLERİ DEĞERLENDİRME KILAVUZU – PROFESYONEL 

OLMAYAN KULLANIMLAR .......................................................................... 303 

5.1 GİRİŞ  ....................................................................................... 303 

5.2 KALINTI VE BESİNSEL RİSK DEĞERLENDİRMESİNE GENEL BAKIŞ ....   

   .................................................................................... 304 

5.3 GIDA KONTAMİNASYONU OLASILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ ........... 307 

5.4 MARUZİYET DEĞERLENDİRMESİ VE REFERANS DEĞERLER İLE 

KARŞILAŞTIRMA ..................................................................................... 309 

5.5 KALINTI KOMPOZİSYONUNUN TANIMLANMASI .................................. 309 

5.6 GIDA İÇERİKLERİNE BİYOSİDAL AKTİF MADDE GEÇİŞİNİN 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 13 

 

 

DEĞERLENDİRİLMESİ .............................................................................. 311 

5.6.1 HANE İÇİ MUTFAKLARDA KULLANILAN DEZENFEKTANLAR VE SAKLANAN 

TEMİZLİK MADDELERİ   ........................................................................... 311 

5.6.1.1 Değerlendirme Yaklaşımı ............................................... 311 

5.6.2 BULAŞIK DETERJANLARINDA AMBALAJ İÇİNDE MEVCUT KORUYUCU VE 

DEZENFEKTANLAR .................................................................................. 313 

5.6.2.1 Değerlendirme Yaklaşımı .............................................................. 313 

5.6.3 KONUTLARDA KULLANILAN İNSEKTİSİTLER ................................... 314 

5.6.3.1 Hava Sahası Temizliği .................................................................. 314 

5.6.3.2 Yüzey Temizliği ........................................................................... 316 

5.6.3.3 Diğer Hususlar ............................................................................ 316 

5.6.4 İÇME SUYU DEZENFEKSİYONU ..................................................... 317 

5.6.4.1 İçme Suyuna Eklenen Dezenfektan Maddelerin Değerlendirilmesi ...... 317 

5.6.4.2 Su Damacanalarının Temizliğinde Kullanılan Dezenfektan Maddelerin 

Değerlendirilmesi .................................................................................... 317 

 

5.7 TOPLAM RİSK DEĞERLENDİRMESİ ................................................... 318 

EK 5-1: GENEL VARSAYILAN DEĞERLER VE GIDALARIN TEMAS ETTİĞİ ALANLARIN 

TÜREVLERİ ............................................................................................. 319 

EK 5-2: VARSAYILAN YAŞ GRUPLARI, VÜCUT AĞIRLIKLARI VE SU TÜKETİMİ .. 329 

EK 5-3: DOĞRUDAN BAŞVURU SAHİPLERİ VE DİĞER DÜZENLEYİCİ MAKAMLARDAN 

ELDE EDİLEN BİLGİLER ............................................................................ 330 

6. ÇİFTLİK HAYVANLARININ BİYOSİDAL ÜRÜNLERDE KULLANILAN AKTİF 

MADDELERE MARUZİYETİNİ DEĞERLENDİRME KILAVUZU ............................ 332 

6.1 GENEL BİLGİLER ........................................................................... 332 

6.2 GİRİŞ  ....................................................................................... 333 

6.3 RİSK KARAKTERİZASYONUNA ADIM ADIM YAKLAŞIMI........................ 334 

6.3.1 Kademe I: Haricen Maruziyet Durumuna Yönelik İlk Değerlendirme ..... 334 

6.3.2 Kademe II: Haricen Maruziyet Durumuna Yönelik Kapsamlı Değerlendirme 

  335 

6.4 GENEL HUSUSLAR ......................................................................... 337 

6.4.1 İşbu Kılavuz Kapsamında Olmayan Maddeler ..................................... 337 

6.4.2 Özel Dikkat Gerektiren Maddeler ..................................................... 337 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 
Sürüm 4.0, Aralık 2017 14 

 

6.4.3 Maruziyet Değerlendirmesi ne zaman yapılmalı? ................................ 338 

6.4.4 Hayvan Tercihi .............................................................................. 338 

6.5 KADEME I - MARUZİYET DEĞERLENDİRMESİNDE BAŞVURULAN YÖNTEMLER

 339 

6.5.1 Hayvan Barınaklarının Temizliği ....................................................... 340 

6.5.1.1 Ürün Uygulama Türleri ................................................................. 340 

6.5.1.2 Maruziyet Yolları .......................................................................... 341 

Kademe I: Canlı Hayvan Maruziyet Değerlendirmesi Örnekleri - Hayvan 

Barınaklarının Temizlenmesi  .................................................................... 343 

6.5.2 İçme Suyu veya Kullanma ve İçme Suyu Saklama Tesislerinin 

Dezenfeksiyonu  ................................................................................ 351 

6.5.2.1 Kademe I: Canlı Hayvan Maruziyet Değerlendirmesi Örnekleri – İçme Suyu 

veya Su Saklama Tesislerinin Dezenfeksiyonu ............................................. 352 

6.5.3 Canlı hayvanlarının temas edebileceği materyallerin Temizliği ............ 354 

 

6.5.3.1 Canlı Hayvan Maruziyet Değerlendirmesine Örnekler – Canlı hayvanlarının 

temas edebileceği Materyallerin Temizliği ................................................... 355 

6.5.4 Hayvanların Temizlenmesi ............................................................ 356 

6.5.4.1 Meme dezenfeksiyonu .................................................................. 357 

6.5.4.2 Ayak/Toynak Dezenfeksiyonu ........................................................ 361 

6.5.4.3 İnsektisitler ve Haşere Kovucular ................................................... 362 

6.5.5 Su Ürünlerinin Dezenfeksiyonu ........................................................ 363 

6.6 KADEME II - MARUZİYET DEĞERLENDİRMESİ İLKELERİ ...................... 363 

6.6.1 Kademe II Deneylerin Tasarlanma İlkeleri ........................................ 364 

EK 6-1: VARSAYILAN DEĞER ÇALIŞMA TABLOLARI ...................................... 366 

EK 6-2: DOĞRUDAN BAŞVURU SAHİPLERİ VE DİĞER DÜZENLEYİCİ MAKAMLARDAN 

ELDE EDİLEN BİLGİLER ............................................................................ 393 

REFERANSLAR: ....................................................................................... 395 

EK A: KAPSAM DAHİLİNDEKİ AKTİF MADDELER – BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN 

RUHSATLANDIRMA AŞAMASINDA ÖNERİLEN İNSAN SAĞLIĞI (TOKSİKOLOJİ) 

DEĞERLENDİRME ŞEMASI ........................................................................ 417 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 15 

 

 

Şekiller 

Şekil 1: BPR Kapsamında Tehlike Değerlendirmesine Yönelik Kademeli Yaklaşım 

Görseli ve Veri Gereksinimleri Bağlantısı .......................................................29 

Şekil 2: Maruziyet Değerlendirmeleri Hesaplanırken Dermal Absorbsiyon Bilgilerinin 

Kullanımına İlişkin Akış Şeması Tablo 3: Dermal (Cilt Yoluyla) Absorbsiyon ile ilgili 

Verilerin Yorumlanması ...............................................................................47 

Şekil 3: RDT Çalışmalarının Tasarlanmasında TK Verilerinin Kullanılması ...........59 

Şekil 4: Belirli Dozlarda Lineerlikten Ayrılma ..................................................60 

Şekil 5: Madde Metabolizması Hakkında Artan Miktarda Bilgi Kullanımı ..............62 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 
Sürüm 4.0, Aralık 2017 16 

 

Şekil 6: Jenerik TTC Şeması/Kavramı (REACH kapsamında kullanım amacıyla ECHA 

REACH Kılavuzu R7.C Maddesinde Açıklanan Şekilde) .....................................169 

Şekil 7: Tehlike Karakterizasyonu Uygulama Adımları Şeması 171 Şekil 8: Maruziyet 

Değerlendirmesi Genel İş Akışı .....................................................................189 

Şekil 9: Maruziyet Değerlendirmesinde Kademeli Yaklaşım Şeması ...................196 

Şekil 10: Endüstriyel, profesyonel ve profesyonel olmayan kullanıcılara yönelik birincil 

(doğrudan) maruziyet senaryosu/değerlendirmesi akış şeması .........................202 

Şekil 11: İkincil (dolaylı) maruziyet değerlendirmesi akış şeması ......................213 

Şekil 12: Tehlike karakterizasyonundan elde edilen çıktı temelli Risk Karakterizasyonu 

(Doz-yanıt/ konsantrasyon ilişkisi) ...............................................................236 

Şekil 13: Değerlendirme yöntemine basitleştirilmiş genel bakış: Aşağıdaki grafik her 

popülasyon türü için değerlendirilen riski göstermektedir: birincil ve ikincil olarak 

maruziyet .................................................................................................268 

Şekil 14: KADEME II - Geliştirme .................................................................272 

Şekil 15: Besin Kaynaklı Risk Değerlendirme (DRA) Adımları ...........................306 

Şekil 16: EMA-CVMP kılavuzunda anlatılan genel yaklaşımı özetleyen karar ağacı

 ...............................................................................................................337 

Tablolar 

Tablo 1: Oral/GI (Gastro-intestinal) absorbsiyon ile ilgili verilerin yorumlanması 41 

Tablo 2: Solunum yoluyla absorbsiyon ile ilgili verilerin yorumlanması 44 

Şekil 2: Maruziyet Değerlendirmeleri Hesaplanırken Dermal Absorbsiyon Bilgilerinin 

Kullanımına İlişkin Akış Şeması Tablo 3: Dermal (Cilt Yoluyla) Absorbsiyon ile ilgili 

Verilerin Yorumlanması 47 

Tablo 4: Dağılıma ilişkin verilerin yorumlanması 50 

Tablo 5: Akümülasyon (birikim) ile ilgili verilerin yorumlanması 51 

Tablo 6: Ekskresyon (atılım) ile ilgili verilerin yorumlanması 52 

Tablo 7: İrritasyona  yol açan kimyasal türleri ve göz tahrişine yol açan tipik etki 

biçimleri 77 Tablo 8: In vivo (canlı üzerinde) gerçekleştirilen tekrarlanan doz toksisite 

test yönergesi araştırmalarına genel bakış 103 

 

 

 

 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 17 

 

 

 

Tablo 9: Tekrarlanan doz toksisitesi hakkında bilgi veren diğer in vivo (canlı üzerinde 

gerçekleştirilen) test yönergesi çalışmalarına genel bakış 108 

Tablo 10: In vitro (laboratuvar ortamında) gerçekleştirilen araştırma yöntemleri121 

Tablo 11: Somatik hücreler - in vivo araştırma yöntemleri 122 

Tablo 12: Germ hücreleri - in vivo araştırma yöntemleri 122 

Tablo 13: Reprodüktif Toksisite üzerine gerçekleştirilen in vivo araştırmalara yönelik 

OECD test yönergeler i143 

Tablo 14: İnsanın maruziyet süresi ile tehlike tanımlaması ve AEL değerini elde 

etmeye yönelik doz tanımlayıcılarını (örn. NOAEL(C), LOAEL(C), BMD) belirlemek için 

yürütülen çalışmalar arasındaki ilişki  176 

Tablo 15: Primer (doğrudan) maruziyet değerlendirmesi gereksinimlerine genel bakış 

 203 

Tablo 16: Sekonder (Dolaylı) Maruziyet Değerlendirmesi için Gerekli Veriler 214 

Tablo 17: İnsanlarda maruziyet çalışmaları için önerilen pragmatik kabul kriterleri

 219 

Tablo 18: İnsanlarda maruziyet çalışmaları için arzu edilen bağlamsal veriler 221 

Tablo 19: Özel önleme yöntemleri ve bunların önceliklendirilmesi 223 

Tablo 20: Farklı örneklem boyutları ve GSD'ler ile 75. persentilde (yüzdelik dilim) 

%90 güven aralığı elde etmeye yönelik ölçeklendirme faktörleri 231 

Tablo 21: Farklı örneklem boyutları ve GSD'ler ile 95. persentilde (yüzdelik dilim) 

%90 güven aralığı elde etmeye yönelik ölçeklendirme faktörleri 231 

Tablo 22: Ters referans senaryosu maruziyet değerlendirmesinin standart formatta 

sunumu 233 

Tablo 23: Cilt hassasiyeti testlerinin avantajları ve dezavantajları 242 

Tablo 24: Lokal etkilerde tehlike kategorizasyonu 246 

Tablo 25: Riskin kabul edilebilirliğini veya kabul edilemezliğini destekleyen kalitatif 

argümanlara örnekler 249 

Tablo 26: Aşağıdaki kapsamda kabul edilebilir Risk Değerlerine Kalitatif Olarak 

Ulaşma kılavuzu toplum geneli 252 

Tablo 27: Mesleki Maruziyet Kabul Edilebilir Değerlerine Kalitatif Olarak Ulaşma 

Kılavuzu  255 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 
Sürüm 4.0, Aralık 2017 18 

 

Tablo 28: Belirsizlikler Kontrol Listesi 277 

Tablo 29: Cilt hassasiyetinde AEC (Kabul Edilebilir Maruziyet Konsantrasyonu) 

Belirlemeye Yönelik SAF (Güvenlik Değerlendirme Kriterleri) 282 

Tablo 30: "Matris"in spesifik parametreleri ile ilgili Fransa'dan Pragmatik öneri Cilt 

hassasiyetine yönelik kantitatif risk değerlendirmesinde LLNA/M&K kullanıldığında 

SAF (Güvenlik Değerlendirme Kriterleri) 283 

Tablo 31: SAF (Güvenlik Değerlendirme Kriterleri) aşağıdaki tabloda açıklanmaktadır:

 284 

Tablo 32: Her bir madde için AEL değeri elde edilmiştir: 294 

Tablo 33: Birincil maruziyet - Profesyonel kullanıcılar: 294 

Tablo 34: İkincil maruziyet - Toplum geneli: 294 

Tablo 35: NOAEL (Gözlenebilen Hiçbir Yan Etki Göstermeyen Dozaj) 296 

Tablo 36: Kademe 3a: 297 

Tablo 37: Kademe 3b: AEL, hedef organa göre değiştirilebilir: 297 

Tablo 38: Karışımdaki A, B, C, D ve E bileşenlerinin özellikleri 298 

Tablo 39: A, B, C, D ve E bileşenlerinin Hedef Organları 299 

Tablo 40: A, B, C ve E bileşenleri için düzeltilmiş uzun dönem HQ, karaciğer 300 

Tablo 41: Uygulanması muhtemel olmayan etiket kısıtlamalarına örnekler 307 

Tablo 42: Örnek pratik ifadeler 308 

Tablo 43: Kalıntı doğası çalışmaları için gerekli koşullar (OECD yönergesi 507) 310 

Tablo 44: Genel varsayılan değerler 319 

Tablo 45: Gıdayla temas eden toplam alanı ve Besin alım fraksiyonu 321 

Tablo 46: Maruz Kalan kapların gıda ile temas eden alanı 322 

Tablo 47: Gıdanın maruz kalan alanı (kronik tüketim) 325 

Tablo 48: Gıdanın maruz kalan alanı (akut tüketim) 328 

Tablo 49: Başvuru Sahibi tarafından sağlanacak bilgiler 330 

Tablo 50: Risk değerlendirmesine ilişkin diğer düzenleyici makamlardan alınan bilgiler

 330 

Tablo 51: Haricen maruziyet değerleri 335 

Tablo 52: Hayvan Boyutu ve Fizyolojisi (referanslar ve açıklamalar için Tablo 56'ya 

bakınız)  366 

Tablo 53: Hayvanların Barınakları (referanslar ve açıklamalar için Tablo 56'ya bakınız)

 367 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 19 

 

 

Tablo 54: Hayvanların Taşınması 370 

Tablo 55: Çeşitli Değerler ve Hesaplamalar 371 

Tablo 56: Referanslar ve Açıklamalar 382 

Tablo 57: Başvuru Sahibi tarafından sağlanacak bilgiler 393 

Tablo 58: Risk değerlendirmesine ilişkin diğer düzenleyici makamlardan alınan bilgiler

 393 

 

 Okuyucu'ya NOTLAR 

Referanslar: Bu belgede yer alan referanslar (çoğunlukla) eski BPD 

belgelerinden alınmıştır ve bazı ayrıntılar eksiktir. Ayrıntıların bir çoğu 

araştırılmış ve referanslar güncellenmiş olsa da hala tamamlanmamış 

detaylar mevcuttur: bu henüz devam eden bir çalışmadır ve bir sonraki 

güncellemede yeniden gözden geçirilecektir. 

Kısaltma Açıklamalarına Verilen Bağlantılar: Okuyucuların her 

zaman belgenin tamamını okumaları gerekmeyebilir ve yalnızca o anda 

ihtiyaç duydukları bölümlere atıfta bulunabilirler; bu sebeple belge 

genelinde kısaltmalar ve açıklamalarına, sadece ilk atıfla sınırlı olmayan, 

bağlantılar eklenmiştir. 

Kısaltmalar listesinde arama yapmak ve sonrasında metne geri dönmek: 

Hedef bir konum için Ctrl tuşu ile birlikte bağlantıya tıklarsanız, Alt+sol 

ok tuşlarına basmak suretiyle önceki konumunuza geri dönebilirsiniz. 

Mac PClerden: Aynı işlemi Adobe Reader'da gerçekleştirmek için 

Command+sol ok veya Ön İzlemede Command+[ (açık kare parantez) 

tuşuna basmalısınız. 

Kısımlar Arası Bağlantılar: Metin içerisinde bu Kılavuzun başka bir 

kısmına atıfta bulunmaya yönelik köprü bağlantılar 

eklenmiştir; bu, 3. kısım üzerinde yapılan son güncelleme nedeniyle 

henüz devam eden bir çalışmadır ve bir sonraki güncellemede yeniden 

gözden geçirilecektir. 
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KISALTMALAR LİSTESİ 

 

 Okuyucu'ya NOTLAR 

Kısaltmalar listesinde arama yapmak ve sonrasında metne geri 

dönmek: 

Hedef bir konum için Ctrl tuşu ile birlikte bağlantıya tıklarsanız, 

Alt+sol ok tuşlarına basmak suretiyle önceki konumunuza geri 

dönebilirsiniz. 

Mac PClerden: Aynı işlemi Adobe Reader'da gerçekleştirmek için 

Command+sol ok veya Ön İzlemede Command+[ (açık kare 

parantez) tuşuna basmalısınız. 

 

Standart terim / 

Kısaltma 

Açıklama 

ADI Günlük alınmasına izin verilen miktar 

ADME  Absorbsiyon,dağılım, metabolizma ve itrah (ekskresyon) 

AEC Kabul Edilebilir Maruziyet Konsantrasyonu (Dozu) 

AEL Kabul Edilebilir Maruziyet Düzeyi 

AF Değerlendirme faktörü 

AMPeakMet Hepatik metabolizmasının en yüksek sınırı 

AOEL Kabul Edilebilir Kullanıcı (Mesleki) Maruziyet Seviyesi 

APF Atanmış Koruma Faktörleri 

ARfD Akut Referans Doz 

aktif madde Aktif madde  

ASTM Amerikan Test ve Materyal Topluluğu 

ATP Adenozin Trifosfat 

AUC  Eğri Altında Kalan Alan 

BEAT Bayesian Maruziyet Değerlendirme Aracı (bilgisayarlı 

maruziyet veritabanı) 

BMD İstatistiki Alt Sınır 
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BPC Biyosidal Ürünler Komitesi (ECHA organı) 

BPD Biyosidal Ürünler Direktifi. Biyosidal ürünlerin piyasaya arz 

edilmesine ilişkin  98/8/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve 

Konseyi Direktifi  

Grubu Biyosidal Ürünler Yönetmeliği. Biyosidal ürünlerin 

piyasaya arz edilmesi ve kullanımına ilişkin 528/2012 (EU) 

sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği   

b.r. Biyosidal Kalıntı 

bw Vücut Ağırlığı 
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Standart terim / 

Kısaltma 

Açıklama 

CA Yetkili Makam 

 Değerlendirmeyi yapan CA (eCA), bir aktif madde 

onayı başvurusunu veya bir Birlik ruhsatı başvurusunu 

değerlendirmeyi yapan Yetkili Makamdır. 

 Başvuru Kabul Etmeye Yetkili CA, Ruhsatlandırma 

başvurusunu alan Ulusal Yetkili Makamdır. 

CAR Yetkili Makam Raporu (ayrıca değerlendirme raporu olarak 

da bilinir). 

Cat Kategori 

CEFIC Avrupa Kimya Endüstrisi Konseyi 

CEM Tüketici Maruziyet Modülü 

C.I. Güven aralığı 

CLP (Yönetmelik) Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi 

ve Ambalajlanması hakkında (EC) 1272/2008 Sayılı 

Avrupa Komisyonu Yönetmeliği  

C&L Sınıflandırma ve Etiketleme 

ConsExpo Tüketici maruziyet modelinin değerlendirilmesini sağlayan 

yazılım 

Cmax Maksimum Plazma Konsantrasyonu 

CNS Merkezi Sinir Sistemi 

CSA Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi 

CSAF Kimyasal özel ayarlama faktörleri 

CYP Sitokrom P izoformları 

d Gün(ler) 

DBP Dezenfeksiyon Yan Ürünü 

DEREK Mevcut Bilgiden Tümdengelimli Risk Tahmini 
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DG Avrupa Komisyonu Genel Müdürlüğü 

DG SANCO Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketici Güvenliği Genel 

Müdürlüğü 

DIN (TTC, INT) Deutsches Institut für Normung e.V. 

(Alman Standartları Enstitüsü) 

DMEL Minimum Etkiye Sebep Olduğu Bulunan Doz 

DNA Deoksiribonükleik asit 

DNEL Etkiye Sebep Olmadığı Bulunan Doz 

DPD Tehlikeli Preparatlar Direktifi (1999/45 / EC) 

DRA Besin Kaynaklı Riskin Değerlendirilmesi 
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Standart terim / 

Kısaltma 

Açıklama 

DRAWG Besin Kaynaklı Riski Değerlendirme Çalışma Grubu 

DSD Tehlikeli Maddeler Direktifi (67/548 / EEC) 

EBPF Avrupa Biyosidal Ürün Forumu 

EC Avrupa Topluluğu veya Avrupa Komisyonu 

EC50 Ortalama etkili konsantrasyon 

ECB Avrupa Kimyasallar Ajansı 

ECD Elektron Yakalama Dedektörü 

ECETOC (TRA) Avrupa Ekotoksikoloji (ve Kimyasal Toksikoloji) Merkezi 

(Hedeflenmiş Risk Değerlendirmesi) 

ECVAM Avrupa Alternatif Yöntemleri Validasyon Merkezi 

EEC Avrupa Ekonomik Topluluğu 

EFSA Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu 

ELISA Enzim bağlı İmmünosorbent Deneyi 

İngilizce Avrupa standardı 

EPA (DK) Danimarka Çevre Koruma Ajansı 

EPA (ABD) Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı 

EU (AB) Avrupa Birliği + Norveç, İzlanda ve Lichtenstein 

BPR Yönergesinin Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) içinde 

geçerli olduğunu ve bu nedenle metin genelinde AB 

şeklinde yapılan atıfların AEA (AB 

 + Norveç, İzlanda ve Lichtenstein) olarak yorumlanması 

gerektiğini lütfen unutmayın. 

EUROPOEM Avrupa Prediktif Kullanıcı (Mesleki) Maruziyet Modeli 

Veritabanı Projesi 

FAO Gıda ve Tarım Örgütü 

FCA Freund’un Tam Adjuvanı 

FDA ABD Gıda ve İlaç İdaresi 
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FQPA Gıda Kalitesini Koruma Yasası 

GI(T) Gastrointestinal (kanal) 

GEV Jenerik Maruziyet Değeri 

GLEV En Düşük Jenerik Maruziyet Değeri 

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları 

GPMT Guinea Pig (Kobay Faresi) Maksimizasyon Testi 

GSD Geometrik Standart Sapma 
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Standart terim / 

Kısaltma 

Açıklama 

h Saat 

HEEG İnsan Maruziyet Uzmanlık Grubu (BPD uyarınca)2 

TI Tehlike İndeksi 

HPT İnsan Yama Testi 

HQ Tehlike Katsayısı 

HRIPT Tekrarlatılan Dermatolojik Reaksiyon Testi 

IC50 Medyan hareketsizleştirme konsantrasyonu veya medyan 

inhibitör konsantrasyon 1 (gerekirse bir dipnotla 

açıklanabilir) 

ICD İrritan Kontakt Dermatit 

ICRP Uluslararası Radyasyondan Korunma Komisyonu 

IHCP Sağlık ve Tüketiciyi Koruma Enstitüsü (DG Ortak 

Araştırma Merkezi) 

ILSI Uluslararası Yaşam Bilimleri Enstitüsü 

INT 2-p-iyodofenil-3-p-nitrofenil-5-fenil tetrazolyum klorür 

test yöntemi (lütfen DIN'e bakın) 

IOEL Endikatif mesleki maruziyet dozu 

IPCS Dünya Sağlık Örgütü Uluslararası Kimyasal Güvenliği 

Programı 

 

2 Note: İnsan Maruziyeti üzerine AdHoc Çalışma Grubu'nun yerini alan BPR uyarınca 
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IR Kızılötesi 

ISO (TC, SC, WG) Uluslararası Standardizasyon Örgütü (Teknik Komitesi, 

Bilimsel Komite, Çalışma Grubu) 

ITS Bütünleşik test stratejisi 

JECFA FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) /WHO 

(Dünya Sağlık Örgütü) tarafından ortaklaşa yönetilen Gıda 

Katkı Maddeleri Uzman Komitesi 

JMPR FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) /WHO 

(Dünya Sağlık Örgütü) tarafından ortaklaşa yönetilen 

Pestisit Kalıntısı Uzmanlar Kurulu 

JRC Ortak Araştırma Merkezi 

k Biyolojik bozunma için hız sabiti 

K Kelvin 

Ka Asit dekompozisyon katsayısı 

Km Michaelis sabiti, enzimin aktif bölgelerinin yarısının 

substrat tarafından işgal edildiği substrat konsantrasyonu 

için kullanılmaktadır 

Kow Oktanol-su partisyon katsayısı 

KP Süspanse maddenin katı-su partisyon katsayısı 
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Standart terim / 

Kısaltma 

Açıklama 

Kst Toz patlama sabiti 

LC Langerhans hücreleri 

LD(C)0 Test edilen hayvan grubunun hiçbiri için letal olmayan doz 

LD(C)50 Test edilen hayvan grubunun %50'si için letal olduğu 

saptanan doz 

LEL Patlayıcı Alt Sınır Değeri 

LEV Lokal Egzost Havalandırması 

LLNA Lokal lenf nodu testi 

LOAEC Gözlemlenen En Düşük Yan Etkiye Sebep Olan 

Konsantrasyon 

LOAEL Gözlemlenen En Düşük Yan Etkiye Sebep Olan Doz 

LOC Oksijen konsantrasyonunun sınırlandırılması 

log P Oktanol-Su Partisyon Katsayısı 

LOQ Tayin sınırı 

LVET Düşük Hacimli Göz İrritasyon Testi 

M Molarite 

MAC İzin Verilebilir Azami Yoğunluk 

MCCEM Çoklu Oda Derişim Ve Maruziyet Modeli 

MIT Minimum Tutuşma Isısı 

MITI Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (Japonya) 

MMAD Kütle medyan aerodinamik çapı 

mmHg Milimetre cıva; 0.001316 atmosfere eşit bir basınç birimi 

mN/m Milinewton/metre, bir tork birimi 

mol Mol 

MOS Güvenlik Marjı 

MOTA (Biyosidal Ürünler Teknik Toplantısı) Teknik Anlaşmalar El 

Kitabı 

MRL Maksimum Kalıntı Dozu 
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MS Kütle spektrometrisi 

MSCA Üye Ülkenin Yetkili Makamı 

MTD Tolere Edilebilir Maksimum Doz 

M&K MAGNUSSON ve KLIGMAN Kobay Faresi Maksimizasyon 

Testi 

NAEL (No Adverse Effect 

Level) 

Hiçbir Yan Etki Göstermeyen Doz 

NESIL Beklenmeyen Hassasiyet İndüksiyon Dozu 
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Standart terim / 

Kısaltma 

Açıklama 

N(L)OAEL NOAEL ve/veya LOAEL 

nm Nanometre 

Hayır Wg 

NOAEC Herhangi bir yan etki gözlenmeyen konsantrasyon 

NOAEL Herhangi bir yan etki gözlenmeyen doz 

NOEC Herhangi bir etki gözlenmeyen konsantrasyon 

NOEL Herhangi bir etki gözlenmeyen doz 

OC Operasyonel koşullar 

OECD Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 

OEL Mesleki Maruziyet Sınır Değeri 

OPPT Kirlilik ve Toksik Maddeleri Önleme Ofisi (ABD Çevre 

Koruma Ajansı) 

OSHA İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi (Avrupa İş Sağlığı ve 

Güvenliği Ajansı) 

Pa Pascal 

para. Paragraf 

PBPK Fizyoloji temelli Farmakokinetik 

PEC Episod sırasında tahmin edilen çevresel konsantrasyon 

PHED Pestisit İşleyici Maruziyet Veritabanı 

pKa Asit dekompozisyon sabitinin negatif dekadik logaritması 

(bir moleküldeki belirli bir hidrojen atomunun ne kadar 

asidik olduğunu (veya olmadığını) açıklar) 

PKPD Farmakokinetik/Farmakodinamik 

PNEC Beklenen etkisiz konsantrasyon 

PPE Kişisel Koruyucu Ekipman 

PPP Bitki Koruyucu Ürün 

PT Ürün tipi 

(Q)SAR (Kantitatif) yapı aktivite ilişkisi  

QSPR Kantitatif Yapı-Özellik İlişkileri 
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r Korelasyon Katsayısı 

RA Risk değerlendirmesi 

RAC Risk Değerlendirme Komitesi (ECHA organı) 

aktif madde oranı Aktif madde kullanım oranı [kg/ha] 

metabolit oranı Metabolitin test edilmesi gereken uygulama oranı (kg / ha) 
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Standart terim / 

Kısaltma 

Açıklama 

RC Risk Karakterizasyonu 

REACH Kimyasal Maddelerin Kayıt Altına Alınması, 

Değerlendirilmesi, Ruhsatlandırılması ve Kısıtlanması 

hakkında 1907/2006 sayılı (EC) Yönetmeliği 

RDT Tekrarlanan doz toksisitesi 

RD50 Solunum hızının %50 düşmesi olarak ifade edilen Solunum 

Depresyonu 

RD10 Solunum hızının %10 düşmesi olarak ifade edilen Solunum 

Depresyonu 

rLLNA Azalan LLNA 

RMM Risk Yönetimi Önlemleri 

RMS Raportör Üye Devlet 

RPE Solunumla İlgili Koruyucu Ekipman 

RT Solunum sistemi 

s Saniye 

SAF Güvenlik Değerlendirme Faktörleri 

SCIES Tarama Seviyesi Tüketici Solunum Yoluyla Maruziyet 

Yazılımı 

SDS Güvenlik Bilgi Formu 

SD Standart Sapma 

SETAC Çevresel Toksikoloji ve Kimya Derneği 

SHEDS Stokastik İnsan Maruziyeti ve Doz Simülasyon modeli 

KOBİ Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler 

SMILES Basitleştirilmiş Moleküler Giriş Çizgisi Kayıt Spesifikasyonu 

SoC Şüpheli Maddeler 

SÇPler Evde Maruziyet Değerlendirmeleri gerçekleştiren Evde 

Maruziyet Değerlendirmesi Çalışma Grubu tarafından 

geliştirilen Standart Çalışma Prosedürleri 
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(ABD EPA Pestisit Programları Ofisi için) 

STP Atık su arıtma tesisi 

TD Toksikodinamik 

TKTD Toksikokinetik/Toksikodinamik 

TLV Eşik Sınır Değeri 

TMDI Teorik Olarak GÜnlük Alınması Önerilen Maksimum Miktar 

Test Yöntemleri 

Yönetmeliği 

REACH Yönetmeliği uyarınca test yöntemlerini belirleyen 

(EC) 440/2008 Sayılı Yönetmelik  

TK Toksikokinetik 

TG Teknik yönerge(ler), teknik grup(lar) 
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Standart terim / 

Kısaltma 

Açıklama 

TGD Teknik Rehber Doküman 

TM Biyosidal Ürünler Teknik Toplantısı, Avrupa Komisyonu ile 

birlikte Biyosidal Ürünler Direktifinin uygulanmasından 

sorumlu olarak kurulmuş bir yan kuruluştur. 

TNsG Kılavuz ile ilgili Teknik Notlar 

TTC Toksikolojik Kaygı Eşiği 

UDS Programlanmamış DNA Sentezi 

Vmax Maksimum hız, 

enzimin reaksiyonu ne hızda katalize ettiğini 

yansıtmaktadır 

VMP Veteriner Tıbbi Ürün 

w/w Ağırlık/Ağırlık oranı 

w/v Ağırlık/Hacim oranı 

WHO Dünya Sağlık Örgütü 

WoE Kanıtın Ağırlığı 

WPEM Duvar Boyası için Maruziyet Değerlendirme Modeli 
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Terimler Sözlüğü 

 

Standart terim / 

Kısaltma 

Açıklama 

Suistimal örneğin aerosol itici gazın inhale edilmesi, kasıtlı olarak 

yanlış kullanım anlamında kullanılmaktadır; bu nedenle 
maruziyet değerlendirmelerine dahil edilmez. 

aktif madde  zararlı organizmalar üzerinde veya bunlara karşı bir 
etkisi olan madde (veya mikroorganizma) anlamında 

kullanılmaktadır  (BPR Madde 3(1)(c)). 

Gerçek dermal maruziyet biyosidal ürün formülasyonunda kullanılan ve (iş) 
kıyafetleri veya eldivenler yoluyla cilde ulaşan veya cilt 

yoluyla uygulamaya müsait olan aktif madde miktarıdır. 
uygulama biyosidal ürünün kullanılması anlamına gelir. 

biyosidal ürün bir veya daha fazla aktif maddeden oluşan, aktif maddeyi 
içeren veya bunları üreten ve biyosidal bir amaçla 

kullanılan bir madde veya karışımdır (tam tanım için 
bakınız BPR Madde 3(1)(a)). 

biyolojik izleme görevden önce, görev sırasında ve sonrasında uygun 
zamanlarda ve vücuda giren madde veya bir metabolitin 

dozunu analiz etmek amacıyla kan, idrar, tükürük veya 
inhale edilen havanın örneklenmesidir. Örnekleme rejimi, 

uzman tavsiyeleri ve etik açıklık uyarınca 
düzenlenmelidir. 

kütle örnekler, kullanımdaki biyosidal ürün örnekleridir (ve gerektiğinde 

konsantre).  
Üçüncü kişiler biyosidal bir ürünün uygulandığı alan içinde veya hemen 

yakınında bulunabilecek, söz konusu alanda 
bulunuşlukları biyosidal ürün içeren işlerden bağımsız, 

oldukça rastlantısal olan ancak pozisyonu gereği kısa bir 
süre biyosidal ürüne maruz kalabilecek (akut maruziyet) 

ve söz konusu maruziyeti önlemek veya kontrol etmek 
için hiçbir eylemde bulunamayan kişiler anlamında 

kullanılmaktadır. 
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Standart terim / 
Kısaltma 

Açıklama 

merkezi eğilim merkezi değeri en iyi tanımlayan değer olarak ifade 
edilir. Merkezi eğilim, eğitimli/uzman kullanıcıların pratik 

olarak sürekli kullanıma bağlı olarak karşı karşıya 

kalacağı maruziyet değirmelerinde kullanılabilir.  
giysiler kapsamına asgari kıyafetlerden (ör. T-shirt ve şort) 

gündelik kıyafetlere, iş elbiselerine ve tulumlardan 
geçirgen olmayan kıyafetlere kadar değişebilen ürünler 

dahil edilebilir. KKE bu kapsamda değerlendirilmektedir. 
KKE'nin Bozunması kimyasal bir maddeye maruziyetin bir sonucu olarak 

koruyucu eldivenin bir veya daha fazla fiziksel özelliğinde 
hasar verici bir değişiklik meydana gelmesi olarak ifade 

edilmektedir 
deterministik (belirleyici) 

tahminler 

en kötü durum tahminleri de dahil olmak üzere tek 

değerlidir. 
çıkarılamayan kalıntılar yüzeylerde bulunan çeşitli maddelere insan teması 

yoluyla ortaya çıkan uygulama sonrası kalıntılardır. 
ampirik (veritabanı) model biyosidal madde uygulama görev(ler)i ile güçlü bir 

şekilde ilişkili olan saha araştırmaları veya laboratuar 

simülasyonlarında elde edilen maruziyet verilerinin 
dağılımı olarak ifade edilmektedir. Burada modeli 

güçlendirecek tek girdi, yeni maruziyet verileridir. 
Modelin çıktıları ise, kullanım modeli verilerine göre 

uyarlandığında toksikolojik sonlanma noktası verileriyle 
karşılaştırılan "gösterge niteliğindeki maruziyet 

değerleridir". 1. ve 2. Kademe değerlendirmelerde 
kullanılmaktadır. 

 
maruziyet azaltma önlemleri, ürünlerin ikame edilmesi, ürünlerin kontrol 

altına alınması, kullanıldığı sektörleri kontrol etme, 
kullanım sırasında başvurulacak kontrol önlemlerini 

belirleme yoluyla riski azaltma teknikleridir. 
maruziyet verileri 

(deneysel) 

kişisel örneklerdir (soluma ve deri yoluyla maruziyet için) 

ve her biri bir veri noktasıdır. Pek çok senaryoya 

uygulanabilecek anlamlı istatistikler elde edebilmek için 
yeterince güçlü bir veri setinin mevcut olması olası 

değildir. 
maruziyet bilgisi maruziyet sıklığı ve süresini, piyasadaki alternatiflerine 

göre tercih edilen ürünleri ve kullanım kalıplarını içerir. 
maruziyet modelleri maruziyeti, veritabanları, istatistiksel ilişkiler ve mekanik 

hesaplamalar yoluyla değerlendirmek için kullanılır. Diğer 
verilerle birlikte, maruziyetin kantitatif olarak 

değerlendirilmesine olanak tanıyan bilgiler sağlarlar. 
çevre yoluyla maruziyet dolaylı (sekonder) maruziyet unsurudur. Tesis dışına 

sızan/atılan duman/gazın inhale edilmesi ve kontamine 
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yiyecek veya suyun yenilmesi/içilmesi yoluyla yanlışlıkla 
biyosidal maddeye maruz kalan çocuklar da dahil olmak 

üzere çevredeki üçüncü kişiler ve tüketiciler bu tanıma 
girmektedir. 

boş alan örneklemleri kullanılan biyosidal maddeye maruziyetten, görüntüleme 

ortamı ile aynı şekilde işlem gören örnekleme 
ortamlarıdır. 

öngörülebilir uygunsuz 
(yanlış) kullanım 

biyosidal ürünlerin kullanım talimatlarına uygun olmayan 
şekilde veya genel ve özel bazı veya tüm teknik, 

operasyonel ve kişisel koruyucu önlemler dikkate 
alınmadan (örn. biyosidal ürünün fazla uygulanması veya 

yetersiz seyreltilmesi, yaygın rastlanan dökülme 
senaryoları, SKE ve KKE olmaksızın veya uygun olmayan 

SKE ve KKE ile) uygulanmasıdır. Kazalar, arıza halleri 
veya kasıtlı suistimaller bu kapsama dahil değildir. 

maruziyet olasılığı maruziyetin meydana gelme olasılığını ifade etmek için 
kullanılan bir terimdir. Maruziyet araştırmaları ve 

çalışmalarında "tespit edilmemiştir" şekilde de 
yanıtlanabilir. Ayrıca bkz. Tespit Sınır Değeri (LOD) ve 

Tayin Sınırı (LOQ). 

 
kullanılan biyosidal ürün kullanıcı tarafından seyreltilmiş olsun ya da olmasın, 

boya, toz, sprey, katı, çözelti veya akışkan içerisinde 
mevcut bir bileşen formunda uygulanmakta olan 

üründür. 
Endüstriyel kullanıcılar biyosidal ürünleri endüstriyel ortamda kendi 

proseslerinde kullanmak zorunda olan örneğin ahşap 
koruyucu kullanan ahşap kaplama üreticileri veya 

dezenfektan kullanan gıda şirketlerinin yanı sıra sektörde 
aktif madde veya ürünlerin imalatı, taşınması ve/veya 

ambalajlanması ile ilişkili olan kişilerdir. 
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Standart terim / 

Kısaltma 

Açıklama 

oral alım/yutma biyosidal ürünlerin yutulması anlamında kullanılmaktadır. 

Oral alım/yutma, aynı zamanda kötü hijyen 
uygulamalarıyla da meydana gelebilir (örn., kontamine 

olmuş deriden yiyecek veya sigaraya geçmek suretiyle, 
el-ağız teması yoluyla veya kozmetik uygulamaları 

esnasında). 
soluma yoluyla maruziyet inhale edilen bölgede bulunan ve hava yoluyla bulaşan 

konsantrasyon olarak ifade edilmektedir. Bu durumda 
madde, akciğerler yoluyla veya gastrointestinal 

sistemden mukosilier yükseltici yoluyla alıma hazır hale 

gelmektedir. 
Kullanım amacı üreticinin spesifikasyonları, talimatları ve diğer bilgiler 

doğrultusunda biyosidal bir ürünün kullanılması gereken 
alanlar anlamına gelmektedir. 

Tespit Sınır Değeri (LOD) 
ve Tayin Sınırı (LOQ) 

sırasıyla, biyosidal ürünün tespit edilmesinin ve doğru 
ölçülmesinin mümkün olmadığı doz/seviyeler anlamında 

kullanılmaktadır. 
matematiksel model kullanıcı tarafından verilen girdilerin çeşitli hesaplamalar 

sonucunda maruziyet tahminine yönelik sonuçlar ürettiği 
bir araçtır. 1. ve 2. Kademe değerlendirmelerde 

kullanılmaktadır. 
karıştırma ve yükleme biyosidal ürün konsantrelerinin işlenmesi, seyreltilmesi 

ve gerektiği hallerde kullanımdaki formülasyonun 
uygulama aparatına yerleştirilmesi şeklinde 

tanımlanmaktadır. 

NOAEL herhangi bir yan etki gözlenmeyen doz anlamında 
kullanılmaktadır. 

tespit edilemedi maruziyet araştırmalarından elde edilen değerlerdendir - 
bkz. maruziyet olasılığı, tespit sınır değerleri. 

profesyonel olmayan 
uygulamalar 

ürünlerin profesyonel olmayan kullanıcılar (tüketici) 
tarafından uygulanabilir olduğu ve bir işyerindeki kişilerin 

biyosidal ürün kullanmak üzere özel olarak istihdam 
edilmediği (örn. bir ofiste bulunan sineklere karşı 

kullanılacak spreyler) örnekler anlamında 
kullanılmaktadır. 

profesyonel olmayan 
kullanıcılar 

genel bir ifadeyle halktır, bir başka deyişle, tüketicilerdir. 
Profesyonel olmayan kullanıcıların bir ürünün kullanım 

talimatlarına uyacağına dair beklenti mevcut olsa da 
bunun garantisi çok düşüktür. Bu kişilerin kontrol 

önlemlerine veya biçimsel KKE'ye erişimleri yoktur. 
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KKE'ye rağmen biyosidal 
ürünlerin nüfuz ettiği 

haller 

"körük etkisi" ile boyun, manşetler ve ayak bileklerine 
çekilen dikiş ve fermuarlardan içeri sızan ya da kirlenmiş 

ellerin üzerine giyilen koruyucu eldivenler kanalıyla nüfuz 
eden durumlar için kullanılmaktadır. 

KKE içerisine işleyen 
biyosidal ürünler 

lateks eldivenlerden geçen solvent bazlı ürünler gibi 
biyosidal ürünün KKE bariyerine rağmen nüfuz ettiği 

durumlar için kullanılmaktadır.  
kişisel görüntüleme kişiye yerleştirilen örnekleyiciler yöntemiyle, uygulama, 

karıştırma ve yükleme sırasında maruz kalınan biyosidal 
bir ürünün örneklenmesi olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca 

bakınız statik görüntüleme. 
kişisel koruyucu ekipman 

(KKE) 

kullanıcıyı korumak üzere tasarlanmış baş, göz, solunum 

(SKE), vücut, el ve ayak koruyucu için kullanılmaktadır. 

Kullanıcıların sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak 
için kullanılan KKE'nin taşıması gereken temel güvenlik 

gereksinimleri 89/686/EEC sayılı Avrupa Konseyi Direktifi 
ile belirlenmiştir. 

biyosidal ürünler ile ilişkili 
faaliyet aşamaları 

ürünlerin karıştırılması ve yüklenmesi, uygulama, 
uygulama sonrası ve biyosidal ürünün bertaraf edilmesi 

olarak sayılabilir. 
uygulama sonrası faaliyetler arasında örnekleme, bakım ve temizlik/bertaraf 

etme senaryoları sayılabilir ve tüm bu aşamalar ikincil bir 
maruziyete neden olabilir. 

dermal (cilt yoluyla) 
potansiyel maruziyet 

aktif madde veya biyosidal ürünün giysinin dış yüzeyinde 
ve herhangi bir çıplak deri üzerinde birikmesi olarak 

tanımlanabilir. 
preparat veya formülasyon pazara sunulduğu şekliyle biyosidal ürün, formülünde yer 

alan tüm içeriğiyle birlikte aktif madde, seyrelticiler, 

taşıyıcı materyaller ve stabilizatörler olarak 
tanımlanmaktadır. 

birincil maruziyet kullanıcının (yani biyosidal ürünü uygulayan kişi) başına 
gelen olaydır. 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 31 

 

 

 

Standart terim / 
Kısaltma 

Açıklama 

olasılıksal (stokastik) 
modelleme 

objektif "merkezi eğilim" ve "gerçekçi en kötü durum" 
değerlerini elde etmek üzere verileri birleştirmek 

anlamında kullanılmaktadır. Parametrelerin dağılımlarına 
dayanmaktadır. Ayrıca bakınız deterministik 

değerlendirme tahminleri. 
profesyonel kullanıcılar 

(ör. çalışanlar ve serbest 
meslek sahipleri) 

biyosidal ürünleri yasal gereksinimler  çerçevesinde 

kullanmak/uygulamak zorundadır. Bu kişiler 
mesleklerinin temel hedefleri doğrultusunda eğitim almış 

ve gerekli yeteneklere sahip kişiler olup rutin çalışmaları 

için gerekli olan KKE kullanımı hususunda bir miktar 
deneyim ve beceriye sahip olabilirler. Profesyonel 

kullanıcıların tümü tehlikeli biyosidal ürünleri kullanma 
(örn. balçık engelleyici, insektisit kullanımı, düzensiz 

dezenfeksiyon ve koruyucu içerikli ürünlerin kullanımı) 
bilgi ve becerisine sahip olmayacaktır. 

protokoller araştırma veya çalışmalarda yapılacak iş ve ulaşılması 
istenen hedeflere yönelik detaylı tanımlamaları içerir. 

temizlik/bertaraf etme 
aşaması 

kapsamına giren hususlar arasında kullanım ömrü 
tükenmiş çürüme önleyici kaplamaların çıkarılması, 

kullanılmış koruyucu sıvıların atılması ve işlenmiş 
kerestenin yakılması sayılabilir. 

Gerçekçi en kötü durum maruziyet olasılığının, mümkün olduğunca en yüksek 
maruziyet oranını vermesi beklenen, bir dizi faktör (yani 

süre, miktar, maruziyete karşı alınan önlemler) 

kullanılarak değerlendirildiği/tahmin edildiği durum 
olarak tanımlanmaktadır.  Kasıtlı olarak hatalı kullanım 

durumları gerçekçi en kötü durum içerisinde 
değerlendirilmez. 

Bir yerde yerleşmiş 
kişiler/sakinler 

biyosidal bir ürün uygulaması yapılmış bir alanın 
yakınında yaşayan veya çalışan; biyosidal ürün 

uygulaması ile doğrudan bir ilgili olmayan ancak 
pozisyonu gereği bunlara maruziyet ihtimali bulunan; 

maruziyet olasılığını önlemek veya kontrol altına almak 
için herhangi bir girişimde bulunmayan ve bahsi geçen 

lokasyonda 24 saat bulunması muhtemel (uzun dönem 
maruziyet) olarak tanımlanmaktadır. 

risk değerlendirmesi belirli bir görev veya görevleri üstlenen kişilerin 
maruziyet dozu/seviyesinin uygun toksikolojik sonlanma 

noktası değerleri veya Gözlenebilen Hiçbir Yan Etki 

Göstermeyen Dozajlar (NOAEL) ile karşılaştırılması 
işlemidir. 
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senaryo maruziyetin karakterize edilebildiği, iyi tanımlanmış bir 
veya birkaç görev olarak açıklanmaktadır. 

ikincil maruziyet birincil olmayan durumlar için kullanılmaktadır. Maruz 
kalan kişinin akut veya uzun dönem olabilecek maruziyet 

üzerinde çok az kontrole sahip olması veya hiçbir 
kontrole sahip olmamasıyla karakterizedir. İşlem görmüş 

bölgelere birden çok sefer giriş (işlem görmüş yüzeylerle 
temas, kalan buharın inhale edilmesi, kalıntıların 

yutulması) bu kapsamda değerlendirilmektedir. 
statik görüntüleme arka plandaki atmosferik konsantrasyonların veya 

birikiminin örneklemesi olarak ifade edilmektedir. 
tortuda yaşayan muhtemel bir maruziyet modelini belirtmek amacıyla 

sınırlı görevler veya işyeri bazlı küçük anketler üzerinden 

yürütülen kısa laboratuvar simülasyonlarıdır. 
taşıyıcı ya da izleyiciler - örn. stronsiyum tuzları, boyalar, floresan ajanlar - 

anketler ve çalışmalarda analistlerin maruziyet modelini 
izlemesini kolaylaştırmak için kullanılmaktadır. 

anketler gerçek zamanlı biyosidal ürün uygulama görevlerinden 
derlenen daha kapsamlı maruziyet ölçümleridir. 

görev biyosidal ürünün kullanıldığı her tür işlem evresi olarak 
ifade edilmektedir. Bir veya birkaç senaryo dahilinde 

yürütülen operasyonel bir birimdir. 
Kademe 1 tarama seviyesinde yürütülen risk değerlendirmesidir. 

 
 

 
Kademe 2 çalışma kalıpları ve risk yönetim kapsamında alınan 

önlemleri de dikkate alarak gerçekleştirilen daha ayrıntılı 

bir risk değerlendirmesidir. 
Kademe 3 muhtemel olarak bir ürünün ruhsatlandırması amacıyla 

toplanan veriler sonucunda yürütülen münferit bir 
maruziyet çalışmasının çıktısıdır. 
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Standart terim / 

Kısaltma 

Açıklama 

eğitimli profesyonel 

kullanıcılar 

muhtemelen tehlikeli kimyasalları kullanma konusunda 

uzman bilgisi ve becerisine sahiptir. İş yeri güvenliği ve 

sağlığı ile ilgili Avrupa Topluluğu düzenlemelerinde 
beklenen koruyucu önlemlere (talimatlar, eğitimler, 

maruziyet kontrolüne yönelik önlemler, KKE kullanımı) 
mutlaka uyulmalıdır. Bu konuyla ilişkili yeterlilik, iş 

sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetim sistemleri kanalıyla 
verilecek onay, şubeye özgü standartlar doğrultusunda 

alınacak sertifikasyon veya yetkili makamlar aracılığıyla 
alınabilecek bir onay ile tevsik edilebilir. Uzmanlaşmış 

profesyonel kullanıcı terimi, eğitimli profesyonel kullanıcı 
ile aynı anlamda kullanılmaktadır. 

TWA zamana göre uyarlanmış solunum yoluyla maruziyet 
değeridir. 

kullanıcı kategorileri endüstriyel, profesyonel, profesyonel olmayan ve ikincil 
olarak tanımlanmıştır. 

havalandırma/ventilasyon farklı anlamlarda kullanılabilmektedir. İşyerinde 

uygulanan bir kontrol önlemi, bir bina içerisindeki pasif 
hava değişiklikleri ve insanın solunum hızına atıfta 

bulunabilir. Bağlam, metinden anlaşılabilecektir. 
görüntüleme maruziyet sonrası dozaj/seviye tayini için kullanılan 

biyosidal ürün formülasyonuna renkli veya flüoresan bir 
izleyici eklenmesi anlamında kullanılmaktadır.  

iş giysisi - iş üniforması veya iş kıyafeti, çalışma esnasında giyilen 
bir takım kıyafet için kullanılmaktadır. İşçinin sağlığı ve 

güvenliğini korumak için tasarlanmamıştır ve KKE 
kapsamında değerlendirilmez. Bununla birlikte, kullanıcıyı 

cilt yoluyla maruziyete karşı bir dereceye kadar korurlar. 
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Genel giriş 

Değerlendirme 

Aktif madde uygulamalarının değerlendirilmesi sürecine (BPR) Madde 8'de ve 

biyosidal ürün dosyalarının değerlendirilmesine ilişkin ortak ilkelere (aktif madde 

onayı kapsamındaki temsili biyosidal ürün dahil) Ek VI'da (BPR) yer verilmiştir.  

Değerlendirmeyi yapan veya alıcı CA, (temsili) biyosidal ürünün önerilen kullanımına 

dayalı risk değerlendirmesi ni biyosidal ürünün aktif madde onayı veya ruhsat 

başvurusunu desteklemek üzere ibraz edilen verilere dayandırır. Risk 

değerlendirmeye yönelik genel ilkeler Ek VI'da (BPR) sunulmuştur ve değerlendirme 

bu genel ilkeler doğrultusunda yapılacaktır. Değerlendirmeyi yapan organ ulaştığı 

sonuçları değerlendirmenin sonucuna dayandıracak ve (temsili) biyosidal ürünün 

Madde 19(1)(b)'de belirtilen ruhsatlandırma kriterlerine uygun olup olmadığına 

ve/veya aktif maddenin onaylanıp onaylanmayacağına karar verecektir. 

Risk değerlendirmesi, değerlendirme sürecinin esas kısmıdır ve işbu kılavuz insan 

sağlığı bağlamında risk değerlendirmesi ve maruziyet değerlendirmelerinin ne şekilde 

yürütüleceğini açıklamaktadır. 

Değerlendirme  

İnsan sağlığı bağlamında yürütülecek risk değerlendirme süreci, aşağıda ana hatları 

verilen bir dizi eylemden oluşmaktadır.  

(1) Etki değerlendirmesi: 

a) tehlikenin tanımlanması: bir aktif maddenin doğal yapısı gereği 

neden olabileceği yan etkilerin tanımlanması; ve 

b) tehlikenin karakterize edilmesi: doz (konsantrasyon) - yanıtın 

(etkiler) değerlendirilmesi: Bir maddeye maruziyet dozu veya seviyesi 

ile uygun olduğu durumlarda bir etkinin görülme sıklığı ve ciddiyeti 

arasındaki ilişkinin tahmin edilmesi/değerlendirilmesi. 

(2) Maruziyet değerlendirmesi: İnsan popülasyonları (yani çalışanlar, tüketiciler 

ve çevre yoluyla dolaylı olarak maruz kalan diğer insanlar) veya çevredeki ortamların 

(su ortamı, karasal ortam ve hava) maruz kaldığı veya kalabileceği 

konsantrasyon/dozların tahmin edilmesi/değerlendirilmesi. 

(3) Risk Karakterizasyonu: Bir maddeye gerçek veya beklenen maruziyet 
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nedeniyle bir insan popülasyonunda veya çevresel bölümde meydana gelmesi 

muhtemel advers etkilerin sıklığı ve ciddiyetinin tahmini ve “risk tahminini”, yani bu 

olasılığın ölçülmesini içerebilir. Birden fazla kimyasala birlikte maruziyet ve, ilgili 

olduğu durumlarda, beslenmeyle ilişkili riskler de dikkate alınmalıdır. 

Tüm biyosidal aktif maddeler için yukarıda sayılan tüm adımları içeren kapsamlı bir 

risk değerlendirmesi gerçekleştirilmelidir. 

Aktif biyosidal maddeler için gerçekleştirilecek risk değerlendirmesi sonucunda elde 

edilecek olası sonuçlar: 

 Aktif maddenin biyosidal ürünlerde kullanımına yönelik onay verilmesi önerilebilir 

(onay, uygun olduğu hallerde, belirli ön koşullara tabi olacaktır). 

 Aktif maddenin biyosidal ürünlerde kullanımına onay verilmemesi tavsiye 

edilebilir. 

İnsan sağlığı bağlamındaki risk değerlendirmesi, beher popülasyonun inhalasyon, 

oral ve dermal yollarla maruziyet olasılığı göz önünde bulundurularak, aşağıda 

listelenen potansiyel toksik etkiler ve insan popülasyonları üzerinden 

gerçekleştirilecektir: 

Etkiler 

 Akut toksisite; 

 irritasyon/tahriş; 

 korozivite/aşınma; 

 duyarlılık; 

 tekrarlanan doz toksisitesi; 

 mutajenite; 

 karsinojenite; 

 reprodüksiyon toksisitesi. 

İnsan popülasyonu 

 profesyonel kullanıcılar (ve endüstriyel çalışanlar); 

 profesyonel olmayan kullanıcılar (genel anlamıyla halk); 

 ikincil yollarla maruz kalan insanlar. 

İnsanların maruziyet doz/seviyelerine yönelik değerlendirme, temsili görüntüleme 

verileri ve/veya hesaplama modellerine dayanmaktadır. Uygun olduğu hallerde, 

benzer kullanım ve maruziyet yöntemlerine veya benzer özelliklere sahip maddelere 
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ilişkin mevcut tüm bilgiler dikkate alınacaktır. Temsili ve güvenilir görüntüleme 

verileri ve/veya bilhassa bir maddenin yaşam döngüsünün sonraki aşamalarında 

(örneğin preparatlar ve çeşitli kalemlerin kullanımı sırasında ve sonrasında) ortaya 

çıkabilecek maruziyet seviyelerini modelleme yoluyla gerçekçi olarak elde etmek için 

gerekli olan bilgilerin mevcudiyeti, miktarı ve detayı da değişiklik gösterecektir. Bu 

durumda da, uzman görüşüne ihtiyaç vardır. 

Risk değerlendirmesi, mevcut tüm verilere dayanarak ve belgenin sonraki 

kısımlarında açıklanan tüm yöntemler uygulanarak gerçekleştirilmelidir. Risk 

değerlendirmesinde, temel kural olarak, mevcut olan en iyi ve en gerçekçi bilgi tercih 

edilmelidir. 

Bununla birlikte; başlangıçta en kötü durum varsayımlarına dayalı maruziyet 

tahminlerini kullanarak gerçekleştirilecek risk değerlendirmesi de çoğu zaman faydalı 

sonuçlar verebilir. Böyle bir değerlendirmenin bahse konu maddenin "endişe verici" 

olmadığı şeklinde bir tavsiye kararı ile sonuçlanması halinde söz konusu insan 

popülasyonuna yönelik risk değerlendirmesi sonlandırılabilir. 

Aksine; bahse konu maddenin "şüpheli" nitelikte olduğu şeklinde bir tavsiye kararı 

ise sonuçlanması halinde değerlendirme, mümkünse, iyileştirilmelidir. 

 

GENEL İLKELER 

Esas itibariyle; biyosidal bir maddenin insan sağlığı için zararlı olup olmadığını 

değerlendirmek üzere yürütülen bir risk değerlendirme prosedürü popülasyon(lar)ın 

maruz kaldığı veya maruziyet olasılığının yüksek olduğu doz/seviyelerin herhangi bir 

toksik etkinin gözlenmesinin beklenmediği doz/seviyeler ile karşılaştırılmasından 

ibarettir. 

Mümkün olduğu hallerde risk değerlendirmesi, maruziyet değerlendirmesi sonucunda 

elde edilecek maruziyet doz/seviyesinin ilgili AEL (Kabul Edilebilir Maruziyet Sınırı) ya 

da AEC (Kabul Edilebilir Maruziyet Konsantrasyonu) ile (NOAEL, LOAEL, NOAEC, BMD 

vs. eşik değerler temelinde ve değerlendirme faktörleri kullanılarak ulaşılacaktır) 

tehlike karakterizasyonunun sonuçlarının karşılaştırılması yoluyla 

gerçekleştirilecektir. Maruziyet seviyeleri, mevcut görüntüleme verileri ve/veya 

hesaplama modellerine dayalı olarak elde edilebilir. N(L)OAEL (Herhangi bir advers 

etki gözlemlemenin pek olası olmadığı doz/seviye) değerleri hayvan testlerinden elde 
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edilen sonuçlar veya mevcut insan verilerine dayanarak belirlenir. Bazı etkiler için 

N(L)OAEL ve karşılık gelen AEL değerleri tespit edilemeyebilir. Genotoksik maddeler 

söz konusu olduğunda, maruziyet ile ilgili bir eşik seviyesinin belirlenemeyeceğini 

varsaymanın daha akıllıca olacağı kabul edilmektedir. 

Ayrıca, aşındırıcı veya cilt/gözü tahriş edebilecek veya ciltte hassasiyet yaratabilecek 

maddelere yönelik N(L)OAEL ve karşılık gelen AEL değerleri genellikle mevcut 

değildir. 

Dikkate alınması gerekli etkilerin her biri için doz-yanıt ilişkilerinin türetilmesi ve 

kullanılması Kısım 2.'de ayrıntılı olarak tartışılmaktadır. 

Hem maruziyet hem de etki değerlendirmesi için, kimyasal reaktivite dahil fiziko-

kimyasal özelliklere ilişkin verilere ihtiyaç duyulabilir. Fiziko-kimyasal özelliklere 

ilişkin veriler, örneğin emisyon oranları ve insan maruziyetine dair senaryoları tahmin 

etmek ve toksisite testlerinin tasarımını değerlendirmek için gereklidir, ayrıca 

maddenin farklı maruziyet yollarıyla absorbe edilmesi hakkında göstergeler sunabilir. 

Biyosidal maddeye maruz kalınıp kalınmadığı sorusu ile maddenin TK (toksikokinetik) 

değeri ve metabolizmasının tahmin edilmesi/değerlendirilmesinde kimyasal reaktivite 

de önemli rol oynayabilir. 

Biyosidal bir maddenin insan sağlığı için risk teşkil edip etmediğine maruziyet 

seviyesi/AEL veya AEC oranına bağlı olarak karar verilir. AEL ya da AEC'yi belirlemek 

mümkün değilse, advers bir etkinin meydana gelme olasılığı üzerine kalitatif bir 

değerlendirme yapılır. 

Biyosidal bir maddeye maruz kalan veya maruziyeti muhtemel her insan popülasyonu 

ve kritik etkiler için maruziyet seviyeleri ve potansiyel etkiler ayrı ayrı karşılaştırılır. 

Herhangi bir belirli insan popülasyonunda, risk karakterizasyonu sırasında ayrı ayrı 

dikkate alınması gerekebilecek alt popülasyonlar (örn. farklı maruziyet senaryoları 

ve/veya farklı duyarlılık hikayelerine sahip) tanımlanabileceği unutulmamalıdır. 

Dolayısıyla; her bir ilgili popülasyon/alt popülasyon için ve farklı AEL ya da AEC 

değerleri için (NOAEL, LOAEL, BMD gibi eşik seviyelere dayalı olarak türetilir), uygun 

olduğu durumlarda, kritik sonlanma noktaları için ayrı maruziyet seviyeleri tespit 

edilir ve ilgili maruziyet seviyesi/AEL veya AEC değerleri belirlenir. 

Risk değerlendirme sürecinde, büyük ölçüde, maruziyet ve advers etkilerin 

yorumlanması konusunda başvurulan uzman görüşleri dikkate alınır. Riski 
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değerlendiren kişi, değerlendirmesinde beklenen maruziyet seviyelerinde beklenen, 

insanlara yönelik toksikolojik etkilere odaklanmalıdır. 

Advers etkiler ve maruziyet hakkında gerekli olabilecek diğer bilgiler birbiriyle 

ilişkilidir ve büyük ölçüde Biyosidal Ürünler Yönetmeliği (BPR) Kılavuzu: Cilt III İnsan 

Sağlığı, Bölüm A Gerekli bilgiler içerisinde ele alınmaktadır. Bununla birlikte, tüm 

etkiler ve beklenen insan maruziyet şekillerinin tümü dikkate alındığında, birden fazla 

maruziyet yolu kullanması mümkün olan birkaç test için endikasyonlar mevcut 

olabilir. Özellikle erken ve/veya kapsamlı ileri seviye testler söz konusu olduğunda; 

test etme ya da test etmemeye dair kararının gerekçelendirilebilmesi için ya 

ölçümlenen maruziyet seviyelerinin yüksek kaliteli ve ilgili olmasını ya da insan 

maruziyete ilişkin mümkün olan en iyi tahminlerin elde edilmesini sağlamak önem 

arz etmektedir. İlave olarak, hangi testler ve hangi maruziyet yollarının kullanılması 

gerektiğini belirlemede, eğer elde edilebiliyorsa, toksikokinetik, metabolik veya 

mekanik veri/bilgilerin yararlı olup olmayacağı veya bu tür verilerin insan sağlığına 

yönelik riskleri değerlendirmede kendi başlarına yararlı olup olamayacağı da 

düşünülmelidir. Herhangi bir aşamada, bütünleyici ileri seviye testlere yönelik 

gereksinimler profesyonel muhakeme teknikleri kullanılarak geliştirilmeli, bu sayede 

hayvanlar üzerinde gerçekleştirilecek testler sayesinde elde edilebilecek bilgilere dair 

gereklilikler asgari seviyelere indirgenebilecektir. 

1 Etkilerin Değerlendirilmesi - Tehlikenin Tanımlanması 

Giriş 

Etki değerlendirmesi süreci, risk değerlendirme prosedürünün aşağıdaki adımlarından 

oluşmaktadır: 

 tehlikenin tanımlanması: tehlikeyi tanımlama adımının amacı, şüpheli 

etkileri tanımlamak, sınıflandırmak veya gözden geçirmektir. 

 tehlikenin karakterize edilmesi: doz (konsantrasyon) - yanıtın (etkiler) 

değerlendirilmesi, biyosidal bir maddeye maruziyet dozu veya seviyesi ile bir 

etkinin görülme sıklığı ve ciddiyeti arasındaki ilişkinin tahmin 

edilmesi/değerlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu bölümde "doz-yanıt" olarak 

anılacaktır. Bu adımda; gözlemlenen etkiler için NOAEL veya bu mümkün değilse 

LOAEL ya da BMD değerinden uygun veya mümkün olanı belirlenecektir. Uygun 

hallerde, doz-yanıt eğrisinin şekli de dikkate alınmalıdır (bkz Kısım 2). 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation?panel=vol3partA&vol3partA
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation?panel=vol3partA&vol3partA
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation?panel=vol3partA&vol3partA
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Etki değerlendirmesinin her iki aşamasında da verilerin yeterliliği ve tamlığının da 

değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Verilerin yeterliliği değerlendirilirken, 

verilerin güvenilirliği ve uygunluğu da ele alınacaktır. 

N(L)OAEL değerini belirlemenin mümkün olmadığı etkiler için, genel olarak, maddenin 

doğası gereği bu tür bir etkiye neden olma eğiliminin olup olmadığını değerlendirmek 

yeterli olacaktır. Bu tarz bir etki için maddenin dozu/konsantrasyonu ile advers bir 

etkinin ciddiyeti arasında bir ilişki kurmanın mümkün olduğu durumlarda, bu ilişki 

tanımlanmalıdır. 

Herhangi bir sonlanma noktasına ait risk değerlendirmesinde hem hayvan verileri 

hem de insan verilerine ulaşmak mümkün ise, genel bir kural olarak, uygun rapor 

edilmiş ilgili insan verileri tercih edilecektir. Bu genel kuralın tek istisnası, gönüllü 

insan denekler üzerinde yürütülen araştırmalardır. Etik açıdan sorunlu bulundukları 

için bu tür çalışmalar kesinlikle önerilmemektedir. Bu tür çalışmalardan elde edilecek 

sonuçlar sadece yeterli şekilde gerekçelendirilmiş durumlarda kullanılmalıdır (örn., 

bir tıbbi ürünün ruhsat alması için yapılan testler veya gönüllü insan denekler 

üzerinde halihazırda mevcut olan maddelerin etkileri üzerine yürütülen çalışmalarda 

gözlenen etkilerin, hayvanlar üzerinde yürütülen önceki testlerden çıkarılandan daha 

şiddetli olduğu gözlemlendiğinde). Ancak; risk değerlendirmesinde insan çalışmaları 

ve hayvanlar üzerinde yapılan çalışmaların duyarlılığı arasındaki potansiyel 

farklılıklar, durum bazında incelenmelidir. Tehlike tanımlamasına ilişkin olarak; insan 

çalışmalarından elde edilen verilerin göreceli olarak daha düşük duyarlılığa sahip 

olması, önemli bir sorun teşkil edebilir: İnsan denekler üzerinde yürütülen 

araştırmalardan elde edilen olumsuz veriler, insanlarda ortaya çıkması açıkça 

beklenmeyen bir etkiye dayanmadığı sürece genellikle, maddelerin CLP Mevzuatı 

(1272/2008 sayılı (AB) Mevzuatı) kapsamındaki kriterlere uygun olarak hayvanlar 

üzerinde yürütülen çalışmalardan elde edilen verilere göre yapılmış sınıflandırmasını 

geçersiz kılmak için kullanılamaz. 

Her sonlanma noktası  özelinde tehlikenin tanımlamasına ilişkin bölümün yapısı 

aşağıdaki gibidir: 

 etkinin tanımlanması; 

 etki değerlendirmesinde kullanılacak veriler; 

 açıklanamayan belirsizlikler; 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 

Sürüm 4.0, Aralık 2017 40 

 

 sınıflandırma ve etiketlemeye uygunluk sonuçları; 

 risk değerlendirme görüşleri. 

Tehlikenin Tanımlanması ile ilgili hususlarda, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği (BPR) 

Kılavuzu: Cilt III İnsan Sağlığı, Bölüm A Gerekli bilgiler, işbu Kılavuz ve CLP 

Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin KIlavuz birlikte dikkate alınacaktır. Şekil-1'de 

gösterildiği gibi, tehlikenin değerlendirilmesinde ilave testlerin gerekip gerekmediğine 

karar vermeden önceki ilk iki adım, mevcut tüm bilgilerin toplanması ve 

değerlendirilmesidir. Biyosidal Ürünler Yönetmeliği (BPR) Kılavuzu: Cilt III İnsan 

 

Sağlığı, Bölüm A Gerekli bilgiler kapsamındaki 3. adımın bir parçası olarak yeni test 

sonuçları sunulduğunda; sonuçlar, işbu bölümdeki kılavuza (Etki Değerlendirmesi) 

uygun olarak değerlendirilmelidir. 

Sürecin 1. Adımı doğrultusunda, kimyasallar hakkındaki mevcut tüm bilgileri 

toplamaya yönelik birçok kaynak mevcuttur. Toksikolojik özellikler hakkında mevcut 

bilgilerin derlenmesinin yanı sıra biyosidal aktif maddelerin tehlikelerinin 

değerlendirilmesinde test dışı yöntemlerin uygulamasına dair potansiyelin 

belirlenmesi için eChemPortal (http://www.echemportal.org) ve QSAR Toolbox 

(http://www.qsartoolbox.org) 

önerilmektedir. Literatür veritabanları da dikkate alınmalıdır. 1. adımda dikkate 

alınacak ek kaynak listesine Gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik  değerlendirmesine 

dair Kılavuz, Ana Bölüm R.3 (Bilgi Toplama)'ten ulaşılabilir. Tehlikenin tanımlanması 

sürecindeki 2. Adım, işbu Kılavuzun beher sonlanma noktasına yönelik “Etki 

değerlendirmesi için kullanılacak veriler”  kısımlarında açıklanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation?panel=vol3partA&vol3partA
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation?panel=vol3partA&vol3partA
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation?panel=vol3partA&vol3partA
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation?panel=vol3partA&vol3partA
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation?panel=vol3partA&vol3partA
http://www.echemportal.org/
http://www.qsartoolbox.org/
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment


BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 41 

 

 

1. ADIM 

Hayvanlar, in vitro (laboratuvar ortamında), in silico (bilgisayar 

ortamında) ve insan verilerinde ilgili toksikolojik özellikler hakkındaki 

TÜM mevcut bilgileri toplayın 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Şekil 1: BPR kapsamında tehlikenin değerlendirilmesine yönelik aşamalı 

yaklaşımın şematik temsili ve Veri gereksinimlerine bağlantı 

ADIM 4  

Yeni bilgileri değerlendirin 

Bölüm A Veri 

Gereksinimleri 

Bölüm B Tehlikenin 

Değerlendirilmesi 

ADIM 2 

Mevcut TÜM bilgileri değerlendirin; standart gerekli bilgiler ve feragat 

seçeneklerinin uyarlanmasına yönelik özel kuralları gözden geçirin 

Bölüm B Tehlikenin 

Değerlendirilmesi 

ADIM 3  

Gerekirse yeni testler yapın; ilgili hallerde bütünleyici testler 

yapma seçeneğini göz önünde bulundurun 

Bölüm B Tehlikenin 

Değerlendirilmesi 

Bölüm A Veri Gereksinimleri 
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Verilerin değerlendirilmesi 

Etki değerlendirmesinin her iki aşamasında da verilerin yeterliliği ve tamlığının da 

değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu, her bir etkisi için bir dizi test 

sonucunun bulunabileceği mevcut, üzerinde yeterinde çalışılmış ancak bazılarının 

veya tamamının mevcut standartlara uygulanmadığı maddeler için özellikle önemlidir. 

Bu bölüm, veri değerlendirmesine ilişkin genel yönergeleri ortaya koymaktadır. 

Burada kullanılan yeterlilik terimi, mevcut verilerin güvenilirliğini ve insan hayatına 

yönelik tehlikesi ve risk değerlendirmesine ilişkin verilerin uygunluğunu kapsayacak 

şekilde kullanılmaktadır. Bu bölümde bahsi geçen işbu kılavuzun dışında Gerekli 

bilgiler ve Kimyasal Güvenliğin Değerlendirmesine İlişkin Kılavuz, Ana Bölüm R.4 

(Mevcut Bilgilerin Değerlendirilmesi)  de bilginin uygunluğu, güvenilirliği ve 

yeterliliğini değerlendirmek konusunda daha fazla bilgi sağlayacaktır. 

1.2.1 Verilerin Yeterliliği 

Aktif biyosidal maddeler ve ürünler için, BPR ruhsatlandırma için gerekli verilere 

yönelik düzenlemelere yer vermektedir. BPR Ek II ve III'de sırasıyla tüm aktif 

maddeler ve biyosidal ürünler için ortak olan ayrıntılı temel veri gereklilikleri 

belirtilmiştir; bununla birlikte BPR Ek IV'de veri gerekliliklerinin uyarlanmasına dair 

genel kurallar belirtilmektedir. 

1.2.2 Verilerin Yeterliliği 

Bir verinin yeterliliği iki temel unsur üzerinden tanımlanabilir: 

 test metodolojisi ile testin performansı ve sonuçlarının açıklanma şekli 

üzerinden bir testin doğal kalitesi olarak açıklanabilecek güvenilirlik; 

 bir testin belirli bir tehlike veya risk değerlendirmesi bağlamındaki uygunluk. 

Güvenilir ve uygun veriler, risk değerlendirmesinde geçerli kabul edilir. Her etki için 

birden fazla veri seti mevcut olduğunda en güvenilir ve uygun olan verilere ağırlık 

verilir. 

Hayvanlar üzerinde yürütülen test verilerinin, güvenilirlik açısından, değerlendirilmesi 

aşağıda özetlenmiştir. Diğer bölümler, insan üzerinde ve in vitro testlerden elde 

edilen verilerin güvenilirliği ile insanlar ve QSAR konusunda uygunluğunu ele 

almaktadır. 

 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
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1.2.3 Verilerin Güvenilirliği 

Aktif biyosidal maddelere yönelik testler AB Test Yöntemleri Yönetmeliği (440/2008 

Sayılı (AB) Yönetmeliği) ve GLP ilkelerine uygun olarak yürütüleceğinden bu bölümde 

ele alınan konuların çoğu ilgili olmayacaktır. 

Mevcut bir takım biyosidal maddeler için elde mevcut olan test verileri GLP 

gereklilikleri ve test yöntemlerinin standardizasyonundan önce derlenmiştir. Bu 

veriler yine de risk değerlendirmesinde kullanılabilir, ancak kullanılan veriler ve 

metodolojinin değerlendirmenin amaçları kapsamındaki güvenilirliği gözden 

geçirilmelidir. Değerlendirme uzman görüşleri doğrultusunda ve şeffaf olmalıdır; 

böylece belirli bir veri setinin kullanılma sebebi açıkça gerekçelendirilebilir.  

Standartlaştırılmış en uygun test yöntemi ve GLP ilkelerine dair gereklilikler mevcut 

test verileri değerlendirilirken referans olarak kabul edilmelidir. Bir başka deyişle; 

mevcut yöntemlere (örn. EC AB Test Yöntemleri Yönetmeliği, OECD Test Yönergeleri 

Programı - http://www.oecd.org/env/ehs/ ya da U.S. EPA Test Yönergeleri - 

http://www.epa.gov/ocspp/pubs/frs/home/guidelin.htm) uygun yürütülen ve uygun 

şekilde rapor edilen çalışmaların risk değerlendirmesi için güvenilir olduğu 

düşünülmektedir. Klimisch ve diğ. (1997) özellikle toksikolojik ve ekotoksikolojik 

çalışmalardan gelen verilerin güvenilirliğini değerlendirmeye yönelik ve 

fiziko-kimyasal ve çevresel akıbet ve davranış araştırmaları gibi daha geniş bir 

kapsama da uyarlanabilecek bir puanlama sistemi geliştirmiştir. 

1= kısıtlama olmaksızın güvenilir: “Genel olarak geçerli ve/veya uluslararası 

çapta kabul görmüş test yönergeleri uyarınca gerçekleştirilmiş araştırmalardan elde 

edilen veriler […] (tercihen GLP standardına uygun) veya belgelenen test 

parametrelerinin belirli (ulusal) bir test yönergesine dayandığı […] ya da açıklanan 

tüm parametrelerin bir yönerge ile yakından ilgili/karşılaştırılabilir olduğu yöntemler.” 

2= bir takım kısıtlamalara rağmen güvenilir: “belgelenen test parametrelerinin 

spesifik test yönergelerine tam olarak uymadığı ancak verileri kabul etmek için yeterli 

olduğu […] (çoğunlukla GLP standardına uygun olmadan yürütülmüş) araştırmalardan 

elde edilen veriler ya da bir test yönergesi kapsamına alınamayan, ancak yine de 

uygun şekilde belgelenmiş ve bilimsel olarak kabul edilebilir araştırmalar.” 

3= güvenilir değil: “ölçüm sistemi ile test maddesi arasında enterferans olan, 

http://www.oecd.org/env/ehs/
http://www.epa.gov/ocspp/pubs/frs/home/guidelin.htm
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maruziyetle ilgisi olmayan organizmalar/test sistemlerinin kullanıldığı (örn. fizyolojik 

olmayan uygulama yolları), kabul edilebilir olmayan, dokümantasyonu değerlendirme 

için yeterli olmayan ve uzman görüşü için ikna edici olmayan bir yönteme göre 

yürütülmüş araştırmalardan elde edilen veriler […]” 

4= açıklanabilir olmayan: “yeterli deneysel ayrıntı vermeyen ve yalnızca kısa 

özetler veya ikincil literatürde (kitaplar, incelemeler vb.) yer verilen araştırmalardan 

elde edilen veriler […].” 

Bu türden puanlama araçlarını kullanmak, ör. bahsedilen Klimisch kodları, bilgilerin 

sıralanmasına ve daha sonradan gözden geçirilmek üzere yeniden düzenlenmesine 

izin verir. Bunun için, ölçümlenen veya üzerinde tahmin yürütülen sonlanma noktasını  

dikkate alarak en alakalı verilere odaklanılmalıdır. Güvenilirlik, uluslararası 

standartlar referans alınarak ve belirli resmi kriterler dikkate alınarak değerlendirilir. 

Bilginin, ör. Klimisch kodlarına göre, puanlanması sonucunda güvenilir olmayan tüm 

veriler uzman görüşü doğrultusunda ilave değerlendirmelerden hariç tutmamalıdır 

zira bu verilerin değerlendirilen sonlanma noktaları bağlamında uygun olma olasılığı 

bulunmaktadır. Genel olarak, güvenilir olmayan bir takım veri türleri (bir 

değerlendirme yapmak için dokümantasyonun yetersiz olduğu durumlar) ve 

güvenilirlik atanmasının mümkün olmadığı veriler, yalnızca destekleyici veriler olarak 

kullanılabilir. 

Bir test raporunu gözden geçirirken, değerlendirici şu hususları dikkate almalıdır: 

 teste konu maddenin saflığı/ safsızlığı ve kaynağı rapor edilmelidir; 

 eksiksiz bir test raporu mevcuttur veya test yeterince ayrıntılı olarak 

açıklanmıştır ve açıklanan test prosedürü genel kabul görmüş bilimsel standartlara 

uygundur. Böyle bir rapordaki bilgilerin güvenilir olduğu kabul edilmeli ve risk 

değerlendirmesi için kullanılmalıdır; 

 verilerin güvenilirliğine tam olarak hükmedilip hükmedilemeyeceği veya 

açıklanan test prosedürünün bazı hususlarda test yönergeleri ve/veya genel kabul 

görmüş bilimsel standartlardan farklı olup olmadığı. Değerlendirici, bu durumda, 

verilerin risk değerlendirmesinde dikkate alınıp alınmayacağına; alınırsa ne şekilde 

kullanılacağına (örneğin, güvenilirliği zaten kanıtlanmış bir çalışmada destekleyici 

bilgiler olarak) veya bu bilgilerin tamamen geçersiz olarak kabul edilip 

edilmeyeceğine karar vermelidir; 
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 Diğerlerinin yanı sıra aşağıda sıralanan faktörler, bu verilerin bir risk 

değerlendirmesinde kullanılabilmek için kabul edilebilir olup olamayacağı görüşünü 

desteklemek için kullanılabilir: 

o madde üzerinde yapılmış başka çalışmaların veya hesaplamaların mevcut olup 

olmadığı; varsa, söz konusu verilerin bunlarla tutarlı olup olmadığı; 

o benzer yapıya, aktivite profiline, homologlara, ilgili prekürsörlere, alt ürünlere 

veya diğer kimyasal analoglara sahip izomerler üzerindeki araştırmalar gibi başka 

çalışmaların mevcut olup olmadığı ve değerlendirilen verilerin bunlarla tutarlı olup 

olmadığı; 

o risk karakterizasyonunun sonucuna karar vermek için yaklaşık bir değer yeterli 

olacaktır; 

 destekleyici kritik bilgiler rapor edilmemişse (örneğin test edilen türler, madde 

kimliği, dozlama prosedürü), test verilerinin risk değerlendirmesi için güvenilir 

olamayacağı düşünülmelidir. 

Prensip olarak, aynı kriterler yayınlanmış bir literatürde rapor edilen test verileri için de 

geçerlidir. Sunulan bilginin miktarı, rapor edilen verilerin güvenilirliğine hükmetmek için 

temel oluşturacaktır. Genel olarak hakemli dergilerde yayınlanmış yayınlar tercih edilir. 

Kaliteli incelemeler destekleyici bilgiler olarak kullanılabilir. Özetler veya kısaltılmış 

yayınlar da destekleyici materyal sağlayabilir. 

Verilerin değerlendirmesi üzerine genel ilkeler, Belge Üretim Kriterleri Uluslararası 

Koordinasyonu IPCS toplantısında tartışılmıştır (toplantının sonuçları toplantı raporu 

(IPCS, 1993) Ek 5'te özetlenmiş, ayrıca mesleki maruziyet ile ilgili boyutları da 

tanımlanmıştır (EEC, 1992)). 

İnsan Verileri 

İnsan verilerinin güvenilirlik boyutunda değerlendirilmesi genellikle hayvan 

verilerinden daha ayrıntılı, derinlemesine ve eleştirel inceleme gerektirir (WHO, 

1983). Negatif sonuçlara sahip epidemiyolojik çalışmalar, bir maddenin kendine özgü 

tehlikeli bir özelliğinin olmadığını kanıtlayamaz; ancak uygun şekilde belgelenmiş 

“negatif” sonuçlanan çalışmalar risk değerlendirmesinde kullanılabilir. Temel olarak 

dört tür insan verisi ibraz edilebilir: (1) maruz kalan popülasyonlar üzerine analiz 

epidemiyoloji çalışmaları, (2) Tanımlayıcı veya korelasyonlu epidemiyoloji çalışmaları, 

(3) durum raporları ve (4) çok nadir ve yeterli gerekçeye sahip durumlarda, gönüllü 
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insanlar üzerinde yürütülen kontrollü çalışmalar. 

 

(1) Analitik epidemiyoloji çalışmaları, insan maruziyeti ile biyolojik etki belirteçleri, 

kronik etkilerin erken evre belirtileri, hastalık oluşumu veya mortalite gibi etkiler 

arasındaki bir ilişkiyi tanımlamak için yararlıdır ve risk değerlendirmesi için en iyi 

verileri sağlayabilir. Çalışma tasarımları arasında şunlar bulunmaktadır: 

 maruziyetteki farklılıkları belirlemeye yönelik, belirli bir etkinin gözlendiği 

(durumlar) ve gözlenmediği (kontrol/ referans grupları) bir grup kişinin belirlendiği 

ve karşılaştırıldığı durum-kontrol (durum-referans) çalışmaları; 

 "maruz kalmış" ve "maruz kalmamış" bir grup kişinin belirlendiği ve etkilerin 

gözlenmesi arasındaki farklılıkların incelendiği kohort çalışmalar; 

 belirli bir popülasyon (örneğin bir grup işçi) üzerinde çalışılarak belirli bir süre 

içerisinde gözlenen morbidite ile eşzamanlı maruziyet arasındaki ilişkinin 

değerlendirilebildiği kesitsel çalışmalar. 

 

Sağlık ile ilgili spesifik etkilere yönelik epidemiyolojik kanıtın gücü, diğer şeylerin yanı 

sıra, analizlerin türüne ve yanıtın büyüklüğüne ve özgüllüğüne bağlıdır. Farklı koşullar 

altında aynı ajana maruz kalan popülasyonlar üzerinde ve farklı çalışma tasarımları 

kullanılarak yürütülen birkaç bağımsız çalışmada karşılaştırılabilir sonuçlar elde 

edildiğinde bulgulara olan güven artacaktır. 

 

Epidemiyoloji çalışmalarının yeterliliğini değerlendirmeye yönelik kriterler arasında 

maruz kalan (durum) ve kontrol gruplarının uygun şekilde seçimi ve 

karakterizasyonu, maruziyetin yeterli şekilde karakterize edilmesi, hastalığın ortaya 

çıkması için yeterli takip süresinin tanınması, etkinin doğru şekilde araştırılması, 

önyargı ve karıştırıcı faktörlerin doğru şekilde değerlendirilmesi ve bir etkiyi tespit 

etmeye yönelik makul bir istatistiksel güç sayılabilir.  



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 47 

 

 

(2) Tanımlayıcı epidemiyolojik çalışmalar, insan popülasyonları arasında yaş, 

cinsiyet, ırk ve zamansal veya çevresel koşullardaki farklılıklara bağlı olarak hastalık 

oranlarında gözlenen farklılıkları incelemektedir. Bu çalışmalar ilave araştırmalar 

yapılması gereken alanları belirlemek için yararlı olabilir ancak risk değerlendirmesi 

için çok yararlı değildir. Tipik olarak bu tür çalışmalar, yalnızca belirli bir zaman dilimi 

içerisinde veya farklı coğrafi lokasyonlarda hastalık oluşumuna yönelik kalıpları veya 

eğilimleri belirleyebilir; ancak nedensel etkeni veya insan maruziyetinin derecesini 

belirleyemez. 

(3) Durum raporları, bir maddeye maruz kalan bir birey veya bir grup birey 

üzerindeki belirli bir etkiyi tanımlar. Özellikle, hayvan deneylerinde gözlemlenemeyen 

etkileri ortaya çıkardıklarında alakalı olabilirler. 

(4) Halihazırda mevcut olduklarında; gönüllüler üzerinde uygun şekilde yürütülen 

(4) düşük maruziyete sahip TK çalışmaları da dahil olmak üzere kontrollü insan 

maruziyeti çalışmaları, bazı nadir durumlarda risk değerlendirmesinde de 

kullanılabilir. Bununla birlikte, bireylerin kasıtlı olarak bir maddeye maruz bırakılması 

söz konusu olduğunda ortaya çıkacak pratik ve etik hususlar nedeniyle, insanlar 

üzerinde yürütülmüş deneysel toksisite çalışması oldukça azdır.  Bir tıbbi ürünün 

ruhsatlandırılmasına yönelik çalışmalara benzer bu tür çalışmalar World Medical 

Association (Dünya Tabipler Birliği) insan denekler üzerinde yürütülen tıbbi 

araştırmalarda genel etik ilkeleri izah eden Helsinki Deklarasyonu'na uygun olarak 

yürütülmelidir (World Medical Association, 2000). 

Avrupa Birliği Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Listesine dahil olmak amacıyla, insanlar 

üzerinde münferit deneysel toksisite çalışmaları yürütülmemelidir. 

İyi tasarlanmış bir çalışmaya dair kriterler arasında çift kör bir çalışma tasarımının 

kullanılması, doğru eşleşen bir kontrol grubu ve bir etkiyi saptamak adına yeterli 

sayıda deneğin kullanılması sayılabilir. İnsanlar üzerinde yürütülen deneysel 

çalışmalardan elde edilen sonuçlar genellikle nispeten az sayıda denekten, daha kısa 

maruziyet süresi ile ve etkileri tespit etmek için yeterli hassasiyeti vermeyecek düşük 

doz seviyeleri ile yürütülmüştür. 

Gönüllü insan denekler üzerinde yürütülecek test çalışmalarının kesinlikle tavsiye 

edilmediği vurgulanıyor olsa da halihazırda kaliteli veriler mevcut olduğunda ve uygun 

şekilde gerekçelendirildiği durumlarda uygun şekilde kullanılmalıdır. 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 

Sürüm 4.0, Aralık 2017 48 

 

In vitro (laboratuvar ortamında elde edilen) veriler 

Mevcut verilerin bir kısmının in vitro yürütülen çalışmalardan elde edilmiş olması 

mümkündür - örn. genotoksisite, cilt veya göz tahrişi/korozyon çalışmaları üzerine 

temel (ve belki de ek) çalışmalar. Ayrıca; metabolizma ve/veya etki mekanizmaları 

(farklı türlerden elde edilmiş hücre kültürleri üzerinde yapılan çalışmalar dahil), 

dermal absorbsiyon (farklı türler için de olabilir) ve toksisitenin çeşitli boyutları (örn., 

farklı hücre türlerindeki sitotoksisiteyi ölçmeye yönelik testler, makromolekül 

bağlama çalışmaları, embriyo kültür sistemleri kullanılarak yapılan testler, sperm 

hareketliliği testleri) konusunda da in vitro çalışmalardan elde edilmiş veriler olabilir. 

Bu çalışmaların herhangi birinin kullanışlılığı, örn. çalışmanın ne kadar iyi rapor 

edildiği, test maddesinin ne kadar iyi karakterize edildiği ve incelenen sonlanma 

noktası için AB Test Yöntemleri Mevzuatında (440/2008 sayılı (EC) Mevzuatı) 

açıklanan yöntemin gerekliliklerinin ne ölçüde karşılandığı gibi daha önce tartışılan 

bazı genel kriterler ışığında belirlenmiş yeterliliklerinden etkilenecektir. 

Bununla birlikte, in vitro çalışmaların yeterliliğini değerlendirirken özellikle göz 

önünde bulundurulması gereken diğer bazı kriterler de mevcuttur; örn.: 

 maddenin bakterilere/hücrelere karşı toksisitesi, çözünürlüğü ve, uygun hallerde, 

kültür ortamının pH'ı ve ozmolalitesi üzerindeki etkisi hesaba katıldığında, kullanılan 

maruziyet doz/seviye aralığı; 

 test sistemindeki uçucu maddelerin etkili konsantrasyonlarının muhafaza edilmesi; 

 gerektiğinde uygun bir eksojen metabolizma karışımının (örn. indüklenmiş sıçan 

veya hamster karaciğerinden alınan S9) kullanılması; 

 testlerin ayrılmaz parçaları olarak uygun negatif ve pozitif kontrol gruplarının 

kullanılması; 

 yeterli sayıda tekrar yapılması (test içerisinde ve testin geneli anlamında); 

 uygun test sisteminin kullanılması (örneğin, uygun hücre hatları). 

Verilerin Uygunluğu/Araştırma Konu ve Amacı ile İlgisi 

Eldeki verilerin uygunluğunu/araştırma konusu ve amacı ile ilgisini değerlendirmek 

adına, diğer şeylerin yanı sıra, uygun bir türün araştırılıp incelenmediğini, maruziyet 

yolunun söz konusu popülasyon ve maruziyet senaryosu için uygun olup olmadığını 

ve tedarik edilen maddenin test edilen maddenin temsilcisi olup olmadığını 

yargılamak gerekir. İkinci hususu değerlendirebilmek için, maddenin uygun şekilde 
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tanımlanması ve önemli impüritelerinin tanımlanması gerekir. 

Yeterli kalitedeki, uygun insan verileri bazen mevcut en iyi veri olabilir; ancak daha 

sık olarak, hayvanlar üzerinde gerçekleştirilmiş çalışmalarda gözlemlenen etkilerin 

insanlarla ilişkisi hakkında net bir sonuca varmak için mevcut insan, hayvan ve diğer 

veriler birlikte değerlendirilir. 

Hayvanlar üzerinde gerçekleştirilmiş çalışmalarda gözlemlenen etkilerin insanlarla 

ilişkisi üzerine yapılan değerlendirmeler, nispeten sınırlı olsalar bile, toksisite 

testlerinde kullanılan bir maddenin hem insanlarda hem de hayvan türlerinde 

metabolizması gibi TK (toksikoloji) verileri ile desteklenir. Bir türe yönelik spesifik 

etki/yanıt (örn, erkek sıçanların böbreklerinde hafif hidrokarbon ile indüklenen 

neftropati) gibi uygun şekilde belgelenmiş kanıtlar, maddeye maruz kalan insanlarda 

belirli bir etkinin meydana gelmesinin beklenmediği şeklinde bir sonuç için gerekçe 

olarak kullanılmalıdır.  

Bu tür bilgilerin yokluğunda (maddenin kendisi hakkında veya bilimsel olarak 

gerekçelendirilebildiği sürece, yapısal olarak yakın bir analogu), hayvanlar üzerinde 

gerçekleştirilen çalışmalarda gözlenen “eşik” yan etkilerin, normal olarak maddeye 

belirli bir maruziyet seviyesinin üzerinde maruz kalan insanlarda da meydana gelme 

olasılığının olduğu varsayılacaktır. 

Her durumda, hayvan çalışmalarındaki doz-tepki ilişkileri (veya sadece tek bir doz 

test edildiğinde etkinin şiddeti) de risk değerlendirme sürecinin bir parçası olarak 

değerlendirilir. Bu değerlendirmeler, belirli bir maruziyet düzeyinin üzerinde 

insanlarda advers etkinin meydana gelme olasılığı hakkında bir yargıya varıldığı risk 

karakterizasyon aşamasında dikkate alınır.  

Gözlemlenen sonuçların in vivo olarak da gözlemlenip gözlemlenmediği veya 

gerçekleşmesinin beklenip beklenemeyeceği değerlendirilirken (örn. biyosidal 

maddenin TK verisinden), in vitro gerçekleştirilen testlerden elde edilen verilerin 

uygunluğuna dair yorumlar dikkate alınmalıdır. ECVAM tarafından belirlenen 

validasyon prosedürleri uyarınca, in vitro bir test gibi alternatif (hayvan dışı denekler 

üzerinde uygulanmış) bir testin uygunluk düzeyi test sisteminin bilimselliği (bilimsel 

uygunluk) ve tahmin modelinin tahmin kapasitesi (tahmin etkililiği) temelinde 

değerlendirilir. Bahsedilen, in vitro verilerden in vivo  sonlanma noktasına 

ekstrapolasyon yapmak için kullanılan bir algoritmadır (Worth ve Balls, 2001). 
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Genel olarak in vitro testlerin sonuçları (cilt tahrişi/ korozyonu ve mutajenite gibi 

spesifik  sonlanma noktalarının değerlendirilmesine yönelik standart test yönergesi 

protokolleri olarak kullanılanlar hariç) örneğin, hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen 

çalışmalardan elde edilen verilerin insanlar ile ilişki düzeyinin yorumlanmasını 

kolaylaştırmak veya bir maddenin etki mekanizmasını daha iyi anlamak için 

kullanılabilecek ilave bilgiler sağlamaktadır. 

Her ne kadar in vitro veriler tek başına insanlar ile genellikle doğrudan alakalı olmasa 

da, in vitro  gerçekleştirilen genotoksisite testlerinde olumlu sonuçlar veren yüksek 

elektrofilik maddeler ilk temas ettiği bölgede insanlar için mutajenik olma 

potansiyelleri açısından değerlendirildiğinde endişe verici olabilir (örn. cilt, solunum 

yolu ya daGI sistem). Genotoksisiteye yönelik in vitro testlerden elde edilen verilerin 

yorumlandığı özel durum Bölüm1.8'de yer almaktadır. 

(Kantitatif) Yapı-Etkililik İlişkileri ((Q)SAR) 

Belirli bir sonlanma noktası için elde veri bulunmadığında veya eldeki veriler sınırlı 

olduğunda, Yapı-Etkililik İlişkileri (SARs) kullanımı söz konusu olabilir. Bilhassa uzun 

dönem memeli toksisitesi ile ilgili olarak; SAR teknik ve yöntemlerinin, özellikle de 

QSAR modellerinin, risk değerlendirmesinde uygulanabilecek kadar geliştirilmemiş 

olduğu unutulmamalıdır. 

Risk değerlendirme amacıyla kullanılan SAR'lar genellikle daha çok kalitatif 

niteliktedir ve kantitatif boyutları ele almamaktadır. 

SAR'lar, potansiyel bir tehlikeyi, toksikokinetik özellikleri veya daha ileri testlere 

ihtiyaç olduğunu göstermek söz konusu olduğunda değerli olabilir. Gerekli bilgiler ve 

Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi Kılavuzu Ana Bölüm R.6'da (QSAR ve Kimyasalların 

Gruplandırılması) ilave talimatlar sağlanmıştır. 

 

Toksikokinetik 

Toksikolojik bulguların yorumlanması için ve dolayısıyla risk değerlendirme sürecinde 

bir maddenin toksikokinetik verilerine ihtiyaç duyulur. Etkileri maruziyet ile 

ilişkilendirmek adına organizmadaki bir maddenin akıbetiyle ilgili bilgiler gereklidir. 

İki nokta arası veya türler arası ekstrapolasyonlar, varsayılan türler arası 

ekstrapolasyon faktörlerinin hassaslaştırılmasına olanak tanıyan dahili maruziyet 

verilerine dayalı olarak mümkün olabilir. Bu durum ayrıca, bireyler arası farklılıkları 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
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değerlendirerek, belirli bir risk altında olabilecek hassas alt popülasyonların risk 

değerlendirmesinde dikkate alınmasına da olanak sağlayabilir. Hedef bölgedeki 

konsantrasyon/doz ile toksik etki arasındaki ilişki hakkındaki bilgilerle birlikte TK 

bilgisi, yüksek ila düşük doz arasında değişen etkilerin tahmini için önemli bir araç 

olabilir. Toksikokinetik veriler, ileri düzey testler hakkında bilinçli kararlar vermek için 

de kullanılabilir. Özel bazı durumlarda, derogasyona yönelik açıklamaları desteklemek 

için geçerli toksikokinetik veriler kullanılabilir. Örneğin, bir maddenin sistemik olarak 

mevcut olmadığına dair kanıt, örn. üreme toksisitesi testleri gibi daha ileri seviye 

testlerin yapılmamasına gerekçe teşkil edebilecektir. 

Bununla birlikte, risk karakterizasyonunda daha yüksek kademede bir iyileştirmeye 

ihtiyaç duyulduğunda (bkz Kısım 4.6), TK tehlike karakterizasyonunun (örn. kimyasal 

spesifik ayarlama faktörlerinin türetilmesi, etki şeklinin ayrıntılandırılması) 

iyileştirilmesinde faydalı olabilir. 

TK verileri hem in vitro hem in vivo deneylerin sonuçlarından veya PBPK 

modellemesinin kullanımından elde edilebilecektir. 

ECHA Biyosidal Ürünler Kılavuzu, Cilt III İnsan sağlığı Bölüm A (Gerekli bilgiler) 

içerisindeki TK başlıklı Kısım 8.8. TK değerlendirilmesine yönelik bu bölümde 

açıklanan diğer unsurlarla birlikte göz önünde bulundurulacaktır. 

1.3.1 Tanımlar 

Toksikokinetik (TK) terimi vücut içerisinde bulunan bir maddenin zaman içerisindeki 

akıbetini tanımlamak için kullanılır. Emilim, dağılım, metabolizma ve/veya bertaraf 

etmeyi (boşaltım) içerir. 

Toksikodinamik terimi, kimyasal maddelerin hedef bölgeler ile etkileşim süreci ve 

devamındaki olumsuz etkilere yol açan reaksiyonlar anlamına gelir. Etki 

sahasındaki/bölgelerindeki konsantrasyon, doğrudan veya dolaylı olarak, çeşitli 

faktörler (örn., DNA hasarına yönelik onarım mekanizmaları, telafi edici hücre 

proliferasyonu) tarafından tersine çevrilebilen veya değiştirilebilen toksikodinamik 

etkiyi yönlendirir. 

Toksikokinetik çalışmalar, ana bileşiğin ve metabolitlerinin (örn. kan, idrar, dışkı, 

inhale edilen hava ve organlarda) konsantrasyon-zaman süreci hakkında tür, doz ve 

yola bağlı verileri elde etmek için tasarlanmıştır. Toksikokinetik parametreler, bu 

verilerden uygun tekniklerle türetilebilir. In vivo/ex-vivo toksikokinetik çalışmalardan 
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aşağıdaki bilgiler elde edilebilir: 

Doğrudan elde edilebilecek bilgiler: 

 madde/metabolitlerinin kan (plazma), doku ve diğer biyolojik sıvılardaki (örn. 

idrar, safra, inhale edilen hava) konsantrasyon-zaman profili ve uygun olduğu 

hallerde, dışarı atılan sıvıların hacmi; 

 protein bağlama ve ilgili olduğu hallerde eritrositlere bağlanma (in-vitro/ex-vivo 

çalışmalar). 

Türetilmiş bilgiler: 

 absorbsiyon ve biyoyararlanım oranı ve derecesi; 

 maddenin vücuttaki dağılımı; 

 biyotransformasyon; 

 oral ve soluma yoluyla maruziyet sonrası pre-sistemik (ilk geçiş) ve sistemik 

metabolizmanın hızı ve kapsamı; 

 reaktif metabolitlerin oluşumu ve olası tür farklılıkları hakkında bilgi; 

 idrar, dışkı, soluma ve diğer biyolojik sıvılar (örn. süt, safra, ter vb.) yoluyla 

ekskresyon (atılma) hızı ve miktarı; 

 tekrarlı veya sürekli maruziyet durumunda yarılanma ömrü ve birikme potansiyeli; 

 enterohepatik dolaşım hakkında bilgi. 

Oral uygulama sonrası sistemik yararlanılabilirlik, oral olmayan yollardan uygulama 

sonrasında olduğundan daha fazla olabileceğinden, enterohepatik sirkülasyon, iki 

nokta arası ekstrapolasyon hususunda belirli problemler yaratabilir.  Bu durum, hem 

bileşiğin emilimini/sistemik yararlanılabilirliğini hem de resirkülasyon kapsamını 

yansıtan bir AUC (Eğri altında kalan alan) ile sonuçlanır. Hedef organın farklı yollarla 

gerçekleşen maruziyet kapsamı göreceli olarak farklı yollarla ulaşılan AUC (Eğri 

altında kalan alan) rasyoları ile hesaplanabildiğinden, enterohepatik resirkülasyon 

gerçekleştiğinde hedef organın oral yoldan maruziyeti yüksek çıkabilecektir. 

Uygun doz seviyelerinde insanlarda (ön görülen) farklı maruziyet yol(lar)ına (oral, 

solunum yoluyla, dermal yoldan) yönelik toksikokinetik bilgilere sahip olmak yararlı 

olacaktır.  AUC (Eğri altında kalan alan) profili ve zamanla atılım rakamlarından 

maddenin tekrarlı olarak mı yoksa sürekli olarak mı verildiğinde birikim yapacağı 

hesaplanabilir. Bununla birlikte, bu ekstrapolasyonu yalnızca lineer kinetiğe sahip 

maddeler için yapmak mümkündür. Bu nedenle, bir maddenin birikim potansiyeli 
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hakkındaki bilgiler risk değerlendirmesi için önemliyse, tekrarlanan doz rejimleri ile 

veri toplamak gerekli olacaktır. Birden fazla türe ait TK verisi türler arası farklılıkların 

değerlendirilmesini sağlayabilir. In vivo verilerin yokluğunda bazı toksikokinetik 

verilerin vitro deneylerden elde edilebilir. Bunlar arasında Vmax, Km, içsel metabolik 

klirens gibi metabolik adım parametrelerinin yanı sıra cilt geçirgenlik oranı ve dağılım 

katsayısı sayılabilir. 

Fizyolojik temelli toksikokinetik modelleme teknikleri, kan ve hedef bölgedeki 

konsantrasyon-zaman profilini simüle etmek için kullanılabilir. 

1.3.2 Toksikokinetik Temel İlkeleri ve Kullanıldığı Alanlar 

Bir maddeye maruziyet kaynaklı toksisite, bir organizmanın etkilenen dokularının 

olumsuz bir etkiye neden olacak miktarlardaki toksik maddenin tamamını almasıyla 

sonuçlanan bir olaylar zincirinin bir sonucudur. Belirli türlerin daha duyarlı olmasını 

sağlayan ve bu tür kimyasal saldırılara verilen tepkilerin hayvanlar ve insanlar 

arasında büyük farklılıklar göstermesine yol açan faktörler ya hassas dokunun maruz 

kaldığı nihai toksik maddenin niteliğine ve miktarı (TK) veya bu dokuların nihai toksik 

maddeye duyarlılığı yani TD yanıtıdır (ECETOC, 2006; WHO/IPCS, 2005; Boobis ve 

diğ., 2008). 

Hayvanlar üzerinde uygulanacak herhangi bir çalışma öncesinde, böyle bir 

çalışmadan elde edilecek faydaların belirlenmesi çok önemlidir. Mevcut verilerden 

türetilen TK davranışı diğer özellikleri tahmin edebilmek adına daha fazla test 

yapılmasını gereksiz kılabilir. Gerçek TK çalışmalarının durum bazında tanımlanması, 

biyosidal maddelerin özellikleri hakkındaki bilgileri risk değerlendirmesi yapabilecek 

yeterliliğe eriştirebilir. Sonuç olarak; destekleyici veri kullanılarak gereksiz veri, 

hayvan, zaman ve kaynak kullanımından kaçınılmalıdır. TK verisi, (sonraki) toksisite 

çalışmalarının tasarımı, bağlantı sorgulama ve kategorilerin oluşturulması için önemli 

bilgiler sağlayabilir. Yeni toksikokinetik veriler oluşturmak için, Kılavuzun bu bölümü 

ECHA Biyosidal Ürünler Kılavuzu, Cilt III İnsan sağlığı Bölüm A (Gerekli bilgiler) ile 

birlikte kullanılmalıdır. Bu belgenin amacı TK (toksikokinetik) ana ilkelerine genel bir 

bakış sağlamak, TK verilerini kimyasalların insan sağlığı için oluşturduğu riskin 

değerlendirmesinde kullanılması konusunda rehberlik etmek ve bu bilgileri test 

stratejilerini (ITS) desteklemek için kullanmak suretiyle (ITS) daha avantajlı hale 

geçmektir. 
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TK fazı, maruziyetle başlar ve hedef bölgede (doku dozu) belirli bir nihai toksik madde 

konsantrasyonu oluşması ile sonuçlanır. Bu konsantrasyon maddenin ADME 'sine 

(Emilim, Dağılım, Metabolizma ve Ekskresyon) bağımlıdır (ECETOC, 2006). ADME 

(Emilim, Dağılım, Metabolizma ve Ekskresyon) bir maddenin vücuda alımı ve 

ekskresyon dahil vücuttaki yaşam döngüsü olarak açıklanmaktadır (EU B.36; OECD 

TG 417): 

 absorbsiyon (emilim): maddenin vücuda nasıl, ne kadar ve ne hızla girdiği; 

 dağılım: maddenin organizmanın çeşitli kısımları, yani vücut sıvıları veya dokuları 

arasında, çift yönlü transferi; 

 metabolizma: incelemeye konu maddenin yapısal olarak farklı bir kimyasala 

(metabolit) enzimatik veya enzimatik olmayan şekilde dönüşümü; 

 ekskresyon (atılım): ana maddenin ve/veya metabolit(ler)inin fiziksel olarak 

yok olması; başlıca ekskresyon (atılım) yolları idrar, safra (dışkı) ve inhale edilen 

havadır.3 

Metabolizma ve ekskresyon (atılım), maddenin organizma tarafından fiziksel 

hareketle ya da kimyasal dönüşüm yoluyla bertaraf edilmesi olarak tanımlanan 

eliminasyon fazının iki temel bileşenidir. Daha tutarlı bir ifade olması açısından ve 

aksi belirtilmedikçe; metabolizma, iki kimyasal tür arasında gözlemlenebilir bir denge 

ile sonuçlanan büyük ölçüde tersine çevrilebilir kimyasal dönüşümleri içermez. Bu son 

bahsedilen olgu, ara çevirim olarak tanımlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

3 Anne sütü küçük, ancak potansiyel olarak önemli bir ekskresyon (atılım) yoludur. 

 

Bir kimyasalın dolaşım sistemlerine emilmesini, vücutta dağılımını, 

biyotransformasyonu ve atılımını takip eden süreçlerin toplamı, dağılım olarak 

adlandırılır. 
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Absorbsiyon 

Toksik maddeler vücuda genellikle akciğerler, GI kanalı (her ikisi de doğası gereği 

emilim yüzeylerine sahiptir) ve cilt yoluyla girer.  Maddelerin absorbe edilebilmesi 

için, çoğunlukla pasif difüzyon yoluyla biyolojik zarlardan enine geçiş yapması gerekir. 

Biyolojik zarlar hem lipidik tabakalar hem de sulu fazlardan oluştuğu için bunun gibi 

bir işlem, maddenin hem lipit hem de suda çözünür olmasını gerektirir. Bu kriterleri 

karşılamayan kimyasallar için, kolaylaştırılmış difüzyon, aktif taşıma veya pinositoz 

gibi daha çok aktif olarak yönlendirilen ve bu nedenle enerji gerektiren süreçler 

yoluyla absorbsiyon gerçekleşebilir. 

Dağılım 

Kimyasal, kan dolaşımına girdiğinde, toksik etkisini doğrudan kana veya dolaşım 

sisteminin taşıması veya dağıtması ile herhangi bir hedef doku veya organa 

geçirebilir. Kanın organ boyunca akışı, maddenin membranlar ve kılcal damarlardan 

geçme yeteneği ve çeşitli dokulara olan göreceli afinitesi, dağılım oranını ve hedef 

dokuları belirler. Membran ötesine aktarım ile ilgili olarak, sadece pasif değil, aynı 

zamanda taşıyıcı proteinlerin (örneğin p-glikoprotein) aktif taşıma mekanizmalarının 

da dikkate alınması gerekir; zira bu, kan-beyin bariyerini aşmak ve başka yerlere 

(örneğin bağırsağa) geçiş anlamında da özellikle önemlidir. 

Dağılım, aslında çok yönlü dengeler içeren dinamik bir süreçtir. Yalnızca dolaşım 

sistemi, kimyasalların hızla dağıldığı ayrı, kapalı bir kompartmanlardır. 

Çeşitli doku ve organlara dağılım genellikle gecikir. Bununla birlikte; bileşikler, 

karaciğer, böbrek ve akciğerler gibi yüksek oranda perfüze olan dokulara çoğu kez o 

kadar hızlı dağılır ki kinetik, kandaki diğer olaylardan ayırt edilemez. Bu noktada; bu 

tür organlar başlangıç ve merkezi kompartımanın bir parçası olarak sınıflandırılır ve 

kas, deri ve yağ gibi periferik kompartımanlar yavaşça dengelenen dokulara ayrılır. 

Hızlı (veya merkezi) ve yavaş (veya periferik) kompartımanlar arasında serbest 

madde dengesi bulunmaktadır. Serbest madde elimine edildikçe, periferik 

kompartımandaki madde yavaşça dolaşıma (hızlı veya merkezi kompartıman) geri 

salınır. 

Fizyolojik esaslı farmakokinetik (PBPK) modelleme vücudun alt bölümlerini farklı 

kompartımanlara ayırır. Mevcut toksikolojik çalışmalardan elde edilen verilere 

dayanarak dokularda dağılım, kan veya plazma ile dikkate alınan doku arasındaki 
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ayrışım katsayıları kullanılarak matematiksel olarak hesaplanır. 

Metabolizma veya Biyotransformasyon 

Biyotransformasyon vücuttaki kimyasalların akıbetini, toksisitesini ve atılma yolu ve 

hızını etkileyen ana faktörlerden biridir. Geleneksel olarak, biyotransformasyon, faz I 

ve faz II olarak adlandırılan iki ana faza ayrılır. Faz I, diğer bir ifadeyle 

işlevselleştirme evresi, lipofilik moleküller üzerinde büyük bir etkiye sahiptir, onları 

daha polar ve ekskresyona (atılım) hazır hale getirir. Genellikle detoksifikasyon 

(ağısızlaştırma) olarak anılan Faz II'de, bu tür işlevselleştirilmiş molekül parçaları, 

ekskresyon (atılım) öncesinde oldukça polar moleküller ile konjuge edilir. Membran 

kaplı (mikrozomal proteinler) veya sitozol içinde bulunan (sitozolik veya çözünür 

enzimler) spesifik enzimler her iki fazı da katalize eder. Sonrasında, konjugatların 

atılımı ile ilgili olan ve ATP-bağımlı plazma membran taşıyıcılar içeren bir Faz III  

önerilmiştir. 

Kimyasalların çoğu potansiyel olarak bir çeşit biyolojik dönüşüme karşı hassastır ve 

tüm hücre ve dokular potansiyel olarak bileşikleri biyolojik olarak dönüştürme 

yeteneğine sahiptir. Bununla birlikte, bu tür biyotransformasyonun ana sahaları 

substrat ve yola bağımlıdır; genel olarak, karaciğer ve vücudun giriş portalları, 

biyotransformasyonun dikkate alınması gereken ana bölgeleridir. Özellikle, farklı 

dokularda ve aynı organın farklı hücreleri arasında metabolize edici enzimlerin varlığı 

açısından farklılıklar meydana gelmektedir. Diğer bir boyut da, birçok 

biyotransformasyon enziminin ekspresyonunda ve katalitik aktivitelerinde, çeşitli 

hayvan türleri ve insanlar arasında ve içinde belirgin farklılıkların varlığıdır. Metabolik 

farklılıklar ile ilgili herhangi bir bilgi, kimyasalların insanlar üzerindeki potansiyel 

riskini karakterize etmede çok önemli bilgiler sağlayabilir. 

Ekskresyon (Atılım) 

Kimyasallar, farklı giriş portalları kanalıyla absorbe edildikleri gibi farklı yollar ve 

mekanizmalarla da atılabilirler. Ekskresyon (atılım) süreçlerinin önemi, göreceli 

olarak, bileşiğin ve çeşitli metabolitlerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlıdır. 

Pasif taşınmanın (difüzyon veya filtrasyon) yanı sıra, bir maddeyi biyolojik bir 

membrandan geçirmeye yönelik taşıyıcı destekli mekanizmalar da vardır. Belirli 

türdeki maddelerin (örn. Sodyum, potasyum, magnezyum, organik asitler ve organik 

bazlar) taşınmasından sorumlu çeşitli pompalar olduğu iyi bilinmektedir. İlgili 
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bileşikler, aynı taşıma mekanizması için rekabet edebilir. Ek taşıma sistemleri, 

fagositoz ve pinositoz da önemli olabilir (Örn. partikül maddelerin alveollerden 

alveolar fagositler tarafından bertaraf edilmesi ve bazı büyük moleküllerin (Pritchard, 

1981) karaciğer ve dalaktaki retikülo-endotel sistem ile vücuttan atılmasında 

(Klaassen, 1986)). 

Biyoyararlanım ve Saturasyona karşı Nonlineerlik ve Akümülasyon 

Toksisiteyi etkileyen en kritik faktör, nihai toksik maddenin gerçek hedef bölgedeki 

konsantrasyonudur (doku dozu). Bu bağlamda biyoyararlanım, bir test maddesinin 

toksisite profilinin değerlendirilmesi için anlamlı bir parametredir. Bir maddenin doz 

ve konsantrasyonunu ile toksisiteye yol açan olaylar dizisinin tamamındaki temel 

olayları içine alan etki şekli ile ilişkilendirir. 

1.3.2.5.1 Biyoyararlanım 

Biyoyararlanım, genellikle, bir maddenin emildiği bölgeden genel (sistemik) 

dolaşımdaki kana geçişini, dolayısıyla sistemik biyoyararlanım anlamına gelecek bir 

olguyu tanımlar (Nordberg ve diğ., 2004). Ele alınan maddelerin en azından 

bazılarının sistemik anlamda biyolojik olarak yararlanılabilir olduğu gerçeği, genellikle 

sistemik maruziyet olarak adlandırılır. 

Sistemik biyoyararlanım, mutlaka absorbe edilen madde miktarına eşdeğer değildir; 

çünkü birçok durumda bu miktarın bir kısmı sistemik olarak dolaşım sistemine 

ulaşmadan önce atılabilir veya metabolize edilebilir. Örneğin, oral maruziyet sonrası 

herhangi bir emilim gerçekleşmeden önce bağırsakta metabolize olan maddeler için 

bu söylenebilir. 

Tersine, bağırsak yoluyla emilen maddeler, o organdan ilk geçişlerinde karaciğer 

tarafından kısmen elimine edilebilir (ilk geçiş etkisi). 

1.3.2.5.2 Lineerlik, Nonlineerlik ve Doygunluk (Saturasyon) 

Vücudun farklı kompartımanları arasındaki tüm aktarım hızları, mevcut miktarlar 

veya konsantrasyonlarla orantılı olduğunda (buna mükemmel süreç de denir), bu 

süreç lineer bir süreç olarak adlandırılır. Bu, işlem gören ve dağıtılan maddenin 

miktarının ve yarılanma ömrünün sabit olduğu ve konsantrasyonların dozajla 

(maruziyet) orantılı olduğu anlamına gelir. Bu tür lineer kinetikler, ilgili doz-toksisite 

ilişkilerini gösterir. 

Bir kinetik proses doyuma ulaştıktan sonra (örn. yüksek doz/maruziyete bağlı 
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olarak), biyotransformasyon sürecinde yer alan enzimler, dağılım veya eliminasyonda 

yer alan taşıyıcılar veya bağlayıcı proteinler (yani reseptörler) inhibe edildiğinden 

veya maksimum aktivitesine ulaştığından, süreç lineerliğini yitirebilir.  Bu, bazı kinetik 

özelliklerin konsantrasyonuna veya doza bağımlı olmasına veya zamana bağımlı 

olmasına neden olabilir. Bazı durumlarda bu, biyotransformasyon ürünlerinde veya 

metabolik kapasitede bir değişikliğe yol açabilir. Özellikle tekrarlanan doz testleri için, 

lineer olmayan kinetiklere yönelik kaynakların sistematik olarak dikkate alınması 

tavsiye edilir. 

1.3.2.5.3 Akümülasyon (Birikim) (Kroes ve diğ., 2004) 

Biyolojik bir sistemdeki her şeyin biyolojik bir yarılanma ömrü vardır; ekskresyon 

(atılım), bozunma veya metabolizma yoluyla bertaraf edilene kadar o sistemde ne 

kadar kalacağının bir ölçüsüdür. Farklı kelimelerle ifade etmek gerekirse; birim 

zamanda kandan elimine edilen maddenin miktarı, klirens (birim zamanda temizlenen 

kan hacmi) ve konsantrasyonun (birim hacim başına bir bileşiğin miktarı) ürünüdür. 

Mükemmel reaksiyonlarda klirens, bir maddenin özelliği olan sabit bir değerdir. Bir 

organizmaya giren bir maddenin organizmadan atılan maddeden daha fazla olması 

halinde, organizmanın maddeyi biriktirdiğinden bahsedilir. Konsantrasyon, elimine 

edilen miktarın giren madde miktarına eşit olacak şekilde arttığında, sabit bir 

konsantrasyon, kararlı bir halden bahsedilecektir. Birikimin miktarı, vücut yükü ile 

kararlı durum hali arasındaki ilişkiyi yansıtır. Türlerin klirensi arasındaki farklılıklar, 

deney hayvanları ve insanlar arasındaki kararlı durum vücut yükü farkını 

belirleyecektir. 

Pratikte toksikokinetik: bilginin tahmin edilmesi, türetilmesi ve üretilmesi 

DG SANCO (EC, 2007) tarafından TK verilerinin türetilmesi ve üretilmesine yönelik 

kademeli bir yaklaşım önerilmiştir. Ayrıca; BPR amaçları doğrultusunda ECHA 

Biyosidal Ürünler Kılavuzu, Cilt III İnsan Sağlığı Bölüm A Gerekli bilgiler, 
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TK verilerinin üretilmesinde dikkate alınacak strateji türlerini açıklar. Bir maddenin 

farklı önem düzeyleri için TK değerlendirmesinde ne kadar efor sarfetmenin uygun 

olacağı konusunda bir strateji geliştirilebilir. Fiziko-kimyasal ve diğer verilerden 

türetilebilecek bir maddenin ve ayrıca yapısal olarak ilgili maddelerin olası aktivite 

profiline ilişkin değerlendirmeler asgari talep olarak dikkate alınmalıdır. Bu, ileri 

seviye testlerin yapılması fikrinde ısrarcı olma veya bunlardan feragat etme 

konusundaki tartışmalara yardımcı olabilir ve bir maddenin etki şekline ilişkin bir ilk 

izlenim sağlayabilir. Sonraki TK verilerinin, yapılan ek toksisite testlerini yorumlayan 

ve yönlendiren çalışmalara odaklanması gerekir. 

Toksikokinetiğin Tahmin Edilmesi 

1.3.2.6.1 Absorbsiyon 

Emilim, bir maddenin biyolojik zarlar boyunca yayılma potansiyelinin bir 

fonksiyonudur. Moleküler ağırlığa ilave olarak bu potansiyel hakkında bilgi 

sağlayabilecek en kullanışlı parametreler log P değeri ve suda çözünürlüktür. Log P 

değeri, maddenin su ve hidrofobik çözücü oktanol (lipitin yerine kullanılır) 

ortamındaki göreceli çözünürlüğü hakkında bilgi sağlar ve bir lipofilisite ölçüsüdür. 

Log P > 0 değerler, maddenin lipofilik olduğunu ve bu nedenle oktanol içinde suya 

kıyasla daha hızlı çözünür olduğunu gösterir. Negatif log P değerleri, maddenin 

hidrofilik olduğunu ve dolayısıyla suda oktanol ortamından daha hızlı çözünür 

olduğunu gösterir. Genel olarak, -1 ile 4 arasındaki log P değerleri absorbsiyon için 

uygundur. Bununla birlikte, böyle bir log P değerine sahip bir maddenin lipid 

ortamında çözünürlüğü zayıf olduğundan, suda çözünürlüğü çok düşük olduğunda 

kolayca emilmez. Bu nedenle, o maddenin absorbe edilme potansiyelini 

değerlendirirken, maddenin hem suda çözünürlüğünü hem de log P değerini dikkate 

almak önemlidir. 

(a) Oral yoldan/GI kanalıyla absorbsiyon 

Bir maddenin GI kanalında absorbe edilme potansiyelini değerlendirirken maddelerin 

GI florası, GI yoluna salınan enzimler veya hidroliz yoluyla metabolize edilmenin bir 

sonucu olarak GI  sıvılarında kimyasal değişikliklere uğrayabileceği unutulmamalıdır. 

Bu değişiklikler, maddenin fiziko-kimyasal özelliklerini değiştirecektir ve dolayısıyla, 
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ana maddenin fiziko-kimyasal özelliklerine dayalı tahminler artık geçerli olmayabilir 

(fizyolojik faktörlerin ayrıntılı listesi, mide ve bağırsak pH'ına ilişkin veriler ve 

bağırsaktan geçiş süresine dair veriler için bkz. Ek 1-1). 

İyonik maddelerin (yani asitler ve bazlar) emilimini etkileyebilecek bir husus GI 

(gastrointestinal) sistemin değişen pH düzeyidir. İyonize maddelerin biyolojik zarlar 

boyunca kolaylıkla dağılmadığı düşünülmektedir. Bu nedenle, bir asit veya bazın 

absorbsiyon potansiyelini değerlendirirken, pKa (Maddenin %50'sinin iyonize ve 

%50'sinin iyonize olmayan formda olduğu pH) bilgisi avantaj sağlayacaktır. Asitlerin 

emilimi pH <pKa ortamda daha kolay iken bazlar pH >pKa ortamda daha kolay emilir. 

Maddelerin GI kanalında absorbe edilebildiği diğer mekanizmalar arasında küçük suda 

çözünür moleküllerin (moleküler ağırlığı yaklaşık 200'e kadar) sulu gözeneklerden 

geçişi veya bu tür moleküllerin bir miktar su akışı ile membranlar boyunca taşınması 

sayılabilir (Renwick, 1994). Yüksek düzeyde lipofilik maddelerin (log P ≥4) 

absorbsiyonu, bu tür maddelerin GI sıvıları içinde çözünememesi ve dolayısıyla 

mukozal yüzeye temas etmeleri nedeniyle sınırlı olabilir. Bununla birlikte, safra 

tuzlarının misel çözülmesi, bu tür maddelerin emilimini arttırır (Aungst ve Shen, 

1986). Miseller olarak emilen maddeler (yüzey gerilimini düşüren, yüzey 

aktif/sürfaktan madde moleküllerinin toplamı), lenfatik sistem yoluyla karaciğeri 

atlayarak dolaşıma girer. Her ne kadar partiküller ve büyük moleküllerin (moleküler 

ağırlıkları  

 

 

0'lerde olan) normalde biyolojik membranları geçmek için fazlasıyla büyük olduğu 

kabul edilse de, bu tür maddelerin küçük miktarları pinositoz veya persorpsiyon 

(villusların uçları döküldüğünde kalan membranlardaki gözeneklerden geçiş) yoluyla 

epitel hücrelerine taşınabilir (Aungst ve Shen, 1986). 

Sürfaktan veya irrite edici maddelerin emilimi, hücre membranlarında meydana gelen 

hasar nedeniyle artabilir. 

Absorbsiyon, GI kanalı boyunca, farklı yerlerde ve farklı mekanizmalarla 

gerçekleşebilir. Ağızda emilim minimumdur ve varsa da pasif difüzyonla gerçekleşir. 

Bu nedenle maddeler doğrudan sistemik dolaşıma girer; ancak bir miktar enzimatik 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 61 

 

 

bozunma meydana gelebilir. Ağızda olduğu gibi, midede de emilim minimum 

düzeydedir ve yalnızca pasif difüzyonla gerçekleşir - asidik ortam zayıf asitlerin 

alımına yardımcı olur. Alım öncesinde hidroliz ve çok nadiren metabolizma (endojen 

enzimlerle) potansiyeli vardır. Bu noktada bir kez emildikten sonra, maddeler 

sistemik dolaşıma girmeden önce karaciğere gidecektir - ilk geçiş metabolizması daha 

sonra ana bileşiğin sistemik biyoyararlanımını sınırlayabilir. İnce bağırsak çok geniş 

bir yüzey alanına sahiptir, dolayısıyla bu bölümden geçiş süresi en uzundur; bu durum 

ince bağırsağı GI sistem içerisinde en hakim absorbsiyon alanı yapar. Çoğu madde 

pasif difüzyonla emilecektir. Bununla birlikte, lipofilik bileşikler miseller oluşturarak 

lenfatik sistem tarafından emilebilir; dolayısıyla daha büyük moleküller/partiküller 

pinositoz sayesinde alınabilir. GI mukozasındaki bağırsak mikroflorası veya enzimleri, 

emilimden önce bileşikleri metabolize edebilir. Bu noktada kana giren maddeler 

sistemik dolaşıma girmeden önce karaciğerden geçtiğinden, hepatik ilk geçiş 

metabolizması sistemik dolaşıma giren ana bileşik miktarını sınırlayabilir. Kalın 

bağırsakta emilim esas olarak pasif difüzyonla gerçekleşir. Ancak elektrolitler için 

aktif taşıma mekanizmaları da mevcuttur. İnce bağırsakla karşılaştırıldığında kalın 

bağırsakta emilim hızı ve miktarı düşüktür. Kalın bağırsaktan gelen kan akışının çoğu 

önce karaciğerden geçer. 

Tablo 1 oral yoldan/GI yoluyla absorbsiyonunun tahmini için dikkate alınabilecek 

farklı veri türlerine genel bir bakış sağlar. 
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Tablo 1: Oral yoldan/GI yoluyla absorbsiyon  ile ilgili verilerin yorumlanması 

Veri Kaynağı Bu bize ne anlatıyor? 

Yapı Molekülün yapısı içinde iyonize olabilen grupları belirlemek 

mümkün olabilir. Örn. tiol (SH), sülfonat (S03H), hidroksil 

(OH-), karboksil (COOH) veya amin (NH2) gibi oksijen, sülfür 

veya nitrojen atomları içeren grupların tümü potansiyel olarak 

iyonize edilebilir. 

Moleküler ağırlık Genel olarak molekül ne kadar küçükse, o kadar kolay 

alınabilir. 500'den küçük moleküler ağırlıklar kolay absorbe 

olurlar; 

1000'den büyük moleküler ağırlıkların absorbsiyonu zordur. 

Partikül boyutu Genel olarak, katıların emilmeden önce çözülmesi gerekir. 

Nanometre boyut aralığındaki partiküllerin pinositoz yoluyla 

alınması mümkün olabilir. Kuru olarak (örneğin besinle 

birlikte) veya bir süspansiyon halinde uygulanan birkaç yüz 

mikrometre çapa sahip çok büyük partiküllerin emilimi, 

partikülün çözünmesi için geçen süre nedeniyle, azalabilir. Bu 

özellikle suda çözünürlüğü düşük maddeler için söz konusu 

olacaktır. 

Suda çözünürlük Suda çözünen maddeler, gastrointestinal sıvılarda kolaylıkla 

çözünecektir. Çok hidrofilik maddelerin pasif difüzyon yoluyla 

absorbsiyonu, maddenin GI sıvısından ayrılma hızı ile sınırlı 

olabilir. Bununla birlikte, moleküler ağırlık düşükse (<200), 

madde sulu gözeneklerden geçebilir veya bir miktar suyla 

birlikte epitel bariyerden geçebilir. 

log P Orta düzeyde log P değerleri (-1 ile 4 arasında) pasif difüzyon 

ile absorbsiyon için uygundur. Herhangi bir lipofilik bileşik, 

miselüler çözdürme yoluyla alınabilir, ancak bu mekanizma 

özellikle lipofilik bileşikler (log P >4), 
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Veri Kaynağı Bu bize ne anlatıyor? 

 özellikle suda çözünürlüğü düşük (≤1 mg / L) ve aksi 

takdirde zayıf bir şekilde emilecek olanlar için 

önemlidir. 

Dozaj taşıyıcı Maddenin dozajı bir taşıyıcı kullanılarak ayarlanmışsa, 

söz konusu enstrümanın suda çözünürlüğü ve 

maddenin taşıyıcı/su partisyon katsayısı alım oranını 

etkileyebilir. Sulu ortamda verilen bileşikler, yağlarda 

verilenlerden muhtemelen daha hızlı emilir. 

Mısır yağı veya yerfıstığı yağı gibi emülsiyon haline 

getirilebilen ve sindirilebilen yağlarla verilen bileşiklerin 

sindirilemeyen mineral yağ (sıvı petrolat) veya toprak 

yoluyla verilenlerden daha fazla absorbe edilmesi 

muhtemeldir (D'Souza, 1990); ikincisi çocuklar söz 

konusu olduğunda önemli bir taşıyıcıdır. 

Oral Toksisite Verileri Sistemik toksisite belirtileri varsa, emilim 

gerçekleşmiştir4. Ayrıca renkli idrar ve / veya iç 

organlar, renkli bir maddenin emildiğine dair kanıt 

sağlayabilir. Bu bilgi, absorbe edilen maddenin miktarı 

hakkında hiçbir fikir vermeyecektir. Ayrıca kambur bir 

postür gibi bazı klinik belirtiler, irritasyon kaynaklı bir 

rahatsızlık veya sadece midede büyük hacimli bir test 

maddesinin varlığının habercisi de olabilir; besin 

alımının azalması, tatsız bir test maddesinden 

kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle, sistemik 

absorbsiyonun kanıtı olarak gösterilen etkilerin temas 

kaynaklı etkilerinin gözlendiği bölgedeki lokal etkilere 

değil, emilen test maddesine bağlı olduğu gayet açık 

olmalıdır. 

4 Sistemik etkilerin sekonder lokal etkiler olarak ortaya çıkmadığından emin olunmalıdır. 
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Hidroliz testi Hidroliz testi (EU C.7; OECD TG 111) maddenin 50°C 

sıcaklık ve 4.0, 7.0 ve 9.0 pH değerlerine sahip su 

içerisindeki yarılanma ömrü hakkında bilgi verir. Test, 

0.01 M veya doymuş sulu bir çözeltinin yarısı kadar 

düşük bir konsantrasyon (hangisi daha düşükse) 

kullanılarak gerçekleştirilir. Bu testin yürütüldüğü 

sıcaklık GI kanalındaki doğal sıcaklıktan çok daha 

yüksek olduğundan, bu test maddenin GI kanalındaki 

gerçek hidroliz yarılanma ömrü hakkında bir tahmin 

sağlamayacaktır. Bununla birlikte, ana bileşiğin GI 

kanalında sadece sınırlı bir süre için kalabileceğine dair 

bir işaret teşkil edebilir. Bu nedenle, ana bileşiğin 

özelliklerine dayanan toksikokinetik tahminlerin 

anlamlılığı sınırlı olabilir. 

(b) Solunum yoluyla absorbsiyon - İnhalasyon 

İnhale edilen maddeler için, maddenin solunum yolunun yüzeyinde birikme süreçleri 

ile gerçek emilim birbirinden ayrıştırılmalıdır. Maddenin fiziko-kimyasal özellikleri her 

iki süreci de etkiler. 

İnhale edilebilecek maddelere gazlar, buharlar, sıvı aerosoller (hem sıvı maddeler 

hem de solüsyon içerisindeki katı maddeler) ve toz haline getirilmiş maddeler/ tozlar 

dahildir. 

Doğrudan solunum yoluyla veya klirens mekanizmalarının etkisiyle absorbe edilebilir 

maddeler, solunum yolunun dışına taşınabilir ve yutulabilir. Bu, GI (gastrointestinal 

sistem) kanalıyla absorbsiyonun inhale edilen maddelerin toplam sistemik yüküne 

katkıda bulunacağı anlamına gelir. 

Kanda kolayca çözünür olması için, bir gaz veya buharın suda çözünür olması gerekir. 

Suda çözünürlüğün yüksekliği, her nefeste absorbe edilen miktarı artıracaktır. 

Bununla birlikte; gaz veya buhar, alveolar ve kılcal membranları geçmek için 

yeterince lipofilik olmalıdır. 

 

Bu nedenle, orta düzeyde bir log P değeri (-1 ile 4 arasında)
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absorbsiyon için uygun ortam oluşturacaktır. Buharların kolayca çözülebilen maddeler 

(yani hidrofilik) biçimindeki birikme modeli, lipofilik maddelerden farklıdır. Havadaki 

hidrofilik maddeler, üst solunum yoluyla etkili bir şekilde uzaklaştırılırken lipofilik 

maddeler ise akciğerlerin derinliklerine ulaşır ve böylece büyük gaz değişiklerinin 

gerçekleştiği bölgelerde absorbsiyon meydana gelebilir. Fazlasıyla hidrofilik gaz veya 

buharların sistemik olarak kullanılma hızı, solunum yolunu kaplayan sulu sıvılarda 

(mukus) parçalanma ve kana karışma hızları ile sınırlı olabilir. Bu tür maddeler, 

mukusla birlikte birikme bölgesinin dışına taşınabilir, yutulabilir veya sulu membran 

gözenekleri yoluyla solunum epitelinden geçebilir. Yüksek derecede reaktif gazlar 

veya buharlar, temas yerinde reaksiyona girebilir ve böylece emilim miktarını 

azaltabilir. Bileşiğin fiziko-kimyasal özelliklerinin yanı sıra fiziksel aktivite (egzersiz, 

ağır iş, vb.) de absorbsiyon oranı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir ve spesifik olarak 

değerlendirilmelidir (Csanady ve Filser, 2001). 

Tozlara yönelik kesin birikim modelleri sadece tozun partikül boyutuna değil aynı 

zamanda partiküllerin higroskopisitesi (havadan rutubet absorbe etme), elektrostatik 

özellikleri ve şekli ile bireyin solunum dinamiklerine de bağlıdır.  Kabaca bir tahminle, 

aerodinamik çapları <100 µm olan partiküllerin inhale edilme potansiyeli yüksektir. 

Aerodinamik çapları <50 µm olan partiküller göğüs bölgesine, <15 µm olanlar ise 

solunum sisteminin alveolar bölgesine ulaşabilir. Bu değerler, solunum sistemi 

yapıları daha küçük boyutlardaki deney hayvanları için daha düşüktür. Aerodinamik 

çapları> 1-5 µm olan partiküllerin nazofaringeal bölgede yerleşme/birikme olasılığı 

daha yüksek iken aerodinamik çapları <1-5 µm olan partiküllerin trakeo-bronşiyal 

veya pulmoner bölgelere yerleşmesi daha olasıdır (Velasquez, 2006). Bu nedenle, 

partiküllerin solunum sistemindeki kantitatif birikim modeli değişiklik göstermektedir. 

Bununla birlikte, genele yaygın birikim modelleri türetilebilir (Snipes, 1989). Solunum 

sisteminde partikül boyutuna bağlı birikim modellerini tahmin etmeye yönelik birkaç 

model mevcuttur (U.S. EPA, 1994). 

Genel olarak sıvılar, çözelti içindeki katılar ve suda çözünen tozlar, solunum sistemini 

kaplayan mukus içine kolaylıkla yayılır/çözülür. Lipofilik maddeler (log P>0) doğrudan 

solunum sistemi epitelinde absorbe edilme potansiyeline sahip olacaktır. Nispeten 

yüksek log P değerlerine sahip maddelerin akciğerlerde daha uzun bir yarılanma 

ömrüne sahip olabileceğine dair kanıtlar mevcuttur, ancak bunlar kapsamlı bir şekilde 
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incelenmemiştir (Cuddihy ve Yeh, 1988). Oldukça hidrofilik maddeler sulu gözenekler 

yoluyla absorbe edilebilir (moleküler ağırlıkları <yak. 200 olan maddeler için) veya 

mukusta tutunarak solunum sisteminin dışına taşınabilir. Suda çözünürlüğü düşük 

tozlar için, partiküllerin mukus içinde çözülme hızı, doğrudan absorbe edilecek miktarı 

sınırlayacaktır. Nazofaringeal bölgede biriken suda çözünürlüğü düşük tozlar, 

öksürerek veya hapşırarak vücuttan atılabilir veya yutulabilir (Schlesinger, 1995). 

Trakeo-bronşiyal bölgede biriken bu tür tozlar, akciğerlerden esas olarak mukosilier 

mekanizma ile temizlenir veya yutulur. Bununla birlikte, küçük bir miktarı fagositozla 

alınarak lenfatik sistem yoluyla kana taşınabilir. Alveolar bölgede biriken suda 

çözünürlüğü düşük tozlar, esas olarak alveolar makrofajlar tarafından yutulacaktır. 

Bu durumda makrofajlar partikülleri kirpikli hava yollarına yerleştirir veya pulmoner 

interstisyum ve lenfoid dokulara taşır. 

Tablo 2 solunum sistemi yoluyla(respiratuvar) absorbsiyonun kestiriminde dikkate 

alınabilecek farklı veri türlerine genel bir bakış sağlar. 

Tablo 2: Solunum yoluyla absorbsiyon ile ilgili verilerin yorumlanması 

 

Veri Kaynağı Bu bize ne anlatıyor? 

Buhar basıncı Bir maddenin buhar olarak inhale edilebilir olup 

olmadığını gösterir. Genel bir kural olarak; oldukça 

uçucu maddeler, buhar basıncı 25 kPa'dan yüksek 

(veya kaynama noktası 50°C'nin altında) olan 

maddelerdir. Uçuculuğu düşük maddeler, 0.5 kPa'dan 

daha düşük bir buhar basıncına (veya 150°C'nin 

üzerinde bir kaynama noktasına) sahiptir. Bu değer 

ECETOC TRA modelinde kullanılmıştır; bununla birlikte, 

biyosidal aktif maddeler ve ürünler için solunum yoluyla 

maruziyete ilişkin HEEG (İnsan Maruziyetini 

Değerlendirmeye Yönelik Uzman Grubu) Görüşü ve 

solunum yoluyla absorbsiyonunun değerlendirilmesinde 

buhar basıncının dikkate alınmasıyla ilgili olarak da 

Bölüm 3 (Maruziyet Değerlendirmesi) takip edilmelidir. 
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Partikül boyutu İnhale edilebilir/teneffüs edilebilir partiküllerin varlığını 

gösterir. İnsanlarda, aerodinamik çapları 100 µm'nin 

altında olan partiküller inhale edilme potansiyeline 

sahiptir. Aerodinamik çapları <50 µm olan partiküller 

göğüs bölgesine, <15 µm olanlar ise solunum 

sisteminin alveolar bölgesine ulaşabilir. Bu değerler, 

solunum sistemi yapıları daha küçük boyutlardaki 

deney hayvanları için daha düşüktür. Bu nedenle, 

partiküllerin solunum yolunda kantitatif birikim şekli, 

inhale edilen aerosolün partikül boyutu dağılımı ve 

ayrıca partiküllerin fiziksel ve fiziko-kimyasal 

özelliklerine (örneğin şekil, elektrostatik yük) bağlı 

olarak değişiklik gösterebilir. Bununla birlikte, genele 

yaygın birikim şekilleri türetilebilir (Snipes, 1989; U.S. 

EPA, 1994) 

log P Orta düzeyde log P değerleri (-1 ile 4 arasında) pasif 

difüzyon ile solunum sistemi epitelinden doğrudan 

absorbsiyon için uygundur. Herhangi bir lipofilik bileşik, 

miselar çözünme yoluyla alınabilir ancak bu mekanizma 

yüksek oranda lipofilik bileşikler (log P >4), özellikle 

aksi takdirde zayıf bir şekilde absorbe edilecek olan 

suda çözünürlüğü çok düşük (≤1 mg / L) bileşikler için 

özellikle önemli olabilir. 

Suda çözünürlük Birikim: Oldukça hidrofilik maddelerin buharları mukus 

içinde tutulabilir. Küçük partikül boyutu gibi suda 

çözünürlüğü düşüren özellikler, alt solunum sistemine 

penetrasyonu artırır. Biriken materyalin absorbsiyonu 

için GI sistem yoluyla absorbsiyona benzer kriterler 

geçerlidir. 

İnhalasyon Toksisite 

Verileri 

Sistemik toksisite belirtileri varsa, emilim 

gerçekleşmiştir. Bu kantitatif bir absorbsiyon ölçüsü 

değildir. 
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Oral Toksisite Verileri Bir oral toksisite çalışmasında sistemik toksisite 

belirtileri mevcutsa veya yutmayı takiben absorbsiyon 

potansiyelini gösteren başka veriler varsa, söz konusu 

madde inhale edildiğinde de muhtemelen absorbe 

edilecektir. 

Hidroliz testi Hidroliz testi (EU C.7; OECD TG 111) maddenin 50°C 

sıcaklık ve 4.0, 7.0 ve 9.0 pH değerlerine sahip su 

içerisindeki yarılanma ömrü hakkında bilgi verir. Test, 

0.01 M veya doymuş sulu bir çözeltinin yarısı kadar 

düşük bir konsantrasyon (hangisi daha düşükse) 

kullanılarak gerçekleştirilir. Bu testin yürütüldüğü 

sıcaklık solunum sistemindeki doğal sıcaklıktan çok 

daha yüksek olduğundan, bu test maddenin solunum 

sistemindeki gerçek hidroliz yarılanma ömrü hakkında 

bir tahmin sağlamayacaktır. Bununla birlikte, ana 

bileşiğin solunum sisteminde sadece sınırlı bir süre için 

kalabileceğine dair bir işaret teşkil edebilir. Bu nedenle, 

ana bileşiğin özelliklerine dayanan toksikokinetik 

tahminlerin anlamlılığı sınırlı olabilir. 

 

(c) Cilt Yoluyla (Dermal) Absorbsiyon 

Cilt dinamik, canlı, çok katmanlı bir biyo-membrandır ve bu nedenle geçirgenliği 

hidrasyon, sıcaklık ve oklüzyondaki değişikliklerin bir sonucu olarak değişiklik 

gösterebilir. Cildi geçmek için bir bileşik önce stratum corneum (kompleks bir lipid 

membran oluşturan cansız korneosit tabakası) tabakasına girmeli ve ardından canlı 

epidermise, dermise ve nihayetinde vasküler ağa ulaşmalıdır. Stratum Corneum en 

büyük bariyer fonksiyonunu hidrofilik bileşiklere karşı sağlarken, canlı epidermisteki 

yüksek lipofilik bileşikler penetrasyona en dirençli olanlardır (Flynn, 1985). 

Dermal absorbsiyon maddenin fiziko-kimyasal özellikleri, taşıyıcıları ve 

konsantrasyonu ve maruziyet modeli (örneğin uygulama bölgesinin oklüzyonu) ve 

ayrıca vücudun cilt yapısı gibi birçok faktörden etkilenir (inceleme için bkz. ECETOC, 

1993; Howes ve diğ., 1996; Schaefer ve Redelmeier, 1996). Cilt üzerinden alınma 
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potansiyeline sahip maddeler arasında gazlar ve buharlar, sıvılar ve partiküller 

sayılabilir. Dermal absorbsiyon değerlendirilirken deneysel veri sunmak her zaman 

zorunlu olmadığından, ilk adım olarak varsayılan değerler (aktif maddenin fiziko-

kimyasal özelliklerine bağlı olarak) kullanılabilir. Risk değerlendirme çerçevesi 

dahilinde dermal absorbsiyonun tahmini için kademeli bir yaklaşım önerilmiştir (EC, 

2007). Buna göre başlangıçta, moleküler kütle ve lipofilisite (log P) gibi temel fiziko-

kimyasal bilgiler dikkate alınmalıdır. Moleküler kütle 500'ün üzerinde ve log P değeri 

[-1, 4] aralığının dışında olmadığı sürece, bir sonraki aşamada, genellikle varsayılan 

değer olarak %100 cilt absorbsiyonu kullanılır; bunun dışında 10 cilt absorbsiyon 

değeri5 tercih edilecektir (De Heer ve diğ., 1999 ). Bununla birlikte, biyosidal aktif 

madde ve ürünlerin dermal absorbsiyonu fiziko-kimyasal özellikler temelinde 

varsayılan değerleri kullanarak tahmin etmek amacıyla, OECD Dermal Absorbsiyon 

Kılavuzunda (OECD, 2004; OECD, 2011) açıklanan ilkelerin yanı sıra EFSA Dermal 

Absorbsiyon Rehber Dokümanında (EFSA, 2012) açıklanan yaklaşım ve varsayılan 

değerler dikkate alınmalıdır. 

Dermal absorbsiyon verileri (deneysel veriler) değerlendirilirken OECD Dermal 

Absorbsiyon Kılavuzunda (OECD, 2004; OECD, 2011) açıklanan ilkelerin yanı sıra 

EFSA Rehber Dokümanı (EFSA, 2012) dikkate alınacaktır. 

İlave olarak, Tablo 3 dermal absorbsiyonun tahmini için dikkate alınacak veri türlerine 

genel bir bakış sağlar. 

5 % 10'luk alt sınır değeri seçilmiştir; zira literatürde bu sonlanma noktalarında moleküler ağırlık ve/veya log P değerlerine 

sahip maddelerin, sınırlı ölçüde, cildi geçebildiğine dair kanıtlar mevcuttur. Alternatif bir yüzdelik dermal absorbsiyon değeri 

kullanımının uygun olduğunu gösteren mevcut veriler (örn. suda çözünürlük, iyonojenik durum, 'moleküler hacim', oral 

absorbsiyon ve pratikteki maruziyet durumlarında cilt bölgesine uygulanan doz ile ilgili veriler) ışığında bu alternatif değer 

kullanılabilir. Alternatif değerlerin kullanımı bilimsel gerekçelerle desteklenmelidir. 

 

Dermal absorbsiyona yönelik bir değer, en kötü durumdan daha iyi bir tahmine doğru 

kademeli bir yaklaşım kullanılarak gerçekleştirilebilir. Kademeli yaklaşım içerisindeki 

ilkeleri özetleyen bir akış şemasına Şekil - 2'de yer verilmiştir; bilhassa maruziyet 

değerlendirmesinde KKE kullanımı söz konusu olduğunda, bu şema Kısım 4.6 'da 

anlatıldığı gibi risk karakterizasyonunun iyileştirilmesine yönelik Kademeli şema ile 

birlikte değerlendirilmelidir . İlk değerlendirme bir riskle sonuçlanırsa, dermal 

absorbsiyon hakkında daha fazla bilgi sağlanırsa bir sonraki kademede daha fazla 
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iyileştirme elde edilebilir. Risk değerlendirmesinin ilk kademesinde ilgili hiçbir bilginin 

mevcut olmaması durumunda harici dermal maruziyet için en kötü durum değeri 

olarak %100 dermal absorbsiyon kullanılabilir (Benford ve diğ., 1999). İkinci kademe 

olarak, madde hakkındaki diğer ilgili veriler (örn. moleküler ağırlık, log P değeri ve 

oral absorbsiyon verileri) dikkate alınarak ya da deneyselin vitro ve in vivo dermal 

absorbsiyon verileri dikkate alınarak bir tahmin yürütülebilir. Üçüncü kademenin 

sonunda hala bir risk hesaplanıyorsa, risk değerlendirmesi, gerçek maruziyet verileri 

aracılığıyla iyileştirilebilir. Bu yaklaşım, risk değerlendirmesine yönelik bir araç ve 

ihtiyatlı davranmayı sağlar. 

 

Dermal absorbsiyonun tahmininde kullanılan varsayılan değerlere ek olarak, in vivo 

ve/veya in vitro çalışmalar, dermal absorbsiyon yüzdesinin tahmini için tek başına 

veya kombinasyon halinde kullanılabilir (Benford ve diğ., 1999). 

Uygun durumlarda, sıçanlar için in vivo dermal penetrasyon verileri ve hem sıçanlar 

hem de insanlara yönelik in vitro veriler mevcuttur. Sıçanlardaki in vivo dermal 

absorbsiyon verileri sıçan ve insan derisi yoluyla in vitro ortamda ve karşılaştırılabilir 

koşullar altında elde edilmiş bağıl absorbsiyon verileri ışığında ayarlanabilir (bkz. 

aşağıda yer alan denklem). İkinci ayarlama, insan cildinin geçirgenliği genellikle 

hayvan derisinin geçirgenliğinden daha düşük olduğu için yapılabilir (örn. Howes ve 

diğ., 1996). Bununla birlikte, insana dair ekstrapolasyon için genel olarak 

uygulanabilir bir düzeltme faktörü türetilemez; zira gerçek değerinden fazla tahminin 

sebebinin doza, maddeye ve hayvana özgü olduğu görünmektedir (Howes ve diğ., 

1996; Bronaugh ve Maibach, 1987). In vitro verilere dayalı düzeltme faktörü için 

tercihen maksimum akı değerleri kullanılmalıdır. Alternatif olarak, dermal 

absorbsiyon yüzdesi (reseptör ortamı artı cilde uygulanan doz) kullanılabilir. 

Geçirgenlik sabiti (cm/saat cinsinden KP ), tanımı gereği sonsuz doz seviyelerinde 

oluşturulduğundan, KP verisinin dermal risk değerlendirmesine katkısı sınırlıdır. 

 

 
in vivo hayvan absorbsiyonu x in vitro insan absorbsiyonu 

in vivo insan absorbsiyonu = 

in vitro hayvan absorbsiyonu 
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Formülanlar arasındaki farklılıklar (örn. sıçanda in vivo aktif madde ve formülasyonlar 

ve aktif maddeye ilişkin in vitro sıçan verileri) için benzer ayarlamalar yapılabilir. 
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Şekil 2: Maruziyet tahminlerinin hesaplanmasında dermal absorbsiyon 

bilgilerinin kullanımına ilişkin akış şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Varsayılan dermal absorbsiyon değerleri, uygulanabildiği durumlarda, EFSA Dermal 

Absorbsiyon Kılavuzunda (EFSA, 2012) açıklanan yaklaşım ve OECD Dermal 

Absorbsiyon Rehber Dokümanında (OECD, 2004; OECD, 2011) açıklanan ilkeler 

izlenerek hesaplanabilir. 

Fiz./kim. verilere bağlı olarak, dermal absorbsiyon için varsayılan değer * 

Risk karakterizasyonunda dermal maruziyet tahmininin kullanılması 

in vitro veya in vivo çalışmalardan dermal absorbsiyon verilerini tahmin edin: 

4. In vitro veriler (reseptör ortamı artı cilde uygulanan doz) ve/veya 

5. In vivo veriler ve/veya 

6. in vivo/in vitro verilerin karşılaştırılması 

Cilt Yoluyla (Dermal) Absorbsiyon 

yüzdesi = 

-mevcut in vivo çalışmalarla: In vivo hayvan 
absorbsiyonu 

-mevcut in vivo/in vitro çalışmalarla: 

In vivo insan abs. = in vivo hayvan abs. x in vitro insan 
abs. 

in vitro hayvan abs. 

Cilt Yoluyla (Dermal) Absorbsiyon yüzdesi = 

In vitro insan ve/veya sıçan dermal absorbsiyon 

yüzdelik değerleri (deri artı reseptör ortamı) 

Maruziyet hesaplamasına yönelik modellere varsayılan absorbsiyon 

değerinin girilmesi 

Riskin tanımlandığı durumda, dermal absorbsiyona dair verilerin 

kullanılmasıyla cilt maruziyetine yönelik tahmininin iyileştirilmesi 

In vitro insan ve/veya sıçan dermal absorbsiyon 

çalışmaları 

In vivo yöntemler 

Fiz./kim. verilere bağlı olarak, dermal absorbsiyon için varsayılan değer * 

Maruziyet hesaplamasına yönelik modellere varsayılan absorbsiyon 

değerinin girilmesi 

Riskin tanımlandığı durumda, dermal absorbsiyona  dair verilerin 

kullanılmasıyla cilt maruziyetine yönelik tahmininin iyileştirilmesi 

Risk karakterizasyonunda dermal maruziyet tahmininin kullanılması 

in vitro veya in vivo çalışmalardan dermal absorbsiyon verilerini tahmin edin: 

1. In vitro veriler (reseptör ortamı artı cilde uygulanan doz) ve/veya 

2. In vivo veriler ve/veya 

3. in vivo/in vitro verilerin karşılaştırılması 

In vitro insan ve/veya sıçan dermal absorbsiyon 

çalışmaları 

In vivo yöntemler 
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Table 3: Dermal (cilt yoluyla) absorbsiyon ile ilgili verilerin yorumlanması 

 

Veri Kaynağı Bu bize ne anlatıyor? 

Fiziksel durum Sıvılar ve çözelti içerisindeki maddeler kuru 

partiküllere kıyasla daha kolay alınır. Emilimin 

başlayabilmesi için kuru partiküllerin, cilt yüzeyinin 

neminde çözünmesi gerekir. Uçucu sıvıların ciltte 

emilmesi, sıvının cilt yüzeyinden buharlaşma hızı ile 

sınırlı olabilir (Pryde ve Payne, 1999). 

Moleküler ağırlık <100 ise ciltten emilimi destekler ancak > 500 

olduğunda molekülün çok büyük olduğundan söz edilir. 

Yapı Cilt bileşenlerine bağlanmanın bir sonucu olarak 

aşağıdaki gruplara dahil kimyasalların emilimi 

yavaşlatılabilir: 

belirli metal iyonları, özellikle: Ag+, Cd2+, Be2+ and 

Hg2+akrilatlar kuaterner amonyum iyonları, 

heterosiklik amonyum iyonları, sülfonyum tuzları. 

Aynı nedenden dolayı, aşağıdaki madde sınıflarına ait 

kimyasalların dermal emiliminde de hafif bir azalma 

beklenebilir: 

Kininler, dialkil sülfitler, asit klorürler, halotriazinler, 

dinitro- veya trinitro benzenler. 

Suda çözünürlük Maddenin stratum corneum dan epidermise partisyonu 

için suda yeterince çözünür olmalıdır. Bu nedenle, suda 

çözünürlük <1 mg/L ise, dermal emilim muhtemelen 

yavaş olacaktır. 1-100 mg/L arasında, emilimin yavaş 

ila orta ve 100-10.000 mg/L arasında orta ila yüksek 

olması beklenmektedir. Bununla birlikte, suda 

çözünürlük 10.000 mg/L'nin üzerindeyse ve mg/L 
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değeri <0 ise, madde stratum corneum'un lipit 

açısından zengin ortamını geçemeyecek kadar 

hidrofilik olabilir. Bu maddelerin dermal emilimi zayıf 

olacaktır. 

log P Log P değeri <0 olan maddeler için zayıf lipofilisite, 

maddenin stratum corneum'a penetrasyonunu ve 

dolayısıyla dermal absorbsiyonu sınırlayacaktır. <–1 

değerler, bir maddenin stratum corneum'u geçebilecek 

kadar lipofilik olmadığını, bu nedenle dermal 

absorbsiyonun muhtemelen düşük olacağını gösterir. 

1 ila 4 arasındaki Log P değerleri, özellikle suda 

çözünürlük de yüksekse, dermal absorbsiyonu 

destekler (2 ile 3 arasındaki değerler optimaldir). 

> 4, penetrasyon hızı, stratum corneum ile epidermis 

arasındaki transfer hızıyla sınırlandırılabilir, ancak 

stratum corneum 'da emilim hızı yüksek olacaktır. 

> 6, stratum corneum ile epidermis arasındaki transfer 

hızı yavaş olacak ve cilt boyunca emilimi 

sınırlayacaktır. Stratum corneum'a emilim yavaş 

olabilir. 

Buhar basıncı Buharlaşma hızı, gazların ve buharların havadan 

stratum corneum'a geçiş oranını dengeleyecektir. Bu 

nedenle, bir madde kolaylıkla stratum corneum'a 

geçişiyor olsa da, daha ileriye nüfuz etmek için fazla 

uçucu olabilir. Bu, 25°C'de 100-10.000 Pa (yak. 0.76-

76 mmHg) üzerinde buhar basıncına sahip maddeler 

için geçerli olabilir; bununla birlikte emilimin boyutu 

aynı zamanda oklüzyon derecesine, ortamdaki hava 

akımlarına ve cilt üzerinden transfer edilme hızına da 

bağlı olacaktır. Buhar basıncı 100 Pa'nın altında olan 
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maddelerin buharları muhtemelen iyi absorbe edilir ve 

dermal olarak absorbe edilen miktar, inhalasyon 

yoluyla absorbe edilecek miktarın %10'undan fazla 

olabilir. 

Yüzey Gerilimi Sulu bir çözeltinin yüzey gerilimi <10 mN/m ise, 

madde yüzey aktif bir maddedir ve bu potansiyel 

dermal emilimi hızlandıracaktır. Sürfaktanlar (yüzey 

aktif maddeler) ayrıca, cildi 

 

Veri Kaynağı Bu bize ne anlatıyor? 

 irrite edici etkilerin yokluğunda bile diğer bileşiklerin 

emilimini önemli ölçüde artırabilir. 

Cilt 

irritasyonu/Korozivite 

Madde cildi irrite edici veya aşındırıcı ise, cilt yüzeyindeki 

hasar penetrasyonu artırabilir. 

Dermal Toksisite 

Verileri 

Sistemik toksisite belirtileri, emilimin gerçekleştiğini 

gösterir. Bununla birlikte, suistimali önlemeye yönelik 

adımlar atılmadıysa, madde yutulmuş olabilir; bu durumda 

sistemik toksisite belirtileri dermal absorbsiyondan çok oral 

absorbsiyondan kaynaklanıyor olabilir. 

Cilt 

Hassasiyet/Duyarlılık 

Verileri 

Madde cilt hassaslaştırıcı olarak tanımlanmışsa, bu 

durumda, “challenge” uygulamasının sağlıklı cilde olması 

şartıyla uygulanan dozun sadece küçük bir kısmı olsa da bir 

miktar emilim gerçekleşmiş olmalıdır. 

Eser Elementler Madde katyonik bir eser element ise, absorbsiyon 

muhtemelen çok düşük olacaktır (<%1). Analiz 

problemlerini ve hatalı kazanımları önlemek için kararlı veya 

radyo-izotoplar kullanılmalı ve arka plan seviyeleri 

belirlenmelidir. 
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Pek çok faktör (Tablo 3) doğrudan kimyasalın kendisine bağlı olsa da, preparatın son 

halinin, üretim koşullarının veya kullanım şeklinin dermal absorbsiyonun hem oranını 

hem de kapsamını etkileyebileceği unutulmamalıdır. Biyosidal ürünlerde dermal 

absorbsiyon değerlendirilirken EFSA Dermal Absorbsiyon Rehber Dokümanı (EFSA, 

2012), Ana Bölüm 6.2'da yer verilen benzer formülasyonlara ilişkin verilerin kullanımı 

konusunda köprüleme yaklaşımı izlenmelidir. 

1.3.2.6.2 Dağılım 

Bir kimyasalın kan veya plazmadaki konsantrasyonu (kan seviyesi) doza, absorbsiyon 

hızlarına, dağılımına, eliminasyon oranlarına ve dokuların bileşiğe olan afinitesine 

bağlıdır. Doku afinitesi genellikle dağılım hacmi olarak bilinen ve vücutta bulunan 

bileşik miktarı ile ölçülen plazma veya kan konsantrasyonu arasındaki orantıyı 

açıklayan bir parametre kullanılarak açıklanır. Dağılım hacmi ne kadar büyükse, 

vücuttaki belirli bir bileşik miktarı için kan seviyesi o kadar düşük olacaktır. Bu konuya 

özel, kullanışlı bir hacim terimi, kararlı durumdaki dağılım hacmidir (Vdss). Kararlı 

durumda, dağılımla ilgili tüm olgular tamamlanmıştır, vücudun farklı kompartımanları 

dengededir ve eliminasyon hızı tam olarak absorbsiyon oranıyla denktir. Kararlı 

olmayan durumlarda, en basit tek kompartımanlı model haricinde, dağılım hacmi 

zamana bağlı olarak değişecektir. Teoride, kararlı duruma fiziksel olarak yalnızca 

sabit bir sıfır derece girdi oranı ve kararlı, mükemmel dağılım ve eliminasyon oranları 

durumunda ulaşılabilir. Bununla birlikte, gerçekte birçok durum kararlı duruma makul 

ölçüde yakındır ve kararlı durumda mantık yürütme, kinetikte yararlı bir yöntemdir. 

Suda çözünürlüğü yüksek moleküllerin dağılma hızı hücre membranlarını geçme 

hızları ile sınırlı olabilir ve bu tür maddelerin CNS'ye veya testislere erişimi 

muhtemelen kan-beyin ve kan-testis bariyerleri tarafından kısıtlanacaktır (Rozman 

ve Klaassen, 1996). Plasentanın hangi bariyer özelliklerine sahip olabileceği net 

değildir. Bununla birlikte, farklı türler arasında farklı plasenta yapısı ve ayrıca 

plasenta ve plasenta taşıyıcılarının metabolik kapasitesinin farklı olması nedeniyle 

trans-plasental transferde farklılıklar ortaya çıkabilir. 

Protein bağlanması, mevcut olan bir maddenin dağılım miktarını sınırlayabilir olsa da 

eldeki verilerden hangi maddelerin proteinlere bağlanacağını ve ne kadar hızlı 

bağlanacağını belirlemek genellikle mümkün olmayacaktır. Ayrıca, bir madde 
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kapsamlı ilk geçiş metabolizmasına maruz kalırsa ana maddenin fiziko-kimyasal 

özelliklerine dayalı olarak yapılan tahminler uygulanamayabilir. 

 

Tablo 4 dağılımın tahmin edilmesine yönelik dikkate alınabilecek verilere genel bir 

bakış sunmaktadır. 

Tablo 4: Dağılıma ilişkin verilerin yorumlanması 

 

Veri Kaynağı Bu bize ne anlatıyor? 

Moleküler ağırlık Genel olarak, molekül ne kadar küçükse o kadar geniş 

bir alana dağılım gerçekleşecektir. 

Suda çözünürlük Küçük, suda çözünür moleküller ve iyonlar sulu 

kanallar ve gözeneklerden yayılacaktır. Çok hidrofilik 

moleküllerin membranlardan yayılma hızı, dağılımlarını 

sınırlayabilir. 

log P Molekül lipofilik ise (log P >0), hücrelere dağılması 

muhtemeldir ve hücre içi konsantrasyon, özellikle yağlı 

dokularda, hücre dışı konsantrasyondan daha yüksek 

olacaktır. 

Hedef organlar Ana bileşik toksikolojik olarak aktif tür ise, bu 

maddenin hedef dokularından dağılımı hakkında bazı 

sonuçlar çıkarmak mümkün olabilir. Örneğin söz 

konusu madde bir boya ise, iç organlarda renk 

değişikliği dağılıma kanıt teşkil edebilir. Bu, belirli bir 

alana dağılan madde miktarı hakkında herhangi bir 

bilgi sağlamayacaktır. Kanda bulunan her şeyin kemik 

iliğine erişebileceğini unutmayın. 

Toksisite Belirtileri CNS 'in etkilendiğine dair açık işaretler maddenin 

(ve/veya metabolitlerinin) CNS'e dağılmış olduğunu 

gösterir. Bununla birlikte, tüm davranış değişiklikleri, 

maddenin CNS'ye ulaştığını göstermez. Davranış 
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değişikliği, maddenin başka bir etkisinin neden olduğu 

rahatsızlıktan kaynaklanıyor olabilir. 

Cilt Hassasiyet/Duyarlılık 

Verileri 

Madde cilt hassaslaştırıcı olarak tanımlanmışsa, bu 

durumda, “challenge” uygulamasının sağlıklı cilde 

olması şartıyla uygulanan dozun sadece küçük bir 

kısmı olsa da bir miktar emilim gerçekleşmiş olmalıdır. 

Eser Elementler Madde katyonik bir eser element ise, absorbsiyon 

muhtemelen çok düşük olacaktır (<% 1). Analiz 

problemlerini ve hatalı kazanımları önlemek için kararlı 

veya radyo-izotoplar kullanılmalı ve arka plan 

seviyeleri belirlenmelidir. 

 

1.3.2.6.3 Birikim potansiyeli 

Bir maddenin vücutta birikme veya tutulma potansiyelini dikkate almak önemlidir, 

zira ardışık maruziyetlerle kademeli olarak birikme nedeniyle, vücuttaki yük uzun 

süre korunabilir. 

Lipofilik maddeler, dozaj aralığı tüm vücutta yarılanma ömrünün dört katından daha 

kısa ise vücutta birikme potansiyeline sahiptir. Bir maddenin lipofilisitesi ile biyolojik 

yarılanma ömrü arasında doğrudan bir ilişki olmamasına rağmen, yüksek log P 

değerlerine sahip maddeler, yüksek klirens dağılım hacmini dengelemediği sürece 

daha uzun yarılanma ömürlerine sahip olma eğilimindedir. Bu temelde, yüksek 

oranda lipofilik maddelerin (log P >4) maddeye sık sık maruz kalan bireylerde (örn. 

iş yerinde) birikim yapma potansiyeli vardır. Maruziyet sona erdiğinde vücut içindeki 

konsantrasyon, maddenin yarılanma ömrü tarafından belirlenen oranda, azalacaktır. 

Vücutta birikebilen diğer maddeler arasında akciğerlerin alveolar bölgesinde biriken 

zayıf çözünürlükte partiküller, geri dönüşü olmayan şekilde endojen proteinlere 

bağlanan maddeler ve kemik matrisi ile etkileşime giren bazı metaller ve iyonlar 

sayılabilir (Rozman ve Klaassen, 1996).
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Tablo 5 akümülasyonun tahmin edilmesinde dikkate alınabilecek verilere genel bir 

bakış sunmaktadır. 

Tablo 5: Akümülasyon (birikim) ile ilgili verilerin yorumlanması 

 

 

Alan 

 

Şüpheli maddelerin özellikleri 

Akciğer Aerodinamik çapları ≤1 µm olan, suda ve lipid 

içerisinde çözünürlüğü zayıf partiküller (yani log P 

değeri yak. 0 ve suda çözünürlüğü yak. 1 mg/L veya 

altında) partiküller akciğerin alveolar bölgesinde 

birikme potansiyeline sahiptir. Burada partiküllerin  

alveolar makrofajlar tarafından fagositoza uğraması 

muhtemeldir. Bu durumda makrofajlar partikülleri 

siliyate hava yollarına yerleştirir veya pulmoner 

interstisyum ve lenfoid dokulara taşır. Partiküller 

ayrıca doğrudan pulmoner interstisyuma geçebilir ve 

bu durum büyük olasılıkla, partikülün alveolar 

makrofajlar için toksik olduğu veya alveolar 

makrofajların fagositik yeteneklerini bastırmak için 

yeterli miktarlarda solunduğu durumlarda meydana 

gelecektir. Pulmoner interstisyum içinde klirens, tek 

başına çözündürmeye bağlıdır ve bu da uzun dönem 

retansiyon olasılığına yol açar (Snipes, 1995). 
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Yağ dokusu Lipofilik maddeler yağ dokusunda yoğunlaşma ve 

maruziyet koşullarına bağlı olarak birikme 

eğilimindedir. maruziyetler arasındaki aralık, 

maddenin tüm vücutta yarılanma ömrünün 4 katından 

azsa, maddenin birikme potansiyeli olduğundan söz 

edilebilir. Genel olarak, yüksek log P değerlerine sahip 

maddelerin biyolojik yarılanma ömürleri de uzundur. 

Bu temelde, log P değeri yaklaşık 4 veya daha üzerinde 

olan bir maddeye her gün maruziyet, maddenin 

vücutta birikmesine neden olabilir. Normalde işyerinde 

karşılaşılan tekrarlı ancak aralıklı maruziyet modelleri 

ile log P değeri ≤ 3 olan maddelerin birikmesi olası 

değildir, ancak maruziyetler sürekli ise birikim 

oluşabilir. Maruziyet sonlandığında madde, yarılanma 

ömrüne bağlı olarak değişecek bir oranda kademeli 

olarak elimine edilecektir. Yağ rezervleri normalden 

daha hızlı harekete geçiriliyorsa, örn. bir birey veya bir 

hayvan stres altındaysa veya emziriyorsa, ana 

bileşikten büyük miktarlarda kana salınması 

potansiyelinden bahsedilebilir. 

Kemik Kurşun gibi metaller ve florür gibi küçük iyonlar kemik 

matrisindeki iyonlarla etkileşime girebilir. Bu etkileşim, 

kemiğin normal bileşenlerini değiştirerek metal veya 

iyonun tutulmasına yol açabilir. 

Stratum corneum Cilt ile temas eden yüksek derecede lipofilik maddeler 

(log P değeri 4 ila 6 arasında) lipid yönünden zengin 

stratum korneum'a kolaylıkla nüfuz edebilir, ancak 

sistemik olarak iyi absorbe edilmez. Stratum 

corneum'da kalıcı olsalar da, stratum corneum 

tabakası döküldüğünde sonunda temizleneceklerdir. 

1.3.2.6.4 Metabolizma 
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Türlere ve yola özgü toksisitenin ana nedeni bazı maddelerin farklı türler ve 

dokulardaki metabolizmasındaki farklılıklardır. Karaciğer, metabolizma kapasitesi en 

yüksek organ olduğundan genellikle, özellikle oral alımın ardından, alım yoluna özgü 

pre-sistemik etkilere (ilk geçiş) neden olur. Bununla birlikte; alım yoluna özgü 

toksisite, GI veya solunum sistemindeki hidroliz, GI florasında ya da GI sistemi 

epitelinde metabolize olma (esas olarak ince bağırsakta) (bkz. Noonan ve Wester, 

1989), solunum sistemi epitelinde metabolize olma (bahsedilen bölgeler arasında 

nazal kavite, trakeo-bronşiyal mukoza [Clara hücreleri] ve alveoller [tip 2 hücreler] 

bulunur), ve cilt gibi çeşitli olaylardan kaynaklanabilir. 

Bir maddenin maruz kalabileceği değişiklikleri sadece fiziko-kimyasal bilgilere 

dayanarak tahmin etmek zordur. Bir molekülün yapısına bakmak ve potansiyel 

metabolitleri belirlemek mümkün olsa da, bu reaksiyonların inreaksiyonlarınin vivo 

meydana geleceği kesin değildir (örneğin molekül, belirli bir reaksiyonun 

gerçekleşeceği bölgeye ulaşamayabilir). Farklı yollar boyunca ne ölçüde metabolize 

olacağını ve hangi türlerde ne gibi farklılıklarının olabileceğini tahmin etmek daha da 

zordur. Sonuç olarak deneysel veriler, potansiyel metabolik yolların 

değerlendirilmesine yardımcı olacaktır. 

1.3.2.6.5 Ekskresyon (Atılım) 

Sistemik dolaşımdaki maddeler için başlıca ekskresyon (atılım) yolları, idrar ve/veya 

dışkı, safra yolu ve doğrudan GI mukozasıdır (bkz. Rozman, 1986). 

Böbrekte yer alan ekskresyon (atılım) süreçleri, membran gözeneklerinden pasif 

glomerüler filtrasyon ve taşıyıcı süreçlerle aktif tübüler sekresyondur. İdrarla atılan 

maddeler suda çözünür olma eğilimindedir ve düşük moleküler ağırlıktadır (sıçanlarda 

<300, çoğunlukla anyonik ve katyonik bileşikler) ve genellikle bunlar, Faz II 

biyotransformasyonundan konjuge metabolitlerdir (örn. glukuronidler, sülfatlar, 

glisin konjugatları). Ancak küçük bir miktarının doğrudan pasif difüzyon yoluyla idrara 

girebilmesine ve tübüler epitel boyunca sistemik dolaşıma geri emilim potansiyeli 

olmasına rağmen böbrekler çoğunu kandan süzmüş olacaktır. 

Biliyer ekskresyonda (Smith, 1973) pasif difüzyondan çok aktif sekresyon gerçekleşir. 

Safra yoluyla atılan maddeler daha yüksek moleküler ağırlıklara sahip olma 

eğilimindedir veya glukuronidler veya glutatyon türevleri olarak konjuge edilebilir. 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 

Sürüm 4.0, Aralık 2017 82 

 

Sıçanlarda moleküler ağırlıkları <yak. 300 olan maddelerin safra ile atılma eğiliminde 

olmadığı fark edilmiştir (Renwick, 1994). Türlere bağlı farklılıklar da mevcuttur, ayrıca 

maddenin tam doğası da bir etkendir (Hirom ve diğ., 1972; Hirom ve diğ., 1976; 

Hughes ve diğ., 1973). Karaciğerde oluşan metabolitler kan dolaşımına girmeden 

doğrudan safra içine atılabildiğinden, karaciğer fonksiyonu bileşiklerin safra yoluyla 

atılımını büyük ölçüde etkiler. 

Ek olarak, kan akışı da belirleyici bir faktördür. 

Safradaki maddeler dışkı ile atılmadan önce bağırsaklardan geçer. Sonuç olarak; 

maddeler biyolojik yarılanma ömürlerini uzatan enterohepatik geri dönüşüme (yani 

safranın üretildiği karaciğerden, yağların ve diğer maddelerin sindirimine yardımcı 

olduğu ince bağırsağa ve ardından  karaciğere geri sirkülasyonu) uğrar. 

Bu, GI kanalında yeniden emilebilen daha küçük, ve lipid içerisinde daha çözünür 

moleküller oluşturacak şekilde GI bakterileri tarafından hidrolize edilen konjuge 

moleküller için özel bir sorundur. Polaritesi ve moleküler ağırlığı yüksek maddelerin 

yeniden dolaşım olasılığı daha düşüktür. Dışkı ile atılan diğer maddeler, sistemik 

dolaşımdan doğrudan GI sistemine yayılan maddeler, atım mekanizmalarıyla GI 

mukozasından uzaklaştırılan maddeler ve yenilen veya inhale edilen ve ardından 

yutulan ancak emilmeyen maddelerdir. Bununla birlikte, olası metabolik değişikliklere 

bağlı olarak, nihai olarak atılan bileşik, ana bileşiğin fiziko-kimyasal özelliklerinden 

çok azına sahip olabilir veya hiçbirine sahip olmayabilir. 

Tablo 6 Ekskresyonun (atılım) tahmin edilmesinde dikkate alınabilecek verilere genel 

bir bakış sunmaktadır. 
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Tablo 6: Ekskresyon (atılım) ile ilgili verilerin yorumlanması 

 

 

Yol 

 

Uygun fiziko-kimyasal özellikler 

İdrar Üriner (idrar yoluyla) atılım için uygun özellikler, düşük moleküler 

ağırlık (sıçanlarda <300), suda iyi çözünürlük ve molekülün idrar 

pH'ında iyonlaşmasıdır. 

İnhale edilen hava Buharlar ve gazların inhale edilen hava ile atılması muhtemeldir. 

Ayrıca uçucu sıvılar ve uçucu metabolitler de, inhale edilen hava 

içerisinde buhar olarak atılabilir. 

Safra Sıçanlarda safra yoluyla atılan moleküller amfipatik (hem polar 

hem de polar olmayan kısımları olan), hidrofobik/polaritesi 

güçlüdür ve yüksek moleküler ağırlığa sahiptir. Genel olarak, 

sıçanlarda moleküler ağırlığı <300 olan organik katyonların % 5-

10'undan fazlasının safra ile atılması pek olası değildir; organik 

anyonlar için (örneğin kuaterner amonyum iyonlar) bu sınır daha 

da düşük olabilir (Smith, 1973). 

Safra yoluyla atılan maddeler potansiyel olarak enterohepatik 

dolaşıma girebilir. Bu, GI kanalında yeniden emilebilen daha 

küçük, ve lipid içerisinde daha çözünür moleküller oluşturacak 

şekilde GI bakterileri tarafından hidrolize edilen konjuge 

moleküller için özel bir sorundur. Polaritesi ve moleküler ağırlığı 

yüksek maddelerin resirkülasyon olasılığı daha düşüktür. 

İnsanlarda safra kavalıyla atılımının belirleyicileri hakkında çok az 

şey bilinmektedir. 

Anne sütü Plazmada bulunan maddeler genellikle anne sütünde de 

bulunabilir. Yağda çözünen maddeler, sütte kan/plazmada 

olduğundan daha yüksek konsantrasyonlarda bulunabilir. 

Emzirme sınırlı bir atılım yolu olmasına rağmen, yenidoğanların 

anne sütü yoluyla maruziyeti bazı kimyasallar için toksikolojik 

öneme sahip olabilir. 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 

Sürüm 4.0, Aralık 2017 84 

 

Tükürük/ter Noniyonize ve yağda çözünen moleküller tükürük veya terle 

atılabilir. Tükürükte moleküller tekrar tekrar yutulabilir. 

Saç/Tırnaklar Metal iyonları saç ve tırnaklara yerleşebilir. 

Pul pul dökülme Stratum corneum'a nüfuz eden ancak canlı epidermise nüfuz 

edememiş yüksek derecede lipofilik maddeler cilt hücreleri ile 

soyularak dökülebilir. 

Toksikokinetik Bilginin Oluşturulması Ve Entegre Edilmesi 

In vivo çalışmalar, sağlıklı bir biyolojik sistemdeki farklı proseslerin göreceli önemi 

üzerine, toksisite çalışmalarının sonuçlarıyla karşılaştırma yapmak üzere 

kullanılabilecek entegre bir bakış açısı sağlar. Geçerli bir TK veri seti sağlamak için, 

in vivo TK çalışması kan/plazma kinetiği, kütle denklikleri ve ekskresyon (atılım) 

deneylerinin yanı sıra doku dağılım deneyleri de dahil birkaç deneyden oluşmalıdır. 

Çözülecek probleme bağlı olarak, belirli deneyler (örneğin plazma kinetiği), daha ileri 

seviye değerlendirmelere yönelik gerekli verileri (örneğin biyoyararlanım) sağlamak 

için yeterli olabilir. 

Bir ADME (emilim, dağılım, metabolizma ve atılım) çalışmasında uygulanan yüksek 

doz seviyesi, toksisite çalışmalarında advers etkilere neden olanlarla 

ilişkilendirilmelidir. İdeal olarak, beklenen insan maruziyeti aralığında olması 

gereken, toksik etkisi olmayan bir doz da belirlenmelidir. Toksik doz ile insan 

maruziyeti değerlerini temsil etmesi muhtemel olan seviyeler arasında yapılacak bir 

karşılaştırma, advers etkilerin yorumlanması için değerli bilgiler sağlayabilir ve bu 

sayede, ekstrapolasyon ve risk değerlendirmesi için faydalı olabilir. 

Bir in vivo çalışmada, sistemik biyoyararlanım, genellikle ekstra ve intravasküler 

uygulamadan sonra ya dozu düzeltilmiş atılım miktarları ya da plazma/kan/serum 

kinetik profillerinin dozu düzeltilmiş   AUC (EAA: Eğri Altında Kalan Alan) değerlerinin 

karşılaştırılmasıyla tahmin edilir. Sistemik biyoyararlanım, damar dışı madde 

uygulamasından sonra belirlenen doza göre düzeltilmiş atılım miktarı ya da AUC 

(EAA: Eğri Altında Kalan Alan)'ın intravasküler madde uygulamasından sonra 

belirlenen doza göre düzeltilmiş atılım miktarı ya da AUC 'ye bölünmesi ile bulunur 

ve tanım gereği %100 biyoyararlanıma karşılık gelmektedir. Bu, yalnızca bileşiğin 

kinetiğinin lineer olması (yani dozla orantılı) ve klirensin deneyler arasında sabit 

olduğu varsayımına dayanması durumunda geçerlidir. Kinetik lineer değilse, deneysel 
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stratejinin ilgili nonlineerlik türüne (örn. Doymuş protein bağlanması, doymuş 

metabolizma, vb.) bağlı olarak durum bazında revize edilmesi gerekir. 

Genel olarak, in vitro çalışmalar, farmakokinetiğin metabolizma veya metabolizma 

sonrası dermal absorbsiyon gibi belirli boyutları hakkında veriler sağlar. İn vitro 

çalışmaların en büyük avantajı farklı türlerden ve insanlardan alınarak toksisite 

testlerinde kullanılan numunelerle paralel testler gerçekleştirmeye imkan vermesi, 

böylece türler arası karşılaştırmalar (örneğin, metabolit profili, metabolik hız sabitleri) 

yapmayı kolaylaştırmasıdır. Son yıllarda, in vitro çalışmalardan elde edilen bir dizi 

sonucun in vivo ADME tahminine entegre edilmesi için uygun, fizyolojik temelli, 

kinetik modelleri kullanan yöntemler geliştirilmiştir. Bu tür yöntemler, hem gelişimin 

erken aşamalarında in vivo kinetik tahminlerin yapılmasına hem de tüm mevcut 

verilerin ADME'nin tahmin edilmesine dayalı bir modele aşamalı olarak entegre 

edilmesine izin verir. ADME ile ilgili elde edilen nihai bilgiler, risk değerlendirme 

sürecinin bir parçası olmanın yanı sıra geliştirmeye yönelik kararları desteklemek için 

de kullanılabilir. Tahminle ilişkili belirsizlik, büyük ölçüde mevcut veri miktarına 

bağlıdır. 

1.3.2.7.1 ADME Verilerinin Oluşturulmasına Yönelik Önemli 

Yöntemler 

Daha önce açıklanan prediktif yaklaşımlar ve BPR Kılavuzu: Cilt III İnsan Sağlığı, 

Bölüm A Gerekli Bilgiler, Kısım 8.8'de açıklanan test yöntemlerine ek olarak kinetik 

modelleme de ADME verilerinin oluşturulması için dikkate alınmalıdır. Özellikle, TK 

verileri oluşturulurken, ilgili olduğu yerlerde dahili maruziyeti daha doğru tahmin 

edebilmek adına, PBPK modelleri oluşturmaya yönelik gerekli bilgileri sağlamak 

hedeflenmelidir. Bir sonraki bölüm in silico metotların TK değerlendirmelerinde 

kullanılması hususunda genel bir görüş sağlamaktadır. WHO/IPCS tarafından Risk 

Değerlendirmesinde Fizyolojik Temelli Farmakokinetik Modellerin Karakterizasyonu 

ve Uygulaması Üzerine ek bir kılavuz geliştirilmiştir (WHO/IPCS, 2010). 

1.3.2.7.1.1 In silico Yöntemler - Kinetik Modelleme 

TK değerlendirmelerine yönelik in silico yöntemler kimyasalların vücuttaki ADME 

(emilim, dağılım, metabolizma ve atılım) bilgisinin fizyolojik fenomenlerini anlamak 

için kullanılabilecek matematiksel modeller olarak tanımlanabilir. Bu yöntemler 

arasında, QSAR modeller, kompartmantal modeller veya allometrik denklemler 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation?panel=vol3partA&vol3partA
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation?panel=vol3partA&vol3partA
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sayılabilir (Ings, 1990; Bachmann, 1996). Klasik (in vitro, in vivo) yöntemlerle 

kıyaslandığında, belirli bir ajanın TK'sını daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde tahmin 

etmek ve kullanılacak deney hayvanlarının sayısını azaltmak gibi avantajları 

bulunmaktadır. In silico ve in vitro olarak üretilen bilgileri entegre eden yaklaşımlara 

dair ayrıntılı bir tartışmaya bu kılavuza ek Ek 1-2 'de yer verilmektedir. 

Kinetik in silico modelleri kullanırken, iki zıt durum şematik olarak tanımlanabilir: 

 Ya bazı veya tüm parametrelerin değerlerinin bilinmediği ve bu parametre 

değerleri veri setinden çıkarmak için modelin verilere ayarlandığı (uydurulduğu) 

uyumlu durum; 

 veya parametre değerlerinin bilindiği kabul edilen ve modelin simüle edilmiş veri 

setleri oluşturmak için kullanıldığı simülasyon durumu. 

Valide edilmiş uygun yazılımda uygulanan gerekli algoritmalar, uydurma ve 

simülasyon işlemlerini gerçekleştirmek için mevcuttur. Model uydurmanın yanı sıra 

simülasyon işlemlerini de yalnızca yeterince eğitimli bilim adamları veya bilimsel 

ekipler gerçekleştirebilir çünkü her iki yönün de belirli teknik sorunları ve tuzakları 

vardır.). Simülasyon son derece yararlı bir araçtır, çünkü gerçek verileri üretmenin 

veya toplamanın mümkün olmadığı ve çoğu zaman mümkün olmayacağı durumları 

tahmin etmenin yegane yoludur. Ekindeki belirsizlik tahminleri ile birlikte, dikkatlice 

tasarlanmış simülasyonların sonuçları, kantitatif risk değerlendirmesi için mevcut tek 

araçtır. Model oluşturma adımları ne kadar iyi gerçekleştirilirse tahminler o kadar iyi 

tanımlanır. 

Bir risk değerlendirme bağlamında mümkün olduğu kadar fazla TK ilişkisi belirlemek 

için, in vitro ve in vivo deneylerden derlenen TK bilgileri in silico modeller temelinde 

analiz edilebilir. TK verilerinin in silico modellerde kullanılma amacı, 

konsantrasyonları açıklamak veya tahmin etmek ve ana kimyasalın veya aktif 

metabolitinin dahili dozunu tanımlamaktır. Bu önemlidir çünkü dahili dozlar toksik 

etkileri tahmin etmek için harici maruziyetten daha iyi bir temel sağlar. 

Farmakokinetik modellerin (vücut içindeki doz/maruziyet ve konsantrasyonlar 

arasındaki ilişkileri tanımlayan) farmakodinamik modellerle (konsantrasyonlar veya 

konsantrasyondan türetilmiş dahili doz tanımlayıcıları ve etkiler arasındaki ilişkiyi 

tanımlayan) bir arada kullanılması farmakokinetik / farmakodinamik modelleme, 

veya PKPD modelleme olarak tanımlanmaktadır. Toksikokinetik / toksikodinamik 
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modelleme veya TKTD terimi de aynı kapsamda kullanılmaktadır. 

TK modelleri, vücudu, tipik olarak kimyasalların dönüştürüldüğü veya taşındığı bir dizi 

kompartıman olarak tanımlamaktadır. Ampirik modeller ve fizyolojik tabanlı kinetik 

modeller olarak iki ana sınıfa ayrılırlar (Andersen, 1995; Balant ve Gex-Fabry, 1990; 

Clewell ve Andersen, 1996; Gerlowski ve Jain, 1983). Tüm bu modeller, vücudu 

toksik ajanın homojen olarak dağıldığının varsayıldığı (Gibaldi, 1982) 

kompartımanlara ayırır ve böylece karmaşık fizyolojiyi basitleştirir. Ampirik TK 

modellerinde vücut, diğer türlerin anatomisini temsil etmeyecek şekilde bir veya iki 

(nadiren üçten fazla) kompartıman ile temsil edilir. Bu modeller basittir (az sayıda 

parametre ile), birçok kinetik türünün tanımlanmasına izin verir ve deneysel verilere 

kolayca uydurulabilir. 

Gözlemsel veri setlerinin yanı sıra deneysel veri setleri, esas olarak ampirik kinetik 

modellerin yapısını ve parametre değerlerini belirler. Veri setleri genellikle, farklı 

türlerden çeşitli bireylerde, farklı yollarla uygulanmış, farklı doz veya maruziyet 

seviyelerinde farklı sıvı veya dokularda zaman içerisinde konsantrasyonu gösteren 

eğrilerden oluşur.  

Klasik kinetik modeller, vücudu ADME fenomeninin meydana geldiği az sayıda 

kompartıman (genellikle 1 veya 2, nadiren 3, istisnai olarak bileşik veya metabolit 

başına 3 kompartıman) olarak tanımlar. Sanal hacim terimleri ve transfer hızları, 

modellerin fenomeni tanımlayan parametreleridir. Hacim parametrelerinin işlevi, 

ölçülen konsantrasyonları (örneğin plazmada) vücutta bulunan ksenobiyotik 

miktarlarıyla ilişkilendirmektir. Modelde açıklanan hacimlerin genellikle fizyolojik 

karşılığı yoktur. 

Veri setleri, büyük ölçüde ilgili modellerin yapısını belirler. Bu nedenle, modellerin 

genellikle veri odaklı veya yukarıdan aşağıya olduğu söylenir. Fizyolojik temelli 

modellerle karşılaştırıldığında, klasik kinetik modeller, parametre değerlerini elde 

etmek için modeli verilere uydurma konusunda daha başarılıdır. 

Fizyolojik temelli bir kinetik model, kan / lenfatik dolaşım sistemi tarafından perfüze 

edilen ve bu sistem aracılığıyla bağlanan vücudun doku ve organlarını içeren bağımsız 

bir yapısal matematiksel modeldir. Fizyolojik temelli kinetik modeller dört ana 

parametreden oluşur: 

 Fizyolojik 
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 Anatomik 

 Biyokimyasal 

 Fiziko-kimyasal 

Fizyolojik ve anatomik parametreler arasında doku kütleleri ve kan perfüzyon 

oranları, kalp debisi tahminleri ve alveolar ventilasyon oranları yer alır. Biyokimyasal 

parametreler arasında enzim metabolizma hızları ve polimorfizmler (çok biçimlilik), 

enzim sentezi ve inaktivasyon oranları, reseptör ve protein bağlanma sabitleri vb. yer 

alır. Fiziko-kimyasal parametreler, partisyon katsayılarına atıfta bulunur. Partisyon 

katsayısı, bir kimyasalın genellikle kan-hava ve doku-kan gibi biyolojik bir ortamdaki 

çözünürlüğünün bir oranıdır. Anatomik ve fizyolojik parametreler kolaylıkla elde 

edilebilir ve çoğu ölçümler sonucunda elde edilmiştir. 

Biyokimyasal ve fiziko-kimyasal parametreler bileşiğe özgüdür. Bu tür parametreler 

ölçüldüğünde (bkz. Brown ve diğ., 1997; Clewell ve Andersen, 1996; Dedrick ve 

Bischoff, 1980) ve bir veri setini kalitatif olarak tanımlayan a priyori bir model 

oluşturmak için kullanılırsa, böyle bir modele olan güven yüksek olmalıdır. Partisyon 

katsayısı gibi ölçülen verilerin yokluğunda, bunlar doku bileşimi tabanlı algoritmalar 

kullanılarak tahmin edilebilir (Theil ve diğ., 2003). Metabolik hız sabitleri fizyolojik 

tabanlı bir kinetik model kullanılarak elde edilebilir; ancak bu uygulama yalnızca 

başka bir alternatif yoksa yapılmalıdır. Bu modellere dair duyarlılık (bkz. aşağıda) 

analizi (Gueorguieva ve diğ., 2006; Nestorov, 1999) bir modelde hangi 

parametrelerin önemli olduğunu belirlemek için gerçekleştirilebilir. Yalnızca risk 

değerlendirme süreci üzerinde önemli bir etkisi olan parametrelere öncelik 

verilmesine ve bunlara odaklanılmasına ve hassas popülasyonların belirlenmesine 

yardımcı olur. Risk değerlendirmesine yönelik değerlendirme faktörlerinin 

geliştirilmesinde fizyolojik temelli kinetik modellemenin uygulanabilirliği üzerine bir 

tartışma bu belgenin Ek 1-3 'ünde sunulmuştur. 
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Fizyolojik temelli kinetik modellerin in vitro veya in vivo bilgilerden tahmin 

potansiyeli, kimyasalların risk değerlendirmesindeki ilgi çekici özelliklerinden biridir. 

Tahminlerin daha sonraki aşamalarda iyileştirilebilme derecesi, kinetik bilginin 

oluşturulduğu özel amaca ve ayrıca ek veri üretmenin uygulanabilirliğine bağlıdır. 

Yeni bir bilgi elde edildiğinde, fizyolojik tabanlı kinetik model kalibre edilmelidir. 

Örneğin Bayes teknikleri bu amaç için kolaylıkla kullanılabilir. 

Fizyolojik temelli kinetik modeller, ilgilenilen kinetik süreç doğrudan 

gözlemlenemediğinde ve ayrıca ekstrapolasyonlara ihtiyaç duyulduğunda çok 

faydalıdır. Aslında türler arası, bireyler arası, dozlar arası veya yollar arası 

ekstrapolasyonlar, ampirik modellerden ziyade fizyolojik temelli kinetiğe 

dayandıklarında daha sağlıklıdır. Ekstrapolasyona dair içsel kapasite, fizyolojik temelli 

kinetik modelleri kimyasalların riskini değerlendirmek için özellikle çekici kılar; zira 

tüm ilgili maruziyet şemaları doğrultusunda veya ilgi konusu tüm türlere, özellikle 

insana ilişkin kinetik verileri elde etmek genellikle imkansızdır. Daha spesifik olarak, 

fizyolojik temelli kinetik modeller, aynı zamanda, reprotoksisite, gelişimsel ve çok 

kuşaklı toksikolojik çalışmalarda TK verilerinin değerlendirilmesine izin verir. 

Hamilelik sırasında annede ve embriyo/fetüste kimyasalların iç düzenini göstermek 

için fizyolojik temelli kinetik model geliştirilebilir (Corley ve diğ., 2003; Gargas ve 

diğ., 2000; Lee ve diğ., 2002; Luecke ve diğ., 1994; Young ve diğ., 2001). Toksik 

maddenin anneden yenidoğana laktasyon (emzirme) yoluyla transferi de fizyolojik 

temelli kinetik modeller kullanılarak ölçülebilir (Byczkowski ve Lipscomb, 2001; Faqi 

ve diğ., 1998; You ve diğ., 1999). Fizyolojik temelli kinetiğin temel faydalarından biri 

de karmaşık hipotezi (örneğin, bilinmeyen bir metabolizma yolunun veya sahasının 

varlığı) kontrol etme ve dahili dozlar (insanda her zaman gözlemlenemeyen) 

hakkında tahminler verme yeteneğidir. Son olarak, kinetik parametrenin (örn. 

Metabolizma sabiti) tahminini ve biyobelirteçlerden doz yeniden yapılandırmayı 

mümkün kılarlar. 

Risk değerlendirmesinde fizyolojik tabanlı kinetik modelleri kullanmanın mantığı 

hayvan biyoanalizleri, in vitro analizler ve insan risk tahminleri arasındaki boşluğu 

doldurmak için belgelendirilebilir, bilimsel olarak savunulabilir bir yol sağlamaktır. 

Özellikle; tatbik edilen dozun toksik etki ile daha yakından ilişkili bir dozla ilişkisini, 

doz, tür, yol ve maruziyet senaryosunun bir fonksiyonu olarak, açık bir şekilde tarif 
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ederler. Fizyolojik tabanlı kinetik modeller kullanılarak gerçekleştirilen herhangi bir 

risk değerlendirmesi, doğruluk, biyolojik inandırıcılık ve bilimsel gerekçeler 

sayesinde, artan karmaşıklık ve veri talebini dengelemelidir. Bu nedenle, fizyolojik 

temelli kinetik modellerin yüksek şüpheli kimyasallar için kullanılması daha olasıdır. 

1.3.2.7.1.2 Duyarlılık analizi 

Biyolojik kavrayış arttıkça, daha karmaşık lineer olmayan davranışlar sergileyen 

fizyolojik sistemlerin daha karmaşık matematiksel modelleri ortaya çıkar. Bu 

modellerin esas denklemleri, jenerik bir sayısal teknik kullanılarak göreceli olarak 

kolaylıkla çözülebilmesine rağmen, genellikle modelin gerçek gücü ürettiği tahminler 

değil, bu tahminlerin nasıl üretildiğidir. Bir başka deyişle; modeli oluşturmak için bir 

arada kullanılan hipotezler birbirleriyle nasıl etkileşir? Çıktıyı belirlemede en önemli 

varsayım veya mekanizmalar hangileridir? Modelden elde edilecek sonuç, girdi 

parametrelerindeki veya model yapısındaki değişikliklere ne kadar duyarlıdır? 

Girdilerindeki farklılıkların modelden elde edilecek sonuçlar üzerindeki etkilerine dair 

bir ölçü veren duyarlılık analizi teknikleri bu soruları cevaplayabilir. Duyarlılık analizi 

şunları belirlemek için kullanılabilir: 

 Bir modelin incelenen organizmayı taklit edip etmediği; 

 Bilgiyi güçlendirmek için hangi parametreler ek araştırma gerektirir; 

 İn vitro ölçeklendirme gibi yapıların etkisi; 

 Çıktı üzerinde önemsiz bir etkiye sahip olan ve modelden çıkarılabilmesi 

mümkün fizyolojik özellikler veya bileşiğe özgü parametreler; 

 Modelde varyasyonunun en fazla olduğu uygun parametre kombinasyonları; 

 Parametre optimizasyonunda kullanılmak üzere girdi parametreleri alanı 

içindeki en uygun bölgeler; 

 Parametreler arasındaki etkileşimin gerçekleşip gerçekleşmediği ve hangilerinin 

etkileşime girdiği (Saltelli ve diğ., 2000). 

Karmaşık bir matematiksel modelden elde edilecek tahminler, sağlanan model 

tahminlerinin sınırlamalarını değerlendirmeye yönelik ayrıntılı bir duyarlılık analizi 

gerektirir. Modelin tam olarak anlaşılması fizyolojik ve bileşiğe özgü verileri 

harmanlama çabalarını büyük ölçüde azaltabilir ve bir popülasyondaki insan 

değişkenliğini daha doğru bir şekilde tahmin eden ve belirli bir bileşiğin toksik 

etkilerine duyarlı grupları tanımlayabilecek daha rafine ve odaklanmış simülasyonlar 
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gerçekleştirmeye imkan sağlar. 

Toksikokinetik'te Değişkenlik ve Belirsizlik 

Belirsizlik ve değişkenlik, TK çalışmalarına özgüdür ve potansiyel olarak çalışmanın 

sonucunu etkiler. Bireyler arasında var olabilecek değişkenliği değerlendirmek için 

belirsizliği en aza indirmek gereklidir; böylece risk analistleri ve karar vericiler için 

yararlı olabilecek TK sonuçlarına güven duyulur. 

1.3.2.8.1 Değişkenlik ; tipik olarak bireyler arasındaki fizyolojik özellikler 

bağlamındaki farklılıkları (bireyler arası değişkenlik) veya belirli bir birey özelinde 

zaman içerisindeki farklılıkları (birey içi değişkenlik) ifade etmektedir. Değişkenlik, 

genetik farklılıklar, aktivite seviyesi, yaşam tarzı, fizyolojik durum, yaş, cinsiyet vb. 

kaynaklı olabilir. Değişkenlik, hem hayvan hem de insan popülasyonları için bir 

özelliktir. Popülasyon hakkında bir bilgi olarak gözlemlenebilir ve kaydedilebilir, ancak 

azaltılamaz. Değişkenliğin önemli bir özelliği de, bir popülasyona ait daha büyük 

örnekler incelense de azalma eğiliminde olmamasıdır. 

Popülasyondaki değişkenlikler daha sonra TK çalışmalarında dikkate alınmalıdır. 

Popülasyondaki fizyolojik özelliklerin dağılımını temsil eden parametrelere olasılık 

dağılımlarını uygulayarak, değişkenlik kavramını fizyolojik temelli kinetik modellere 

sokabiliriz. Değişkenliğin model tahminlerine yayılması, Monte Carlo simülasyon 

yöntemleri kullanılarak değerlendirilebilir.6 

1.3.2.8.2 Belirsizlik, kesin ve tarafsız açıklamalar yapamamak olarak 

tanımlanabilir. Temelde bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bilgideki belirsizlik, 

incelenen örneklemin boyutunu artırmak suretiyle azaltılabilir. Daha ileri düzeyde 

optimize edilmiş deneyler ve üzerinde çalışılan sürecin daha iyi anlaşılması belirsizliği 

teorik olarak ortadan kaldırabilir veya en azından azaltabilir. 

Belirsizlik şunlarla ilgili olabilir: 

 Verilerin deneyselliği. Gerçekte, belirsizlik deneysel verilerdeki hatalardan 

kaynaklanır. Deneysel veriler tipik olarak, kullanılan aparata bağlı olarak sonlu 

kesinliği ile bilinir. Ancak bu tür belirsizlikler, 

6 Monte Carlo simülasyon yöntemleri, her model parametresi için bir olasılık dağılımı belirlemek, her model parametresi için 

belirtilen dağılımdan rastgele örnekleme yapmak, modeli örneklenmiş parametre değerlerini kullanarak çalıştırmak ve ilgilenilen 

konuda çeşitli model tahminlerini hesaplamak gibi aşamalardan oluşur. Parametreler için bağımsız dağılımlar belirtmek yerine, 

korelasyonlarını açıklamak için bir parametre grubuna ortak bir olasılık dağılımı atanabilir. 
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kalite ölçüm verileri ile kolaylıkla değerlendirilebilir. Olasılık dağılımları ile 

modellenebilirler (örn, ölçülen miktar ortalamaya, gerçek miktar ve verilen 

standart sapmayla orantılı olarak normal dağıtılır). Veri toplama süreci ve bu 

aşamada yapılan hatalar (okuma hataları, sistematik ölçüm hataları vb.) da 

belirsizlik yaratabilir. 

 Modelleme prosedürü. Belirsizlik, söz konusu olgunun karmaşıklığı ve 

bilinmeyen doğası nedeniyle çoğu zaman kaçınılmazdır (model spesifikasyonu). 

Model yapısındaki (ve daha özel olarak fizyolojik temelli kinetik modellerde) 

belirsizliğin kaynağı, öncelikle tüm ölçeklerde ilgili fenomeni doğru bir şekilde 

tanımlayacak teorik bilgi eksikliğidir. Bu durumda, dünya tam olarak 

anlaşılmamıştır ve bu nedenle tam olarak modellenmemiştir. Özetle, bir 

modeldeki muazzam miktarda bilgi teknik bir zorluk çıkarabilir. Bir organizma, 

bileşenleri arasındaki korelasyonları hem güçlü hem de çoklu olan entegre bir 

sistem olarak görülebilir (örn., karaciğer hacminin büyük olmasının büyük bir 

kan akışıyla ilişkili olması beklenebilir). Bir organizmanın karmaşıklığı göz 

önüne alındığında, bir modelin geliştirilmesinde bileşenleri arasındaki tüm 

etkileşimleri (çoğu tam olarak bilinmemektedir ve ölçümlenememektedir) 

entegre etmek mümkün değildir. Bu nedenle model geliştiriciler gerçekliği 

basitleştirmelidir. Ancak bu tür varsayımlar belirsizlik de yaratacaktır. Model 

belirsizliğinin miktarını belirlemeye yönelik genel bir istatistiksel yaklaşım, ilk 

olarak bazı veri setlerini tahmin ederken modelin doğruluğunu 

değerlendirmektir. Farklı varsayımlara dayalı modeller test edilebilir ve bazı 

istatistiksel kriterler (Akaike kriteri7) modeller arasında ayrım yapmak için 

kullanılabilir. 

 

 

7 Akaike kriteri, belirli bir veri seti bağlamında, istatistiksel bir modelin göreli kalitesinin bir ölçüsüdür. 
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 Biyolojik sistemlerin doğası gereği yüksek değişkenliği. 

Değişkenliğin kendisi bir belirsizlik kaynağıdır. Bazı durumlarda, örn. hiçbir 

belirsizlik eklenmeden bütünüyle numaralandırma yoluyla, değişkenliği tam 

olarak bilmek mümkündür. Ancak değişkenlik, tam olarak anlaşılmamış ve 

rastgeleliğe atfedilmemişse, tahminlerde bir belirsizlik kaynağı olabilir. 

Değerlendirmeyi iyileştirmek için mümkün olduğu hallerde beşeri (insan) 

verileri dahil edin  

İnsan üzerinde biyolojik izleme ve biyolojik belirteç ölçümleme çalışmaları, belirli 

durumların veya maruziyet senaryolarının ardından veya temel, nüfus temelli arka 

plan seviyelerini oluşturmak için absorbe edilmiş toplam ve/veya kümülatif kimyasal 

dozları saptamaya yönelik dozimetrik araçlar sağlar (Woollen, 1993). Bu 

çalışmalardan elde edilen sonuçlar, 

Örn. geçici, durumsal biyolojik izleme, insan maruziyetine dair gerçekçi bir tanımlama 

sağlar. 

Biyo-izleme (biyosidal maddelere doğrudan veya dolaylı olarak maruziyetlerini 

kanıtlamak adına insan dokuları ya da salgıları üzerinde rutin olarak yürütülen analiz) 

doz ve varsayılan toksisite eşikleri arasındaki ilişki hakkında deney hayvanlarından, 

genellikle de  sıçanlardan, elde edilmiş özgün bilgiler sağlayabilir. Öncü bir çalışmada 

Elkins ve diğ. (1954) işyerindeki kimyasal konsantrasyonları ile bunların vücut 

sıvılarındaki konsantrasyonları arasındaki ilişkiyi kullanarak Biyolojik Maruziyet 

İndeksini oluşturdular (ACGIH, 2002). İdrar, non-invaziv yapısı, toplama kolaylığı ve 

çoğu analit için bir atılım yolu olarak önemi nedeniyle en sık tercih edilen biyolojik 

örnektir. Elde edilen bilgilerin konu ile ilgi düzeyini en üst düzeye çıkarmak için, 

izlenecek analit bileşiğin metabolizmasına, biyolojik uyum düzeyine ve fizibilite 

hususlarına bağlı olarak seçilmelidir. 

 

 

Toksikokinetik Bilgi Kullanımının Yararlarının Örneklerle Açıklanması
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Aşağıdaki grafikler, mevcut olduğu hallerde, TK verilerinin kullanılmasıyla ilgili 

uygulanabilecek düşünme biçimini gösterecektir. Çok nadir durumlarda evet-hayır 

cevabının uygulanabileceği kabul edilmelidir . Genellikle farklı bilgilerden derlenen 

karmaşık bir model aşağıda verilen basitleştirilmiş standart prosedürlerden sapan 

spesifik durumlar yaratır. Maddeye bağlı uzman görüşü ve hassas test yönteminin 

tespit sınır değerlerine bağlı olarak, hayır yanıtı önemli bir etkinin olmadığını 

düşündürür. Bu nedenle, testleri ayrı ayrı tasarlamak, etki şeklini açıklığa 

kavuşturmak için sonuçları yorumlamak, gruplamak veya bağlantı sorgulama 

yaklaşımı ve ayrıca hesaplamalı fizyolojik tabanlı kinetik model sistemlerinin kullanımı 

için TK verilerinin kullanımı konusunda uzmanlara danışılması gerekir. 

1.3.2.10.1 Tekrarlanan doz çalışmalarında doz belirlemeye yönelik 

kararları desteklemek için toksikokinetik bilginin kullanılması 

TK verileri, özellikle absorbsiyon, metabolizma ve eliminasyon hakkındaki bilgiler, 

RDT çalışmalarının tasarım sürecinde oldukça faydalıdır. RDT çalışmaları ilgili 

OECD/AB yönergeleri doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Bu tür çalışmalardaki en 

yüksek doz seviyesi, test hayvanlarında toksisiteyi indükleyecek şekilde ayarlanmalı, 

ancak hiçbir surette hayvanın ölümüne veya şiddetli acı çekmesine neden 

olmamalıdır. Bu amaçla, OECD/AB yönergeleri MTD olarak adlandırılan 

standartlaştırılmış bir doz sınır değerinde test yapılmasını önermektedir. Bazı 

durumlarda, bu tür dozlar metabolizma saturasyonuyla sonuçlanabilir. Bu nedenle, 

bir maddenin kolayca metabolize edilebildiği ve vücuttan atılabildiği seviyelerde 

ortaya çıkan maruziyet riskini değerlendirirken elde edilen sonuçların dikkatlice 

değerlendirilmesi gerekir. Sonuç olarak, tekrarlanan doz toksisite çalışmaları 

tasarlanırken, metabolik ve toksikokinetik araştırmalardan elde edilen sonuçlara 

dayanarak uygun doz seviyelerinin seçilmesi uygun olacaktır. 

Şekil 3 tekrarlanan doz toksisite çalışmalarında TK verilerinin doz belirleme 

kararlarına nasıl yardımcı olabileceğini göstermektedir. 
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Şekil 3: TK verilerinin RDT Çalışmalarının Tasarlanmasında Kullanılması 

 

Test maddesi (ilgili metabolitler) absorbe ediliyor mu? 

 

  

                                                Hayır (doygunluk) Evet (doygunluk yok) 

  

 

1 RDT testi için değerlendirilen doz aralığında. 

2 En yüksek doz seviyesi, lineer olmayan kinetik aralığını aşmaması gerekir. 

 

 

Doz sınır değerine kadar 

RDT testine karşı TK 

tartışması yok 

 
 

Maksimum dozu 

kinetik olarak türetilen veriler 
uyarınca ayarlamayı düşünün 2 

 
 

 
Test dozu/AUC (EAA: Eğri Altında 

Kalan Alan) lineerliği1 

 
 

 
Sistemik RDT testi 

gerekliliğinden 

feragat etmeyi 

düşünebilir misiniz? 

hayır 
evet 

 
 

 
Test dozu/AUC (EAA: Eğri Altında 
Kalan Alan)  

hayır 
evet 

 
 

 
Sistemik RDT testi 

gerekliliğinden 

feragat etmeyi 

düşünün 

 

 

Doz limitine kadar RDT 

testine karşı TK argümanı yok 

 
 

Maksimum dozu 

kinetik olarak türetilen veriler 
uyarınca ayarlamayı düşünün 2 
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Başlangıçta ele alınması gereken soru, maddenin absorbe edilip edilmediğidir. Bir 

maddenin absorbe edilmediği kanıtlanabilirse, doğrudan sistemik etkilere neden 

olamaz. Böyle bir durumda, kinetik açıdan bakıldığında,tekrarlanan doz testine gerek 

yoktur.8 Bununla birlikte, madde absorbe edilirse, uygulanan doz ile kandaki AUC 

arasında lineer bir ilişki olup olmadığı sorusu ortaya çıkar. Durum böyleyse ve madde 

metabolize edilemiyorsa, OECD/AB yönergeleri tarafından önerilen standartlaştırılmış  

MTD dozlarına test yapmaya karşı kinetik bir argüman mevcut değildir. 

Çoğunlukla doz /EAA ilişkisi, belirli bir dozun üzerinde, lineerlikten sapar. Bu, Şekil 

4'te gösterilmektedir. Açıklanan her iki durumda da bükülme noktasına karşılık gelen 

doz seviyesi kinetik olarak türetilmiş MTD olarak kabul edilebilir. Bu bilgi mevcutsa, 

kinetik olarak türetilmiş MTD uyarınca tekrarlanan doz çalışmaları için en yüksek doz 

seviyesi ayarlanabilir. 

Şekil 4: Belirli Dozlarda Lineerlikten Ayrılma 

Örnek 1'de EAA belirli bir doz seviyesinin ötesine artmaz. Bu, emilimin belirli bir doz 

seviyesinin üzerinde doygun hale geldiği durumdur. Örnek 2'de sunulan doz/EAA 

ilişkisi, eliminasyon veya metabolizma belirli bir doz seviyesinin üzerinde doygun hale 

geldiğinde elde edilebilir, ki bu dozun ötesi EAA 'da orantılı bir artışa neden olur. 

 

 

 

Örnek 2 

  

Örnek 1 

 

 
 

Doz Kinetik olarak türetilmiş MTD 
 

8 Birincil toksik etkiler olarak yanlış yorumlanan ikincil etkilerin dışlanması gerekir. 
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1.3.2.10.2 Kimyasalların kategorileri/gruplarının tasarımı ve 

validasyonunda kinetik verilerin kullanımı 

Kinetik hakkında in vivo bilgi, kategorilerin tasarımına yardımcı olacaktır. Maddeler 

arasındaki toksikolojik bulguların ekstrapolasyonunu daha anlamlı hale getirecek in 

vitro veya in vivo testlerin gerçekleştirilmesi için aday kategori maddeleri 

tanımlanabilir. 

Bir kategori içerisinde belirsizlik veya çelişkili bilgi olması durumunda, belirli bir 

maddenin kategorisi veya bir kategoriye üyeliği kinetik bilgiler kullanılarak 

doğrulanabilir. 

1.3.2.10.3 Dahili Doz Değerlendirmelerine Yönelik Temel Teşkil 

Edecek Metabolizma Çalışmaları 

Bir maddenin biyotransformasyonu, hammaddesi olan substrattan farklı toksikolojik 

özelliklere sahip olan metabolitler üretir. Metabolizmanın genel olarak bir 

detoksifikasyon amacı olduğu söylense de, metabolitlerin ana bileşikten daha yüksek 

iç toksisiteye sahip olduğu birçok örnek de bulunmaktadır (metabolik aktivasyon). Bu 

nedenle, test maddesinin metabolize olup olmadığını ve hangi metabolitlere 

metabolize olduğunu bilmek gerekir. Bu, toksisite çalışmalarından elde edilen 

sonuçların, feragat edilen ve gruplandırılan yaklaşımlar bağlamında 

değerlendirilmesini sağlar ve dahili dozu tanımlar (bkz Şekil 5). 

Test maddesi metabolize edilmemişse, ana bileşik, ölçüm ve dahili dozun tanımı için 

uygun işaretleyicidir. Test maddesi metabolize edilirse; değerlendirmedeki herhangi 

bir ileri adım için hangi metabolitlerin oluştuğu bilgisi gereklidir. Bu bilgi mevcut 

olmadığında, uygun in vitro ve/veya in vivo metabolizma çalışmaları ile araştırılabilir. 

Spesifik durumlarda metabolitler yüksek derecede izomerik özgüllük gösterebilir; bu 

durum, rasemik karışımlar da dahil olmak üzere izomer karışımları tasarlarken ve 

yorumlarken akılda tutulmalıdır. Metabolitler biliniyor ve bu metabolitler için toksisite 

çalışmaları mevcutsa, risk değerlendirmesi bu veriler ışığında gerçekleştirilebilir ve 

dahili dozun tanımına dayalı bir değerlendirme yapılabilir. Metabolitlerin toksisite 

profili bilinmiyorsa, metabolitlerin toksisitesini ele alan çalışmalar, potansiyel grup 

yaklaşımlarının özel değerlendirmeleri altında gerçekleştirilebilir. Özellikle bir 

kimyasal madde farklı bileşiklerin metaboliti ise, örn. farklı esterlerin bir metaboliti 

olarak karboksilik asit. 
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TK bilgisi, toksisite çalışması tasarımı ve biyo-izleme9 kurulumundan eşik 

seviyelerinin ve genellikle ihtiyaç duyulan çeşitli ekstrapolasyonların (çapraz doz, 

insan dahil çapraz türler, çapraz maruziyet rejimi, çapraz yollar ve çapraz maddeler) 

türetilmesine kadar risk değerlendirmesinin tüm süreçlerinde karşılaşılan çeşitli 

gözenekleri doldurmada çok yardımcı olabilir. Dahili doz, TK verilerinden elde edilen 

temel parametredir; dolayısıyla harici maruziyet - dahili doz - kavramı bahsedilen 

farklı ekstrapolasyonlarda geniş ölçüde uygulanabilir. Bu amaçla, yollar arası 

ekstrapolasyon gerekliyse ve kombine maruziyetin değerlendirilmesi (farklı yollarla) 

gerekirse, sistemik etkilere dair dahili maruziyetin tahmin edilmesi gerekebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Biyolojik görüntülemeden elde edilen bilgiler, diğer maruziyet verileri formlarına eşdeğer (yani ne daha büyük ne de daha az 
öneme sahip) görülmelidir. Biyolojik izleme sonuçlarının, bir bireyin bir maddeye yalnızca mesleki maruziyet ile değil, ilgili 
herhangi bir yoldan, yani tüketici ürünlerinden ve/veya çevreden de kaynaklanabilecek toplam maruziyetini yansıttığı da 
unutulmamalıdır. Kontrollü insan maruziyeti çalışmalarından bu bilgileri elde etmek çok da olası değildir. Bu, bireylerin kasıtlı 

olarak maruziyetiyle ilgili pratik ve etik hususlardan kaynaklanmaktadır. 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 99 

 

 

evet 

Test maddesi metabolize ediliyor mu? 

hayır 

Ana bileşik, ilgili 

dahili doz metriğidir 
Metabolitler biliniyor 

mu? 

hayır 

evet 

Tanımlama 

In vitro/ in vivo 

metabolizma 

çalışmalarıyla yapılabilir 

mi? 

Tox. metabolitler hakkında bilgi 

mevcut mu? (tür özelliklerine 

göre) 

hayır 
evet 

Metabolitlerle ilgili 

çalışmalar yapın     İlgili (gruplama 

yaklaşımını dahil edin)    dahili doz metriğini 

tanımlayın 

RA (Risk 

Değerlendirmesi)'ya 

uygulayın 

Test maddesi metabolize ediliyor mu? 

evet 

hayır 

hayır evet 

Tanımlama 

In vitro/ in vivo 

metabolizma 

çalışmalarıyla yapılabilir 

mi? 

hayır evet 

Metabolitlerle ilgili 

çalışmalar yapın 

(gruplama yaklaşımını 

dahil edin) 

 

Şekil 5: Madde Metabolizması Hakkında Artan Miktarda Bilgi Kullanımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maruziyet, normal koşullarda, uygun şekilde maruziyet süresi ile birlikte yutulan 

madde miktarı, ciltle temas eden toplam miktar, inhale edilen miktar veya atmosferde 

bulunan maddenin konsantrasyonu olarak da tanımlanan harici maruziyet olarak 

anlaşılmalıdır. Sistemik etki verilerinin karşılaştırması gereken durumlarda (örn., 

inhalasyon veya dermal toksisite değerlerinin yokluğunda veya birden fazla maruziyet 

yolunun mevcut olması nedeniyle maruziyetlerin birleştirilmesi gerektiğinde), toplam 

vücut yükü tahmin edilmeli ve dahili bir doz olarak ifade edilmelidir. 

Sistemik maruziyet seviyesinin belirlenmesi, genel dolaşımdaki biyosidal maddenin 

biyoyararlanımının belirlenmesi ile eşanlamlı kabul edilir. Ele alınan problem ve ilgili 

diğer bilgilere (örneğin maruziyet senaryoları) bağlı olarak; bu, biyoyararlanılabilir bir 

fraksiyon (F), bir biyoyararlanılabilir  kütle, bir konsantrasyon profili, bir ortalama 

İlgili internal doz 

metriğini tanımlayın 
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konsantrasyon veya AUC:EAA olarak ifade edilebilir. Maddenin cilt yoluyla absorbe 

edildiği (sadece sağlıklı cilt dikkate alınarak) tercih edilir durumların dışında, 

biyoyararlanılabilir bir maddenin miktarının sıfır olduğunu göstermenin genellikle 

mümkün olmadığının vurgulanması gerekir. Bir maddenin biyoyararlanımının belirli 

bir eşiğin altında olup olmadığının tahmin edilip edilmediği değerlendirilmelidir. 

Tahminin kesinlik derecesi her duruma bağlı olacaktır. Kullanılan in vivo, in vitro ya 

da in silico modelin doğruluğu ve güvenilirliği, maddeyi veya metabolitlerini test 

etmek için kullanılan yöntemlerin performansı, hedef popülasyondaki tahmini 

değişkenlik vb. önemli faktörler mevcuttur. 

Bileşiğin doku dağılım özellikleri, belirli dokularda toksisiteye neden olma 

potansiyelinin önemli bir belirleyicisi olabilir. Ayrıca doku dağılımı, bir bileşiğin 

tekrarlanan maruziyet olayları durumunda birikme kabiliyetinin önemli bir belirleyicisi 

olabilir. Bununla birlikte, birikim, büyük ölçüde,bileşiğin vücuttan temizlendiği hıza 

bağlı olarak değişir. Toksisite çalışmalarında, vücutta önemli miktarda kimyasal 

kalırken (örneğin oral emilimi takiben en yüksek kan konsantrasyonu etrafında bir 

veya daha fazla kez) bir doku dağılımının hedef dokularla ilişkisi de araştırılmalıdır. 

Bu tür veriler, ana bileşiği ve metabolitleri mümkün olan en geniş çerçevede 

ölçmelidir. Metabolitler bilinmiyorsa veya ölçülmesi zorsa, ana bileşiğin toplam 

radyoaktiviteden çıkarılması, oluşan toplam metabolitlerin davranışını tahmin 

edecektir. 

1.3.2.10.4 Ekstrapolasyon 

Etik nedenlerden ötürü, model parametrelerinin tahmin edilmesine izin veren veriler 

zayıfsa, seyrekse ve genellikle insan popülasyonlarından elde edilmiş değilse, 

ekstrapolasyona başvurulmalıdır. 

TK verileri çoğunlukla daha düşük sayıda konsantrasyon (genellikle <5 farklı 

konsantrasyon) ve sınırlı sayıda farklı maruziyet süreleri için toplanır. Bununla 

birlikte, risk değerlendirmesi farklı dozları (maruziyet konsantrasyonları ve süreleri) 

değerlendiriyor olmalıdır. Dozlar arası/maruziyet süresi arası ekstrapolasyonu, 

matematiksel yöntemler (örneğin lineer regresyon) kullanarak bu talebi karşılamanın 

yaygın bir yoludur. Biyolojik bir organizmadaki kimyasalların lineer olmayan kinetik 

davranışı ör. doyurulabilir metabolizma, enzim indüksiyonu, enzim inaktivasyonu ve 

glutatyonun tükenmesi ve diğer kofaktör rezervleri gibi bir dizi mekanizmanın 
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sonucudur. Doku dozu bazında yüksek-doz-düşük-doz ekstrapolasyonu, bu tür 

mekanizmalar hesaba katılarak fizyolojik temelli kinetik modelleme yoluyla 

gerçekleştirilir (Clewell ve Andersen, 1996). 

Gönüllü insanlarla ilgili verilerin mevcut olduğu ender durumlarda, bunlar yalnızca 

çok sınırlı sayıda denekle ilgilidir. Diğer popülasyonlara yönelik ekstrapolasyon da 

yapılabilir (bireyler arası ekstrapolasyon). Hassas popülasyon sorunu da ortaya çıkar 

ve bu nedenle TK çalışması farklı cinsiyet, yaş ve etnik gruplara vb. Göre diğer 

popülasyonları değerlendirmelidir. Pratikte insanlarda dahili dozu kontrol etmek 

neredeyse imkansız olduğundan, alternatif hayvan çalışmaları da sıklıkla 

önerilmektedir. Risk değerlendirmesi insan popülasyonunu korumayı 

amaçladığından, türler arası ekstrapolasyon (Davidson ve diğerleri, 1986; Watanabe 

ve Bois, 1996) gerçekleştirilmelidir. Pratik nedenlerden dolayı, deneysel çalışmadaki 

uygulama yolu, en olası maruziyet yolundan farklı olabilir. Bu durumda, risk 

değerlendirmesinin deneysel olarak çalışılandan başka bir yoldan sonuçlandırılması 

önerilir. Yollar arası ekstrapolasyon gerçekleştirilmelidir. 

Varsayılan değerler, genel bir şekilde ekstrapolasyon fikrine uyacak şekilde 

türetilmiştir. TK ve TD çalışmalarındaki türler arası farklılıklar veya insan değişkenliği 

hakkındaki kantitatif verilerin CSAF'lerin geliştirilmesi yoluyla doz/ konsantrasyon-

yanıt doz değerlendirmesine dahil edilmesi tek tek maddelerin risk değerlendirmesini 

iyileştirebilir. Mevcut durumda, dikkate alınacak ilgili veriler, genellikle TK'daki türler 

arası farklılıklarla ilgili belirsizlik bileşeniyle sınırlıdır. Şu anda, TD 'deki türler arası 

farklılıkları ve TK ile TD'deki bireyler arası değişkenliği ele almak için genellikle daha 

az veri vardır. Bu tür bilgilerin mevcudiyetinin, uygun doğası konusunda ortak bir 

anlayışla, artacağı tahmin edilmektedir (IPCS, 2001). Kullanılabilecek TK bilgisinin 

türleri arasında emilim hızı ve kapsamı, sistemik kullanılabilirliğin kapsamı, sistemik 

öncesi (ilk geçiş) ve sistemik metabolizmanın oranı ve kapsamı, enterohepatik 

resirkülasyonun kapsamı, reaktif metabolit oluşumuna ilişkin bilgiler ve olası tür 

farklılıkları ile ilgili bilgiler ve tekrarlanan maruziyet altında yarılanma ömrü ve  

birikme potansiyeli sayılabilir. 

Bu ekstrapolasyonlara duyulan ihtiyaç, deneysel modellerden ziyade fizyolojik TK 

modellerinin daha sık kullanılmasına yol açabilir (Davidson ve diğerleri, 1986; 

Watanabe ve Bois, 1996; Young ve diğ., 2001). Aslında, fizyolojik temelli kinetik 
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modeller, gerek duyulan ekstrapolasyonları (türler arası, özneler arası vb.) 

kolaylaştırır. Örneğin, organ hacimleri veya kan akışları gibi anatomik parametreleri 

değiştirerek, fizyolojik temelli bir kinetik model fareden insana uyarlanabilir. 

Türler arası ekstrapolasyon 

Toksikolojik risk değerlendirmesi için hayvan verilerinin kullanılması, deneysel olarak 

gözlemlenen kinetiklerin insan deneklere veya popülasyonlara nasıl ekstrapole 

edilebileceği sorusunu akla getirir. Hayvanlardan ve insanlardan elde edilen verileri 

karşılaştırma imkanı, varsayılan değerler yerine kimyasala özgü türler arası 

ekstrapolasyon faktörlerinin tanımlanmasını sağlayacaktır. Bir seçenek, farklı vücut 

boyutlarına dayalı ve allometrik faktörleri hesaplayan ekstrapolasyondur. Türler arası 

ekstrapolasyonun en karmaşık prosedürü, farklı verileri toplamak ve bunları fizyolojik 

temelli kinetik modellemede kullanmaktır. 

Allometrik ölçeklendirme, yaygın olarak kullanılan bir ekstrapolasyon yaklaşımıdır. 

Biyolojik çeşitliliğin büyük ölçüde vücut büyüklüğü ile açıklandığı ilkesine 

dayanmaktadır (Schneider ve diğ., 2004). Allometrik ölçekleme, fizyolojik 

parametrelerin veya TK ile vücut boyutu arasındaki korelasyonları yakalar. Daha 

kesin bir ifadeyle; allometrik denklemler, araştırma konusu miktarı (örneğin, bir doku 

dozu), vücut kütlesinin  türler arasında değişen güç fonksiyonuyla ilişkilendirir: 
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Y = a BMb 
Y ... araştırma konusu miktar 

a … türden bağımsız ölçekleme katsayısı10, 

BM … vücut kütlesi 
b ... allometrik eksponent 

b değerleri, araştırma konusu miktarın vücut kütlesi (b=1), metabolik hız11 

(b=0.75), veya vücut yüzey alanı (b=0.6712) ile ölçeklenip ölçeklenmediğine bağlıdır 

(Davidson ve diğ., 1986; Fiserova-Bergerova ve Hugues, 1983; West ve diğ., 1997). 

Allometrik ölçeklendirmeyi uygulamak kolay olduğundan, muhtemelen türler arası 

ekstrapolasyon için en uygun yaklaşımdır. Bununla birlikte, çok yaklaşık sonuçlar 

verir ve her zaman araştırma konusu kimyasal için geçerli olmayabilir. Bu nedenle, 

yalnızca araştırmaya konu türlerde belirli verilerin olmaması durumunda kullanılacak 

varsayılan yaklaşım olarak düşünülebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

10 Uygun bir eğri oluşturmak için tek veri noktalarını bir araya getirir. 
11 Bu bağlamda; bu, bileşiklerin metabolizması değildir! Faktör, farklı oksijen tüketim seviyelerine uyum sağlar. 
12 Bu ölçeklendirme faktörü genellikle çeşitli antineoplastik ilaçlar için türler arası toksisite farklılıklarını inceleyen Freireich ve 
diğerleri tarafından yapılan çalışmalar temel alınarak gerekçelendirilir. 
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Hayvan toksisitesi deneylerinde önemli türler arası varyasyon gösteren bir 

kimyasalda genellikle ekstrapolasyon için referans noktası olarak en duyarlı türler 

kullanılır. İlgili belirsizliğin tanınması için ≥10 olan belirsizlik faktörleri uygulanmıştır. 

Bu şekilde tahmin edilen metabolik hız sabiti fizyolojik temelli kinetik modelde 

kullanılabilir olsa da, bu tür parametrelerin doku alt hücresel fraksiyonları kullanılarak 

in vitro olarak belirlenmesi veya mümkünse uygun bir veri setine setine fizyolojik 

bazlı bir kinetik model uydurularak bunların tahmin edilmesi tercih edilir. 

Sonuç olarak, türler arasında doku maruziyetini daha iyi tahmin etmek adına, 

araştırılan toksik madde için fizyolojik temelli kinetik modeller kullanılabilir 

(Watanabe ve Bois, 1996). 

Bu modeller vücuttaki taşıma mekanizmalarını ve metabolizmayı açıklar. Aynı 

denklem seti, dikkate alınan tüm türlere yönelik süreçleri modeller. Türler arasındaki 

farklılıkların, farklı (fizyolojik, kimyasal ve metabolik) parametre değerlerinden 

kaynaklandığı varsayılmaktadır. Fizyolojik temelli kinetik modellerin ekstrapolasyonu, 

bir türe ait model parametre değerlerinin yerine araştırmaya konu türlerin parametre 

değerlerinin konmasıyla elde edilir. Fizyolojik parametreler bağlamında çok sayıda 

referans (Arms ve Travis, 1988; Brown ve diğ., 1997; ICRP, 2002) birçok farklı tür 

için standart parametre değerleri verir. Kimyasal (partisyon katsayısı) ve metabolik 

parametre değerleri genellikle daha zor bulunur. Dikkate alınan türler için fizyolojik 

temelli kinetik modelin parametre değerleri bilinmiyorsa in vitro veriler, QSPR 

tahminleri veya bu parametrelerin allometrik ölçeklendirilmesi seçeneği hala 

mümkündür. 

Ekstrapolasyon sürecindeki popülasyon değişkenliğini göz önünde tutmak için, tek 

parametre değerleri yerine parametrelerin olasılık dağılımları kullanılabilir. Fizyolojik 

temelli kinetik modeller özellikle verilerin çok az bilginin mevcut olduğu örn. hamile 

dişiler veya bebekler gibi popülasyon alt gruplarına ekstrapole edilmesinde (Luecke 

ve diğ., 1994; Young ve diğ., 2001) faydalı olabilir. 

Maruz Kalınan Yollar Arası Ekstrapolasyon 

Maruz kalınan yollar arası ekstrapolasyon tek bir yolla uygulanan ancak başka bir 

yolla uygulanan belirli bir miktardaki madde için elde edilenle aynı sistemik toksik 

tepkiyi üretecek bir maddenin toplam miktarının tahmini olarak tanımlanır. 

Genel olarak, maruz kalınan yollar arası ekstrapolasyon uygun maruziyet yolu 
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kullanılarak elde edilen toksisite verilerinin zayıf bir ikamesi olarak kabul edilir. Bir 

uygulama yolu ile risk değerlendirmesi gerçekleştirirken elde edilen toksisite verileri 

insan maruziyetine karşılık gelmediği durumlarda ekstrapolasyondaki belirsizlikler 

artar. Maruz kalınan yollar arası ekstrapolasyon için mevcut metodolojilerin 

güvenilirliği hakkında içyüzü henüz anlaşılamamıştır (Wilschut ve diğ., 1998). 

Maruz kalınan yollar arası ekstrapolasyon kullanılacaksa, aşağıdaki hususlar 

dikkatlice göz önüne alınmalıdır: 

 etkinin doğası: maruz kalınan yollar arası ekstrapolasyon yalnızca sistemik 

etkilerin değerlendirilmesine uygulanabilir. Tekrarlanan maruziyet sonrası lokal 

etkilerin değerlendirilmesi için, yalnızca araştırma konusu yolla yapılan toksisite 

çalışmalarından elde edilen sonuçlar kullanılabilir; 

 toksikokinetik veriler (ADME): Maruziyet yolundan kaynaklanan toksisite 

farklılıklarından sorumlu ana faktörler arasında şunlar sayılabilir: 

 biyoyararlanım veya absorbsiyondaki farklılıklar; 

 metabolizmadaki farklılıklar (ilk geçiş etkileri); 

 dahili maruziyet modelindeki farklılıklar (yani dahili doz). 

İlgili kinetik verilerin yokluğunda maruziyet yolundan kaynaklanan ekstrapolasyon 

aşağıdaki varsayımlar makul olarak geçerliyse mümkündür: 

 Absorbsiyon ölçülebilir ise; 

 
 Toksisite sistemik bir etkidir, lokal değildir (bileşik vücut sıvılarında nispeten 

çözünür, bu nedenle sistemik anlamda biyolojik olarak yararlanılabilir) ve dahili doz 

tahmin edilebilir; 

 İlk geçiş efektleri etkisi minimumdur. 

Listelenen kriterlerin karşılanması şartıyla, maruziyet yolundan kaynaklanan 

ekstrapolasyonun tek olasılığı, varsayılan değerleri kullanmaktır. Maruziyet yolundan 

kaynaklanan ekstrapolasyon gerekli ise veya farklı yollardan kombine maruziyeti 

değerlendirmek için dahili bir N(O)AEL/başlangıç noktası ihtiyaçları türetilecekse, 

başlangıç noktasını değiştirmek için farklı maruziyet yollarıyla absorbsiyonun 

kapsamına ilişkin bilgiler kullanılmalıdır. Durum bazında, deneysel absorbsiyon 

verilerinden elde edilen farklı maruziyet yollarına bağlı absorbsiyon kapsamının ilgili 

başlangıç noktasına uygulanabilir olup olmadığına dair bir yargıya varılmalıdır. 
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Başlangıç noktasını belirlemek için kullanılanlara kıyasla (örn., özellikle insan verileri 

durumunda çok daha düşük doz seviyeleri) absorbsiyon çalışmalarında kullanılan doz 

aralıklarına özel dikkat gösterilmelidir (örn. Çok yüksek doz seviyeleri). 

Başlangıç noktasını belirlemek için kullanılan hayvanların yaşı (örn. süt emen 

yavrular) ile absorbsiyon çalışmalarında kullanılan hayvanların (örn. Yetişkin 

hayvanlar) yaşı arasındaki kıyasa da dikkat edilmelidir. Bir veya daha fazla uygulama 

yolu ile ilk geçiş metabolizmasına giren maddeler için, pre-sistemik metabolizmanın 

kapsamı ve sistemik kullanılabilirlik hakkındaki bilgiler de dikkate alınmalıdır. Bu 

durum, başlangıç noktasında ek bir değişikliğe yol açabilir.Pratikte, dermal toksisite 

faktörlerinin yokluğunda sistemik etkilere yönelik maruziyet yollarına bağlı (oral-

dermal) ekstrapolasyonlar yapmak için U.S. EPA (2004) basitleştirilmiş bir paradigma 

geliştirmiştir. Bu yaklaşım, dermal maruziyet değerlendirmesi için bir oral toksisite 

faktörünün uygulanabilirliğini tehlikeye atabilecek bir dizi faktöre tabidir. Toksisite 

faktörünü uygulanan dozdan absorbe edilen doza ayarlamak için oral absorbsiyon 

etkililiğini tahmin etmek belirsizlik ortaya çıkaracaktır. Bu belirsizliğin bir kısmı, 

absorbsiyon ve biyoyararlanım terimleri arasındaki farklarla ilgilidir. Tipik olarak; 

absorbsiyon terimi, kimyasalın gastrointestinal lümenden kaybolması anlamına 

gelirken oral biyoyararlanım ise kimyasalın sistemik dolaşıma değişmeden ulaşan 

oranı ve miktarı olarak tanımlanır. Yani, biyoyararlanım hem emilim hem de pre-

sistemik metabolizmadan sorumludur. Pre-sistemik metabolizma hem bağırsak 

duvarını hem de karaciğer metabolizmasını etkilese de çoğu kısımda ana rolü oynayan 

karaciğerdeki ilk geçiş etkisidir. 

Metabolik aktivasyon veya detoksifikasyon yokluğunda toksisite ayarlaması, 

absorbsiyondan çok biyoyararlanıma dayalı olmalıdır; zira dermal yolun, sistemik 

dolaşıma giren ana bileşiğin miktarını tahmin ettiği görülmektedir. Oral toksisite 

faktöründe, oral absorbsiyon etkililiğine bağlı olarak, yapılacak basit bir ayarlama cilt 

yerine bağırsak duvarında oluşabilecek metabolik yan ürünlerden, veya tam tersi, 

sorumlu tutulamaz. 

İlk geçiş metabolizmasının verimliliği, maruziyet yollarına bağlı ekstrapolasyon 

üzerindeki etkisini belirler. Ayarlanmış dermal toksisite faktörü, gerçek doz-yanıt 

ilişkisini olduğundan fazla tahmin edebilir; çünkü toksik metabolit yerine sistemik 

dolaşımdaki ana bileşik miktarına bağlı olacaktır. Ek olarak, perkütan absorbsiyon, 
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toksik metaboliti GI : gastrointestinal yolla aynı hız ve ölçüde oluşturmayabilir. 

Pratikte, oral toksisite faktöründe bir ayarlama (dermal maruziyet yoluyla absorbe 

edilen dozu hesaplamak için) aşağıdaki koşullar karşılandığında tavsiye edilir: (1) 

kritik çalışmadan türetilen toksisite değeri, çalışma tasarımında uygulanan doza (örn. 

beslenme yoluyla verilen doza) dayanmaktaysa; (2) bilimsel olarak savunulabilir bir 

veritabanı, araştırma konusu kimyasalın kritik çalışmada kullanılana benzer bir 

ortamdan (örneğin su, yem/yiyecek) GI  kanalıyla absorbsiyonunun anlamlı derecede 

%100 düşük (yani <%50) gösteriyorsa. Bu koşullar karşılanmazsa, varsayılan bir 

tam (yani %100) oral absorbsiyon değeri kullanılabilir; böylece oral toksisite değerine 

yönelik ayarlama ihtiyacı ortadan kaldırılır. Ek olarak, oral absorbsiyon oranı %80'i 

aştığında, AEL ve dahili maruziyet seviyelerinin türetilmesi için %100'lük varsayılan 

değer uygulanmalıdır. Belirsizlik Analizi, oral absorbsiyon varsayılan değerinin 

kullanılmasının, büyüklüğü söz konusu kimyasalın gerçek oral emilimi ile ters orantılı 

olabilecek risklerin hafife alınmasına neden olabileceğini not edebilir. 

Kinetik davranışın bir maruziyet yolundan diğerine kimyasal ekstrapolasyonu, ayrıca, 

fizyolojik temelli kinetik modeller kullanılarak da gerçekleştirilebilir. İlgili maruziyet 

yollarını temsil etmek için uygun model denklemlerini kullanmak, ekstrapolasyon 

prosedürünün temelidir. Kimyasal sistemik dolaşıma ulaştığında, biyolojik dağılımının 

maruziyet yolundan bağımsız olduğu varsayılır. Her bir maruziyet yolunu temsil 

etmek için tipik olarak farklı denklemler (veya modeller) kullanılır. Bir kimyasalın oral 

maruziyeti, bir birinci derece veya sıfır derece alım hızı sabiti eklenerek 

modellenebilir. Dermal absorbsiyona dair bir simülasyonda, portalı olarak difüzyonla 

sınırlı kompartman modeli cildi temsil edebilir.  İnhalasyon yolu genellikle basit bir 

pulmoner kompartman ile temsil edilirken alım, kan/hava partisyon katsayısı ile 

kontrol edilir. Kimyasalların sistemik dolaşıma maruziyet yoluna özel şekilde girişini 

tanımlayan denklemler modele dahil edildikten sonra, TK ve doz metriklerinin 

ekstrapolasyonlarını yapmak mümkündür. 

Sonuç olarak, belirtilen ön koşullar karşılandığı sürece, maruziyet yolları arası 

ekstrapolasyon değerlendirme faktörlerinin uygulanmasını takip edebilir. Spesifik 

herhangi bir TK bilgisi, bu türden faktörlerin uygulanmasının ihtiyati işlevini 

karşılayarak değerlendirme faktörünü iyileştirebilir. 
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1.4 Akut toksisite 

Akut toksisitenin değerlendirilmesine yönelik bu bölümde açıklanan diğer unsurlarla 

birlikte ECHA Biyosidal Ürünler Kılavuzu, Cilt III İnsan sağlığı Bölüm A (Gerekli 

bilgiler)'da yer alan 11.8.7 sayılı Akut Toksisite ile ilgili bölüm içeriği de göz önünde 

bulundurulacaktır. 

1.4.1 Akut Toksisite: Tanım 

Akut toksisite terimi, bir maddeye tek bir maruziyet durumundan (yani tek bir 

maruziyet veya 24 saat içinde birden fazla maruziyet) kaynaklanabilecek advers 

etkileri tanımlamak için kullanılır. Bu kılavuz bağlamında, maruziyet kavramıyla oral, 

dermal veya inhalasyon yollarıyla maruziyete atıfta bulunulmaktadır. Advers etkiler, 

bazı durumlarda ölümle sonuçlanabilen klinik toksisite (hayvanlar için bkz: OECD 

Rehber Dokümanı 19'a (OECD, 2000)), vücut ağırlığında anormal değişiklikler 

ve/veya organ ve dokulardaki patolojik değişiklikler şeklinde olabilir. Bazı maddeler, 

akut sistemik etkilere ek olarak, tek bir maruziyetin ardından GI sisteminde, ciltte 

veya solunum yolunda lokal tahrişe veya korozyona neden olma potansiyeline 

sahiptir. Ortaya çıkması kimyasalın akut toksisitesine katkıda bulunabilir olsa da ve 

rapor edilmesi gerekse de; kimyasalın maruz kalan dokuya doğrudan etki etmesinden 

kaynaklı akut irrite edici veya aşındırıcı etkilere bu belgede özel olarak yer 

verilmemektedir. 

Hücresel düzeyde akut toksisite, üç ana toksik etki türü ile ilişkili olabilir, (i) genel 

bazal sitotoksisite (ii) seçici sitotoksisite ve (iii) hücreye özgü fonksiyon toksisitesi. 

Akut toksisite, hücre dışı süreçlere müdahale eden kimyasallardan da kaynaklanabilir 

(Seibert ve diğ., 1996). Tüm organizmanın toksisitesi, aynı zamanda, tüm 

organizmanın etkilenen spesifik işleve bağımlılık derecesine de bağlıdır. 

Genel olarak akut toksisite aşağıdakileri bulmayı amaçlamaktadır: 

 insanların araştırma konusu maddeye tek sefer maruziyetlerinin  sağlık 

üzerindeki olumsuz etkilerle ilişkilendirilip ilişkilendirilemeyeceği; ve/veya 

 
 hayvanlar üzerinde yürütülen çalışmalarda, maddenin LD50, LC50, ayırt edici 

doz ve/veya akut toksik sınıfa dayalı letalite potansiyeli; ve/veya 

 bir maddeye tek bir sefer maruziyetin ardından hangi toksik etkilerin ortaya 

çıktığı, başlama zamanı, süresi ve ciddiyeti (tümü dozla ilgili olacaktır); ve 
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 (mümkün olduğu hallerde), doz-yanıt eğrisinin eğimi; ve 

 (mümkün olduğu hallerde), yanıtta belirgin cinsiyet farklılıkları olup olmadığı; ve 

 maddenin akut toksisite için sınıflandırılması ve etiketlenmesi için gerekli bilgileri 

elde etmek. 

LD50 ve LC50 indeksleri, belirli bir dönemde uygulama yapılan hayvanların %50'sinde 

ölüme neden olması beklenen doza ilişkin istatistiksel olarak türetilmiş değerlerdir. 

Bu değerler, akut toksisitenin tüm boyutları hakkında bilgi sağlamaz. Nitekim, 

letaliteye dair bilgi, sınıflandırma kararı veya risk değerlendirmesi için olmazsa olmaz 

bir bilgi değildir. Diğer parametreler ve gözlemler ile bunların doz yanıt türleri değerli 

bilgiler verebilir. Akut toksisite testinden kaçınma potansiyeli bağlantı sorgulama 

veya diğer test dışı araçların uygulanması suretiyle dikkatlice araştırılmalıdır. Ayrıca, 

herhangi bir akut toksisite değerlendirmesinde hayvanların kullanımını en aza 

indirmek gibi her şeyin üzerinde bir yükümlülüğümüz vardır. Risk değerlendirmesinde 

toksik etkilerin doğası ve geri döndürülebilirliği ile ilgili daha fazla değerlendirme 

gerekmektedir. 

1.4.2 Etki Değerlendirmesinde Kullanılacak Veriler 

 

Akut toksisitenin belirlenmesinde hangi yaklaşım kullanılırsa kullanılsın, risk 

değerlendirmesinde kullanılan verilerden kritik bilgilerin elde edilmesi gerekir. Toksik 

belirtilere neden olan doz seviyelerinin yanı sıra toksik belirtilerin ciddiyeti ile doz ve 

toksisitenin gözlenmediği doz seviyesi (yani akut NOAEL) arasındaki ilişkisinin 

belirlenmesi de önemlidir. Akut toksisitenin değerlendirilmesinde (aşağıda açıklandığı 

gibi) maddenin fiziko-kimyasal özelliklerinden ve WoE yaklaşımında bir 

modellemeden elde edilen bilgileri kullanmak mümkün olsa da, prensipte akut eşik 

seviyelerinin türetilmesi için in vivo verilere her zaman ihtiyaç vardır. Kısmen çalışma 

tasarımındaki sınırlamalar nedeniyle NOAEL 'in akut toksisite çalışmalarında genellikle 

belirlenmediğini lütfen unutmayın. 

 

1.4.2.1 Akut toksisite için insan dışı deneklerden elde edilen veriler 

1.4.2.1.1 Akut toksisiteye yönelik test dışı elde edilen veriler 

(a) Fiziko-kimyasal özellikler 

Bir maddenin fiziko-kimyasal özelliklerinden maddenin korozif olup olmadığı, belirli 
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bir yoldan absorbe edilip edilmediği ve maruziyetten sonra akut toksik etkiler 

oluşturup oluşturmayacağı yönünde sonuç çıkarmak mümkün olabilir. Fiziko-

kimyasal özellikler; inhalasyon yöntemi için (buhar basıncı, MMAD, log Kow), testin 

teknik fizibilitesini belirlemek ve bilhassa ‘lokal-etkili maddeler’ söz konusu olduğunda 

hava yollarındaki dağılıma etki etmek gibi durumlarda önemli olabilir. Aslında, madde 

veya karışımın bazı fiziko-kimyasal özellikleri, testin yapılmaması için gerekçe 

oluşturabilir. Özellikle, iç mekanda kullanıldığında <1 x 10-5 kPa (7.5 x 10-5 mmHg), 

dış mekanda kullanıldığında <1 x 10-4 kPa (7.5 x 10-4 mmHg) buhar basıncına sahip 

uçuculuğu düşük maddeler için dikkate alınmalıdır. 

Ayrıca, inhale edilebilir partiküller solunum sistemine burun ve/veya ağız yoluyla 

girebilir ve çapları genellikle 50 μm'den küçüktür. 50 μm'den büyük partiküllerin 

inhale edilme olasılığı daha düşüktür. Bu şekilde, aerosol partikül boyutu belirleme 

sonuçlarına özel dikkat gösterilmelidir. 

Özellikle toz halindeki maddelerin partikül boyutu solunum sistemindeki birikme 

davranışını ve potansiyel toksik etkileri güçlü bir şekilde etkiler. Partikül boyutu 

değerlendirmeleri (örneğin granülometri testi OECD TG 110 ile belirlenir) aşağıdaki 

hususlarda faydalı olabilir: 

 akut inhalasyon toksisite testi için temsili bir numunenin seçilmesi; 

 tercihen aerodinamik partikül boyutuna dayalı olarak, inhale edilebilir ve inhale 

edilebilir fraksiyonların değerlendirilmesi; 

 
 çapraz okuma (veya kimyasal gruplama yaklaşımı) verileri partikül boyutu 

dağılımı analizlerinden elde edilen sonuçlarla ilişkilendirilebildiğinde testten 

kaynaklanan istisnaları gerekçelendirmek; (bkz. Gerekli bilgiler Ve Kimyasal Güvenlik 

Değerlendirmesi Kılavuzu R.6 (QSAR ve Kimyasalların Gruplandırılması). 

Fiziko-kimyasal özellikler, deri yoluyla maruziyet potansiyelini belirlemek için de 

önemlidir; örneğin: log Kow, moleküler ağırlık ve hacim, molar refraksiyon, hidrojen 

bağı derecesi, erime noktası (Hostýnek, 1998). 

 

(b) Yapısal veya mekanik olarak benzer maddelere yönelik çapraz 

okuma ((Q)SAR) 

Gruplama yaklaşımlarının uygulanmasına ilişkin genel bir bilgilendirmeye Gerekli 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
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bilgiler ve Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesine Yönelik Kılavuz R.6'da yer verilmiştir 

(QSAR ve Kimyasalların Gruplandırılması). 

(c) (Q)SAR Sistemleri 

Örneğin dermal penetrasyon veya metabolik yollar hakkında tahminlerde bulunmak 

için kullanılabilecek birkaç (Q)SAR sistemi mevcuttur (bkz. model listesi için önemli 

QSAR kılavuzu). Bununla birlikte, bu tür sistemler, uygun deneysel verilerin 

validasyonu  ile ilgili sınırlamalara sahip olabilir. Bu nedenle, modellenen veriler 

tehlikenin tanımlanması ve risk değerlendirme amacıyla yalnızca WoE yaklaşımının 

bir parçası olarak kullanılabilir. 

Akut toksisite sonlanma noktasının karmaşıklığı (birden fazla mekanizma olasılığı), 

QSAR modellerinin sınırlı bulunabilirliğinin ve sınırlı öngörülebilirliğinin nedenlerinden 

biridir. Tam bir validasyon bilgisinin olmaması durumunda, modelden elde edilen 

bilgilerin hassas bir şekilde değerlendirilmesinden sonra mevcut modeller WoE 

yaklaşımının bir parçası olarak tehlike tanımlama ve risk değerlendirme amaçları için 

kullanılabilir. 

Akut toksisiteye yönelik mevcut QSAR sistemlerinin örnekleri ECHA Kılavuzu IR + 

CSA Bölüm R.7a'da mevcuttur. 

Gruplama yaklaşımları söz konusu olduğunda; yeterlilik Gerekli bilgilerve  Kimyasal 

Güvenliğin Değerlendirmesine Yönelik Kılavuz Ana Bölüm R.6 (QSARlar ve 

Kimyasalların Gruplandırılması)'da açıklanan rehber uyarınca değerlendirilmeli ve 

belgelenmelidir. 

1.4.2.1.2 Akut Toksisiteye Yönelik Testler ile Elde Edilen Veriler 

(a) In vitro veriler 

Halihazırda mevcut olan in vitro testler, in vivo çalışmalarda başlangıç dozlarını 

belirlemek, hayvan çalışmalarından elde edilen verilerin değerlendirilmesine yardımcı 

olmak, özellikle tür farklılıklarını tanımlamak veya maddenin toksikolojik etki 

mekanizmasının anlaşılmasını arttırmaya yönelik ek bilgiler sağlamaktadır. Gelecekte 

mümkün olma olasılığı olsa da, hayvanlar üzerinde yapılan testlerin yerini tamamen 

almak için kullanılamazlar. 

Akut Oral Sistemik Toksisite Konusunda Başlangıç Dozlarını Tahmin Etmede in vitro 

Bazal Sitotoksisite Test Yöntemlerinin Kullanımına ilişkin EU-US (ECVAM-ICCVAM) 

validasyon çalışmasının 
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(http://iccvam.niehs.nih.gov/methods/acutetox/inv_nru_brd.htm) sonucunda 

bağımsız değerlendirme heyeti, akut oral in vivo toksisite protokolleri için başlangıç 

dozu belirlenirken bu in vitro test yöntemlerinin bir WoE yaklaşımında 

kullanılmasına dair uygulanabilir validasyon kriterlerinin yeterince ele alındığı 

konusunda mutabakata varmıştır. Ayrıca, verilerin ön analizine dayanarak, düşük 

toksisiteli maddeleri (LD50 2g/kg vücut ağırlığı) tahmin etmede sitotoksisite 

testlerinin faydalı olabileceğine dair göstergeler olduğu ve bu nedenle, gelecekte 

bunları filtrelemek için kullanılabileceği söylenebilir. Bu uygulamanın daha geniş bir 

bileşik yelpazesiyle validasyonu  gerekir. 

Test yönteminin uygulanabilir alanının değerlendirilen kimyasal sınıfına uygun olması 

ve bir IC50(inhibitör konsantrasyonu % 50) değerinin hesaplanmasına izin veren bir 

dizi test konsantrasyonunun araştırılmış olması şartıyla in vitro veriler, insanlarda 

akut toksisiteyi tahmin etmede yararlı olabilir. Gerçekte, veriler üzerinde 

gerçekleştirilmiş bir ön karşılaştırmaya dayanarak, in vitro sitotoksisite testlerinden 

elde edilen sonuçlarının, sıçan veya fare verilerine kıyasla insanlarda akut oral 

toksisitenin değerlendirilmesinde daha öngörücü olabileceğine dair göstergeler 

olduğu söylenebilir. Bu boyutun daha fazla araştırılması gerekmektedir. 

Gerekli bilgiler ve Kimyasal Güvenliğin Değerlendirilmesi Ana Bölüm R.4 'te farklı 

çalışma yöntemlerinden elde edilen sonuçların uygulanabilirliğini ve geçerliliğini 

değerlendirmek, bir çalışmanın yürütülme kalitesini (maddenin, yöntemin 

uygulanabilirlik sahasına girip girmediğinin ve söz konusu saha özelinde validasyon 

durumunun nasıl tespit edileceği dahil) değerlendirmek ve araç, kopya sayısı, 

maruziyet / inkübasyon süresi, GLP-uyumluluğu veya karşılaştırılabilir kalite tanımı 

gibi hususlarda kapsamlı bir yol gösterme mevcuttur. 

(b) Hayvan Verileri 

Akut toksisite için herhangi bir yeni teste başlamadan önce, halihazırda mevcut 

veriler dikkate alınmalıdır. Bunlar, çok farklı hayvan denekler üzerinde yürütülen 

çalışmalardan elde edilebilir ve bir maddenin akut toksisitesi hakkında farklı 

miktarlarda doğrudan veya dolaylı bilgi verebilir. Bu tür çalışmalara verilebilecek 

örnekler arasında: 

 OECD TG 420 (EU B.1 bis) Akut oral toksisite - Sabit doz prosedürü; 

 OECD TG 423 (EU B.1tris) Akut oral toksisite - Akut toksik sınıf yöntemi; 

http://iccvam.niehs.nih.gov/methods/acutetox/inv_nru_brd.htm
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 OECD TG 425 Akut oral toksisite - dalgalı (inişli çıkışlı) prosedür; 

 OECD TG 401 (EU B.1)Akut Oral Toksisite (yöntem,  OECD TG Kimyasalların Test 

Edilmesi Kılavuzu ve 67/548/EEC Direktifi Ek V'ten silinmiştir; bkz. aşağıda); 

 OECD TG 402 (EU B.3) Akut dermal toksisite; 

 OECD TG 403 (EU B.2) Akut solunum toksisitesi; 

 OECD TG 436  “Akut İnhalasyon Toksisitesi, Akut Toksik Sınıf Yöntemi”; 

 Uluslararası Uyum Konferansı (ICH) uyumlu çalışmalar; 

 mekanik ve toksikokinetik çalışmalar; 

 kemirgen olmayan türler üzerinde çalışmalar; 

 mutajenite üzerine tek dozluk çalışmalar (örneğin bir mikronükleus testi); 

 ikincil kaynaklarda bildirilen atıf almamış veriler (örneğin toksikoloji el kitapları); 

 başlangıç mahiyetinde/doz değişken olarak yürütülen deneme çalışmaları, örn. 

tekrarlanan doz çalışmaları; 

 diğer akut toksisite testi protokollerini kullanan çalışmalar (örn. basit letalite 

(letaliteyi değerlendiren) çalışmaları; maruziyet sürelerinin 440/2008 sayılı Komisyon 

Tüzüğünde (EC) belirtilenlerden farklı olduğu cilt veya soluma testleri; 

kardiyovasküler sistem gibi belirli organlar/sistemler üzerindeki etkileri incelemeye 

yönelik testler). 

Geleneksel olarak, hayvanlar üzerinde yürütülen akut toksisite testleri, bilhassa LD50 

veyaLC50 değerlerini belirlemek için ana gözlemsel sonlanma noktası olarak 

mortaliteyi kullanmıştır. Bu değerler, tehlikenin değerlendirmesi için anahtar bilgiler 

ve risk değerlendirmesi için destekleyici bilgiler olarak kabul edilmiştir. Ancak, LD50 

veya LC50 değerinin kesin bir şekilde türetilmesi artık çok da gerekli 

görülmemektedir. Aslında, sabit doz prosedürleri (OECD TG 420, EU B.1 bis ve taslak 

OECD TG 433) gibi mevcut standart akut toksisite test kılavuzlarından bazıları, letal 

olmayan toksisite belirtilerini kullanmaktadır ve bu bağlamda diğer yönergelere göre 

hayvan refahı konusunda bir takım avantajlara sahiptir. 

Mevcut OECD TG 401 (EU B.1) verileri normalde kabul edilebilir ancak bu eski 

yöntemi kullanarak artık test gerçekleştirilmemelidir. 

Mevcut düzenleyici yöntemlere ek olarak; hayvanlarla ilgili akut toksisite verileri, bir 

literatür taraması yapılarak ve mevcut yayınlanmış ve yayınlanmamış tüm 

toksikolojik veya genel veriler ile resmi/mevcut akut toksikolojik referans değerleri 
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gözden geçirilerek elde edilebilir. Daha kapsamlı talimatlar için bkz. Gerekli bilgiler 

ve Kimyasal Güvenliğin Değerlendirilmesi Kılavuzu Ana Bölüm R.3, Kısım R.3.1. 

Yukarıda sayılanlara benzer kaynaklardan elde edilen tüm mevcut bilgilerden 

yararlanılarak, mevcut verilerin kullanımını en üst düzeye çıkarmak ve yeni testlerin 

devreye alınmasını en aza indirmek için WoE yaklaşımı benimsenmelidir. Birden fazla 

veri seti mevcut olduğunda, en alakalı olana odaklanmak için hiyerarşik bir strateji 

kullanılmalıdır. 

Çoğu durumda, ölüm nedeni veya toksisitenin altında yatan mekanizma hakkında çok 

az ve belirli dokulardaki patolojik değişiklikler veya davranış veya aktivite 

değişiklikleri gibi klinik belirtiler hakkında yalnızca sınırlı bilgi mevcut olacaktır. 

Düşük toksisiteye sahip kimyasallar üzerine birçok akut toksisite çalışması, sınır 

değeri testleri olarak gerçekleştirilir. Daha zararlı kimyasallar için optimum başlangıç 

dozunun seçilmesi hayvanların kullanımını en aza indirecektir. Çoklu doz seviyeleri 

değerlendirilirken, doz-yanıt ilişkisinin karakterizasyonu mümkün olabilir ve daha 

düşük doz seviyelerinde belirlenen toksisite işaretleri akut toksisiteye yönelik LOAEL 

ya da NOAEL verilerinin tahmin edilmesinde faydalı olabilir. Lokal olarak etkili 

maddeler için, solunum yolundaki doku hasarına bağlı olarak inhalasyondan sonra 

ölüm meydana gelebilir. Bu durumlarda, lokal etkilerin ciddiyeti doz veya 

konsantrasyon seviyesi ile ilgili olabilir ve bu nedenle LOAEL ya da NOAEL'i belirlemek 

mümkün olabilir. Sistemik toksisite söz konusu olduğunda, hedef organ toksisitesine 

dair bazı kanıtlar (patolojik bulgular belgelenmelidir) veya klinik gözlemlere dayalı 

toksisite belirtileri olabilir. 

Akut toksisitenin belirlenmesinde hangi yaklaşım kullanılırsa kullanılsın, risk 

değerlendirmesinde kullanılan verilerden kritik bilgilerin elde edilmesi gerekir. 

Toksisite belirtilerinin altında yatan doz seviyelerinin yanı sıra bu toksisite 

belirtilerinin ciddiyetini, bunların dozla ilişkisini ve toksisitenin gözlenmediği seviyeyi 

(yani akut NOAEL) belirlemek önemlidir. 

Mevcut OECD ya da EU test yöntemlerine ek olarak; gelecekte, düzenleyici amaçlarla, 

akut dermal ve inhalasyon toksisitesinin değerlendirilmesine yönelik alternatif yeni in 

vivo test yöntemleri geliştirilebilir. Hayvanlar üzerindeki akut toksisiteyi 

değerlendirmek için hangi test kullanılırsa kullanılsın, akut maruziyetten kaynaklanan 

tehlikenin değerlendirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirilmesinde Klimisch ve 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
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diğ., (1997) tarafından kullanılan yaklaşımı temel alan güvenirlik (standartlaştırılmış 

yöntemler, GLP, yayının ayrıntılı açıklaması), verilerin uygunluğu ve yeterliliği dikkate 

alınır. En iyi çalışmalar, toksik etkinin doğası ve geri döndürülebilirliği, denek sayısı, 

cinsiyet, gözlenen etkilerden etkilenen hayvan sayısı ve maruziyet koşulları 

(inhalasyon için atmosfer oluşumu, süre ve konsantrasyon veya doz) hakkında net 

bilgiler sağlayan çalışmalardır. Ölçülen veya tahmin edilen letal veya letal olmayan 

sonlanma noktasını açıklarken verilerin konuyla bağlantı düzeyi belirlenmelidir. 

Ek olarak, bir madde için birkaç çalışmadan elde edilen sonuçların mevcut olduğu 

durumda, konu ile en alakalı olanı seçilmeli; diğer araştırmalardan elde edilmiş ve 

gözden geçirilen diğer veriler, maddenin çok yönlü değerlendirmesi için destekleyici 

veriler olarak kullanılmalıdır. 

Akut inhalasyon toksisitesine yönelik sınıflandırma kriterleri, 4 saatlik deneysel 

maruziyet süresiyle ilgilidir. 4 saatlik bir maruziyete yönelik süre mevcut değilse; 

genellikle Haber Yasası (C.t = k) kullanılarak, eldeki sonuçların 4 saate 

ekstrapolasyonu elde edilir. Bununla birlikte, bu tür ekstrapolasyonların geçerliliğine 

dair sınırlamalar vardır ve Haber Yasası yaklaşımının C&L  amaçlarıyla 4 saatlik  LC50 

elde etmek için 30 dakikadan az veya 8 saatten uzun deneysel maruziyet sürelerine 

uygulanmaması tavsiye edilmektedir. 

Pek çok maddede  n değerinin 1'e eşit olmadığı (Haber Yasası) gösterildiğinden, 

günümüzde Haber Yasasının bir miktar değiştirilmiş hali (Cn.t = k) kullanılmaktadır. 

Maruziyet süresinin ekstrapolasyonunun gerekli olması durumunda n değeri dikkate 

alınmalıdır. Bu n değeri literatürde mevcut değilse, varsayılan bir değer kullanılabilir. 

LC50 veya EC50'nin gözlemlendiği süre yerine daha kısa süreye ekstrapolasyon için 

n = 3 ayarlanması, daha uzun dönem ekstrapolasyon için n = 1  (ACUTEX TGD, 2006) 

kullanılması ve aralığın yaklaşık 30 dakika ile 8 saat olarak hesaba katılması 

önerilmektedir. 

Deneysel olarak, belirli amaçlar için konsantrasyon-yanıt verilerine ihtiyaç 

duyulduğunda OECD TG 403 (EU B.2) veya CxT yaklaşımı dikkate alınabilir. OECD TG 

403/(EU B.2) tek bir maruziyet süresinde bir konsantrasyon-tepki eğrisi ile, CxT 

yaklaşımı, farklı maruziyet sürelerini hesaba katan bir konsantrasyon-zaman-tepki 

eğrisi ile sonuçlanacaktır. CxT yaklaşımı (OECD TG 403'ü revize etmek üzere göz 

önünde bulundurulduğunda) CxT kombinasyonu başına iki hayvan kullanır ve 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 

Sürüm 4.0, Aralık 2017 116 

 

maruziyet süreleri 15 dakika ila yaklaşık 6 saat arasında değişebilir. Bu yaklaşım, 

özellikle risk değerlendirmesi ve NOAEL/LOAEL'in belirlenmesinde yararlı olabilecek 

konsantrasyon-zaman-yanıt ilişkisi hakkında ayrıntılı bilgi sağlayabilir. 

1.4.2.2 Akut Toksisiteye Yönelik İnsan Testlerinden Elde Edilen Veriler 

(Mevcut olduğu hallerde) epidemiyolojik çalışmalar, durum raporları, tıbbi gözetim 

veya gönüllü çalışmalardan elde edilen bilgiler akut toksisite için çok önemli bilgiler 

sunabilir ve hayvan çalışmalarında tespit edilemeyen etkilere dair kanıt sağlayabilir 

(örn. Mide bulantısı veya baş ağrısı gibi semptomlar). Bununla birlikte, Biyosidal 

Ürünlere Yönelik Yönetmeliğinin uygulanması amacıyla insanlar üzerinde çalışmalar 

yapılması yasaklanmıştır. 

İnsanlara ilişkin akut toksisite verileri şu kaynaklardan edinilebilir: 

Tehlikeli özellikleri ve doz-yanıt ilişkilerini tanımlayan epidemiyolojik veriler; 

 Rutin veri toplama, zehir verileri, advers olay bildirim şemaları, adli tıp raporları; 

 Biyolojik görüntüleme/kişisel (münferit) örnekleme; 

 İnsan kinetik çalışmaları - gözlemsel klinik çalışmalar; 

 Yayınlanmış ve yayınlanmamış sektörel araştırmalar; 

 Ulusal zehirlenme merkezleri. 

Mevcut insan verileri, yeni doğan, çocuklar, hastalıkları olan hastalar (özellikle astım, 

KOAH gibi kronik solunum rahatsızlıkları olan) gibi belirli hassas alt popülasyonları 

belirlemek konusunda da faydalı olabilir. 

Bu tür çalışmalara yönelik standartlaştırılmış bir kılavuz olmadığı için (koku eşiği 

belirleme dışında), insanlar üzerinde yürütülen çalışmalarının güvenilirliği ve 

araştırılan konu ile alaka düzeyi hakkında ek rehbere Gerekli bilgiler Ve Kimyasal 

Güvenliğin Değerlendirmesi Kılavuzu Ana Bölüm R.4'te yer verilmiştir. Üstelik bu 

çalışmalar normalde İyi Laboratuvar Uygulamaları uygun olarak gerçekleştirilmemektedir. 

Kötü raporlama kalitesi, genellikle kazalar veya kötüye kullanımdan kaynaklanan 

etkilere ilişkin raporların yararlılığını olumsuz etkiler, ayrıca işyerinde kısa dönem 

maruziyet olaylarının neticesinde görülecek etkilere ilişkin raporlarda bir sorun 

olabilir. Maruz kalan kişiler tarafından şüpheli subjektif semptom bildirimi, bir 

çalışmanın değerlendirilmesini zorlaştırabilir. Bununla birlikte, benzer etkileri 

listeleyen birkaç rapor mevcutsa, bu yararlı olabilir. Kazalar, kötüye kullanım ve 

maddenin bizzat tıbbi ajan olarak veya bir tıbbi ajan içerisinde kullanılması normal 
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kullanımda söz konusu olanlardan farklı maruziyet yolları içerebilir; hatta bu son 

bahsedilen durumdan çok iyi maruziyet verileri alınıyor olsa da, TK 

parametrelerindeki olası farklılıkların hesaba katılması gerekecektir. Bazı durumlarda 

insanların yaşayabilecekleri kazalar veya kötü niyetli kullanım raporlarından asgari 

bir letal doz elde etmek mümkündür. 

1.4.3 Akut Toksisite Konusunda Açıklanamayan Belirsizlik 

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalardan elde edilen veriler maddenin test edilen 

türler üzerindeki akut toksisitesi hakkında genellikle çok iyi bilgiler verecektir ve genel 

olarak hayvanlar için oldukça zehirli olan maddelerin insanlar için zehirli olacağı 

varsayılabilir. Bununla birlikte, olağan laboratuar hayvanları türleri üzerinde 

yürütülen standart çalışmalarda tespit edilemeyen maddelere maruz kalan insanların 

yaşadığı bir takım öznel etkilerden (örneğin bulantı, CNS depresyonu) bahsedilebilir. 

Bu nedenle, hayvanlar üzerinde tek seferlik maruziyet araştırmalarına dayanılarak 

düşük toksisiteye sahip olduğu bildirilen maddelerin insanlarda yan etkilere neden 

olmayacağı kesin değildir. 

1.4.4 Sınıflandırma ve Etiketlemeye Uygunluk Sonuçları 

Sınıflandırma ve etiketleme üzerine mevcut verilerin kullanımı ile ilgili olarak CLP 

Yönergelerinin uygulanmasına yönelik Kılavuza uyulacaktır.  Mevcut veriler yeterli 

değilse, ek testler gerekli olacaktır: bkz. ECHA Biyosidal Ürünler Kılavuzu, Cilt III, 

Bölüm A (Gerekli bilgiler). 

1.4.5 Risk Değerlendirmesine Uygunluk Sonuçları 

Bazen uygun şekilde belgelenmiş insan verilerinden belirli alt popülasyonlara yönelik 

güvenilir NOAEL değerleri türetmek mümkün olabilir. 

Hayvanlardaki akut toksisiteye yönelik “akut NOAEL verileri” türetmek olağan bir 

çalışma değildir. Türetilen tek nümerik değerin LD(C)50 değeri olması daha olasıdır. 

Sınıflandırmayı gözden geçirirken, maruziyet süresinin 440/2008 sayılı Komisyon 

Yönergesinde (EC) belirtilenlerden farklı olduğu dermal veya inhalasyon akut toksisite 

testlerinden elde edilmiş LD(C)50 değerlerini kullanırken dikkatli olunmalıdır. 

Toksik işaretler ve meydana geldikleri doz seviyeleri hakkında bilgiler (test 

raporlarından veya literatürden elde edilebiliyorsa), akut toksisitede bir sonraki 

adımda gerçekleştirilecek risk karakterizasyonunda yardımcı olabilir. Aynı şekilde, 

hiçbir etkiye yol açmayan doz seviyeleri de faydalı bilgiler sağlayabilir. 
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Maruziyetin azaltılmasının yanıtı ne ölçüde azaltacağını gösterdiğinden doz-yanıt 

eğrisinin eğimi özellikle yararlı bir parametredir: eğim ne kadar dikse, maruziyette 

sınırlı seviyede belirli bir azalma karşılığında yanıtta azalma o kadar hızlı olur. 

Risk değerlendirmesi için, hem standart OECD/EU test yönergesi verileri hem de 

uygulanabilir tüm veriler güvenilir ve bağlantılı kabul edilir ve bu nedenle 

kullanılmalıdır. Mevcut veriler ve maddenin kullanım modeli/yaşam döngüsü sırasında 

maddeye maruziyet olasılığına bağlı olarak bir maddenin akut toksisite olarak 

adlandırılacak şekilde oluşturduğu risk hakkında bir sonuca varmak için nitelden 

ziyade kantitatif bir değerlendirme tercih edilir. Kantitatif  verilerin yokluğunda 

maddenin işlenmesi ve kullanımına ilişkin özel tavsiyelerde bulunmak için spesifik 

akut toksik etkilerin doğası ve ciddiyetine başvurulabilir. 

Akut toksisite ile ilgili bilgiler normalde bir LD50 ya da LC50 değerinin mevcudiyeti ile 

sınırlı değildir. Risk değerlendirmesinde önemli olan ek bilgiler hem kalitatif hem de 

kantitatif olacak ve klinik toksisiteye dair belirtilerin doğası ve ciddiyeti, lokal irrite 

edici etkiler, toksik etkilerin başlangıç zamanı ve geri döndürülebilirliği, gecikmiş 

toksisite belirtilerinin ortaya çıkması, vücut ağırlığına yönelik etkileri, doz yanıt 

ilişkileri (doz yanıt eğrisinin eğimi), cinsiyetle ilgili etkiler, etkilenen belirli organlar ve 

dokular, toksik olmayan en yüksek ve letal etkiye sahip en düşük doz gibi 

parametreleri içerecektir (ECETOC Monograph No 6, 1985'ten uyarlanmıştır). 

NOAEL tanımlanabiliyorsa, bu bir eşik seviyesinin belirlenmesinde kullanılabilir. 

Bununla birlikte, mevcut akut toksisite bilgilerinin doğasına bağlı olarak, bu her 

zaman mümkün olmayabilir. Örneğin, bir OECD/EU test yönteminden elde edilen 

veriler LD50/LC50 değerinin hesaplanmasına veya letal etkilerin beklendiği maruziyet 

aralığının veya belirgin toksisitenin gözlemlendiği dozun tanımlanmasına izin 

verebilir, ancak sağlık üzerinde hiçbir yan etkinin gözlenmeyeceği doz seviyesi ile ilgili 

bilgi vermeyebilir. Veriler bir doz-yanıt eğrisinin oluşturulmasına izin veriyorsa NOAEL 

'in türetilmesi mümkün olabilir. Sınır değerine ilişkin bir test yapıldığında ve sağlık 

üzerinde herhangi bir yan etki gözlenmediğinde, söz konusu doz sınırı NOAEL olarak 

kabul edilebilir. Söz konusu doz sınır değerinde sağlık üzerinde olumsuz etkiler 

görülürse daha düşük doz seviyeleri üzerinde araştırılma yapmak söz konusu 

olmayacağından NOAEL'in tanımlanması mümkün olmayacaktır. Elimizde birkaç türe 

dair veri mevcutsa, insanlarla en yakın bağıntıya sahip olması koşuluyla, risk 
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değerlendirme amaçları için en hassas türler tercih edilmelidir. 

Elimizde akut toksisite ile ilgili insan verileri mevcutsa, bunların dikkatlice kontrol 

edilmiş çalışmalardan veya önemli sayıda kişiden elde edilmiş olması olası 

olmayacaktır. Bu durumda, tek başına bu verilerden bir eşik seviyesi belirlemek 

uygun olmayabilir ancak bilgiler kesinlikle WoE çerçevesinde dikkate alınmalıdır ve 

hayvan verilerinin geçerliliğini valide etmek için kullanılabilir. Ek olarak, yeni 

doğanlar, çocuklar veya sağlıksız olanlar (hastalar) gibi belirli hassas alt 

popülasyonlarda eşik seviyelerini belirleyebilmek amaçlı risk değerlendirme sürecinde 

insan verileri kullanılmalıdır. 

Maddenin akut toksisite profili üzerine fiziko-kimyasal özelliklerinden ve 

biyoyararlanım verilerinden elde edilen beklenen etkiler bilgisi de risk 

değerlendirmesinde dikkate alınmalıdır. 

 

1.5 İrritasyon ve korozivite 

İrritasyon ve korozivitenin değerlendirilmesi ile ilgili olarak ECHA Biyosidal Ürünler 

Kılavuzu, Cilt III, Bölüm A (Gerekli bilgiler) içeriğinin yanı sıra bu kılavuzun Kısım 

4.3.2. bölümünde açıklanan unsurlar birlikte değerlendirilmelidir. 

1.5.1. Tanımlar 

Bir madde, sistemik olarak yararlanılabilir olup olmayacağından bağımsız olarak, ilk 

temas yerinde (cilt, göz, mukoza membranı)/GI sistemi veya mukoza membranı/ 

solunum yolu) değişikliklere neden olabilir. Bu değişiklikler lokal etkiler olarak kabul 

edilir. 

 

Lokal etkiler arasında, tekli ve tekrarlanan maruziyetten sonra gözlenenler şeklinde 

bir ayrım yapılabilir. Tekrarlanan maruziyetten sonra gözlenen lokal etkilere bu 

kılavuzun Kısım 4.3.2 içeriğinde atıfta bulunulmuştur. Tek seferde oküler, dermal 

veya soluma ile maruziyetten sonra gözlenen lokal etkiler sadece bu bölümde ele 

alınmaktadır. Tek başına maruziyet sonrası gözlenen lokal etkilere neden olan 

maddeler gözlenen etkilerin tersine çevrilebilir olup olmadığına bağlı olarak irrite edici 

veya aşındırıcı maddeler olarak tekrar sınıflandırılabilir. 

İrrite edici maddeler aşındırıcı olmayan maddelerdir ve söz konusu doku ile ilk temas 

halinde iltihaplanmaya neden olabilir. Aşındırıcı maddeler, temas ettikleri canlı 
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dokuları yok edebilen maddelerdir. 

İrrite edici ve aşındırıcı maddelerin sınıflandırılmasına yönelik kriterlere 1272/2008 

Sayılı Yönetmeliğin (EC) Ek I'inde yer verilmiştir. 

Burada ulaşılması arzu edilen genel hedefler şunları bulmaktır: 

 maddenin aşındırıcı olup olmadığı veya olma ihtimalinin olup olmadığı; 

 hayvanlar üzerinde veya in vitro gerçekleştirilen çalışmalarda cilt, göz veya 

solunum yolu irritasyonuna dair rapor edilen önemli bir kanıt olup olmadığı; 

 insanların maddeye maruziyetlerinin  ardından cilt, göz mukozası veya solunum 

yolu irritasyonu ile ilgili rapor edilen belirtiler olup olmadığı; 

 yanıtların başlama zamanı, kapsamı, ciddiyeti ve geriye döndürülebilirliği ile ilgili 

bilgiler. 

Test verilerinden değerlendirilebildiği kadarı ile etkinin ciddiyeti hesaba katılarak, 

maddeyi kullanan veya başka bir şekilde maruz kalan insanlarda akut aşındırıcı veya 

irrite edici tepkiler gözlenme olasılığı beklenen maruziyet yolu, modeli ve kapsamı 

çerçevesinde pragmatik bir şekilde değerlendirilir. 

Cilt ve göz tahrişi/korozyon/solunum yolu irritasyonu  ile ilişkili tanımlar: 

 Dermal irritasyon: CLP Kriterlerinin Uygulanması Kılavuzunda “…bir test 

maddesinin 4 saate kadar uygulanmasını takiben ciltte oluşabilecek ve geriye 

döndürülebilir hasar” olarak tanımlanmıştır. 

 Tekrarlanan Maruziyet Sonrası Dermal İrritasyon: Tekrarlanan maruziyet 

sonrası ciltte kuruluğa, pul pul dökülmeye veya çatlamaya neden olabilen, ancak cildi 

irrite edici olarak kabul edilmeyen maddeler. 

 
 Organik çözücüler gibi maddeler yalnızca tekrarlanan maruziyet sonrası irrite 

edici etkilere neden olabilir.  Bu tür kimyasalların yağdan arındırma özellikleri olabilir 

(Yağdan arındırıcı maddeler üzerine Ad-hoc Çalışma grubu, 1997). Benzer bir 

mekanizmaya sahip kimyasalların, "tekrarlanan maruziyet cilt kuruluğuna veya ciltte 

çatlamaya neden olabilir" uyarısı taşıması dikkatle değerlendirilmelidir. 

 Dermal korozyon: CLP Kriterlerinin Uygulanması Kılavuzunda  “…bir test 

maddesinin dört saate kadar uygulanmasının ardından ciltte epidermisten dermise 

doğru görünür nekroz şeklinde geri dönüşü olmayan hasar oluşması" olarak 

tanımlanmıştır. Aşındırıcı reaksiyonlar ülserler, kanamalar, kanlı kabuklar ve 14 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp
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günlük gözlem sonunda cildin beyazlaşmasına bağlı renk değişikliği, alopesi (saç/kıl 

dökülmesi) ve yara izleri gözlenen alanlar ile karakterize edilir ... ”. 

 Gözde irritasyon: CLP Kriterlerinin Uygulanması Kılavuzunda  ”… bir test 

maddesinin gözün ön yüzeyine uygulanmasını takiben 21 gün içinde gözde tamamen 

geri dönüşebilecek değişikliklerin oluşması” olarak tanımlanmaktadır. 

 Göz üzerine korozif etki : CLP Kriterlerinin Uygulanması Kılavuzunda ”…bir 

test maddesinin gözün ön yüzeyine uygulanmasını takiben 21 gün içinde gözde 

tamamen geri döndürülmesi zor doku hasarı veya ciddi fiziksel görme bozukluğu 

oluşması” olarak tanımlanmaktadır. 

 Solunum Yolu İrritasyonu: Solunum yolu irritasyonuna ilişkin bir EU ya da 

OECD TG (Kılavuz) olmadığı gibi  BPR kapsamında solunum yolu tahrişine yönelik test 

yapılması gerekli değildir. Solunum tahrişi genellikle "duyusal irritasyon" ve "lokal 

sitotoksik etki" gibi iki farklı toksikolojik etkiden birini veya her ikisini tanımlamak için 

kullanılır. 

1.5.2. Ciltte Aşınma ve İrritasyona Neden Olan Mekanizmalar 

Klinik olarak farklı ICD tipleri mevcuttur ve morfoloji ve başlangıç şeklindeki 

farklılıklara göre şu şekilde sınıflandırılmıştır: (a) akut irritan dermatit (primer 

irritasyon); 

(b) irritan reaksiyon; (c) gecikmiş, akut iritan kontakt dermatit; (d) kümülatif irritan 

dermatit; (e) travmatik irritan dermatit, püstüler ve akneiform irritan dermatit; 

(f) eritematöz olmayan irritan dermatit; ve (g) subjektif irritan 

(Lammintausta ve Maibach, 1990). 

İki farklı patojenetik yol ICD ile ilişkilidir. Akut ICD inflamatuar aracıların ve 

sitokinlerin salınmasıyla, alerjik kontakt dermatiti taklit eden enflamatuar bir 

reaksiyon ile karakterizedir. Öte yandan kronik ICD, klinik olarak likenifikasyona yol 

açan artmış epidermal siklus ile ilişkili, bozulmuş bariyer fonksiyonu ile karakterizedir 

(Berardesca ve Distante, 1994). 

Cilt irritasyonunun klinik olarak önemli unsurları arasında pullanma veya 

hiperkeratozla sonuçlanan deskuamasyon (pul pul dökülme) sürecinin bozulması 

(kronik etkiler), yani epidermal olaylar ve papüller, kesecikler ve/veya büller ve ödem 

şeklinde gözlemlenebilen suyun ekstravazasyonu ile birlikte vazodilatasyon ve 

kızarıklıkla birlikte enflamatuar bir yanıt (akut etkiler), yani esasen dermiste meydana 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp
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gelen olaylardan bahsedilir (Serup, 1995).  İrritasyon başlangıcı stratum corneum 

seviyesinde ve ardından dermiste meydana gelirken, duyarlılık başlangıcı dermiste 

meydana gelir.  Deri reaksiyonlarındaki farklılıklar, indüklenen yaralanmanın 

derecesinin yanı sıra irrite edici bir maddenin farklı hücre popülasyonları üzerindeki 

etkilerine bağlıdır. Örneğin, pigment değişiklikleri melanositler üzerindeki etkilerden 

kaynaklanırken, ülserasyonlar yaygın keratinosit nekrozundan (deri korozyonu) 

kaynaklanır. Sitokinlerin ve mediyatörlerin salımı, canlı keratinositler ve stratum 

corneum hücreleri de dahil olmak üzere bir dizi hücre tarafından başlatılabilir; bu 

hücreler, sonrasında enflamasyonu ve onarımı modüle eder (Sondergard ve diğ., 

1974; Hawk ve diğ., 1983; Barker ve diğ., 1991; Baadsgaard ve Wang, 1991; 

Hunziker ve diğ., 1992; Berardesca ve Distante, 1994). 

İrrite edicinin fiziko-kimyasal özellikleri, konsantrasyonu, hacmi ve temas süresi farklı 

cilt yanıtlarıyla sonuçlanır. Ayrıca, yaş, cinsiyet, ırk, cilt rengi ve geçmişte herhangi 

bir cilt hastalığı öyküsüne bağlı olarak bireyler arası farklılıklar mevcuttur. Aynı kişide 

reaktivite, cilt kalınlığındaki farklılıklara ve vücudun farklı bölgelerindeki irritasyona 

karşı cildin göstereceği hassasiyete bağlı olarak farklılık gösterir. Son olarak, cildin 

hidrasyonunun (nemlilik) azalması durumu nedeniyle kış aylarında irrite edici bazı 

maddelere (Dimetil sülfoksit (DMSO), propilen glikol, Sodyum Lauril Sülfat (SLS) ve 

sabun) karşı daha yüksek bir hassasiyet bildirilmiştir (Frosch ve Pilz, 1995). Klinik 

olarak farklı tipte irrite edici reaksiyonlar gözlemlenebilmesine rağmen, bunların tümü 

irrite edici yanıtı indükleyen hücresel ve biyokimyasal mekanizmalara dayanmaktadır. 

Gözlemlenen klinik farklılıkların aslında biyokimyasal mekanizmalardaki 

farklılıklardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı sonucuna varmak henüz mümkün 

değildir; daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. 

Barratt (1995) ve sonrasından aynı konuyu detaylandıran Walker ve diğ(2004) göre; 

organik kimyasallar için, cilt irritasyonuna yol açan mekanizmalar normalde, bir 

kimyasalın önce stratum corneum 'a nüfuz etmesi ve ardından daha derin epidermal 

veya dermal katmanlarda biyolojik bir tepkiyi tetiklemesi şeklinde iki aşamalı bir 

süreçle tanımlanır. 

Güçlü inorganik asitler ve bazlar için, stratum corneum penetrasyonuna gerek yoktur, 

zira bunlar stratum corneum'da aşınmaya sebep olurlar. Yeni bildirilmiş ve mevcut 

maddelere yönelik risk değerlendirmesine ilişkin 93/67/EEC sayılı Avrupa Komisyonu 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 123 

 

 

Direktifini destekleyen geçmiş TGD  (EC, 2003) uyarınca, akrilatların, kuaterner 

amonyum iyonların, heterosiklik amonyum iyonların ve sülfonyum tuzların perkütan 

absorbsiyonu yavaştır, çünkü bu kimyasallar ciltteki makromoleküllere bağlanır. 

Bağlanmanın bir sonucu olarak stratum korneum aşındığından korozyon meydana 

gelebilir. Reaktiviteye elektrofiller ve/veya proelektrofiller neden olabilir. Elektrofiller, 

bir C atomuna bağlı, dolayısıyla C-atomunu pozitif yüklü ve bu nedenle peptitler ve 

proteinlerle elektron bakımından zengin bölgeleri ile reaktif yapan N, O veya 

halojenler gibi atomlardan oluşur. Bu, cilde kovalent bağlanma yoluyla tahrişe neden 

olur. 

Şu anda (2007'den beri), stratum corneum'un yapısını ve işlevini etkileyerek cilt 

tahrişi veya cilt korozyonunu tetiklemeye sebep olarak aşağıdaki mekanizmalar 

önerilmektedir: 

1) Ciltte İrritasyona Neden Olan Mekanizmalar: 

 Cilt proteinleri ile reaksiyon ve yüzey aktif maddeler yoluyla stratum korneumdaki 

lipidlerle etkileşim (proteinlerin denatürasyonu, plazma membran lipidlerinin 

bozulması) 

 Plazma membran lipidlerinin çözünmesi ve moleküler ağırlığı düşük organik 

kimyasallarla cildin yağdan arındırılması ve parçalanması. 

2) Ciltte Aşınmaya Neden Olan Mekanizmalar: 

 Stratum korneumun çoğu inorganik asit ve bazlar ve pH <2.0 olan güçlü organik 

asitler ve pH> 11.5 olan bazlar tarafından erozyonu ve 

 Katyonik yüzey aktif maddelerle stratum korneumdaki cilt bileşenlerine bağlanma 

ve akrilatlar, kuaterner amonyum iyonlar, heterosiklik amonyum iyonlar ve 

sülfonyum tuzlarının perkütan absorbsiyonu. 

3) Ciltte hem İrritasyon hem de Korozyona Neden Olan Mekanizmalar: 

 Stratum korneumun yeterli hidrofobik ve hidrofilik özelliklere sahip anyonik veya 

yüzey aktif olmayan organik kimyasallarla penetrasyonu ve 

 epidermis veya dermiste bir enflamatuar ve / veya sitotoksik yanıtın ortaya 

çıkması. 

Bu yanıtların ciddiyeti, yanıtın irritasyon veya aşınma olup olamayacağını 

belirleyebilir. 

1.5.3. Gözde İrritasyona  Neden Olan Mekanizmalar 
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Göz hasarı birçok etkenden kaynaklanabilir. Bunlar, keskin eşyalarla fiziksel olarak 

bir tür delinme olabilir. Kan dolaşımı yoluyla göze girebilen sistemik ilaçlar gibi 

kimyasallar da (örn. Siklosporin, aşılar, intravenöz immünoglobulinler ve intravenöz 

streptokinaz) göz hasarına neden olabilir. Kimyasallar veya asitler, alkali maddeler, 

çözücüler veya yüzey aktif maddeler gibi kimyasal karışımlarla doğrudan (topikal) 

temas da çeşitli derecelerde göz hasarına neden olabilir. Örneğin göz damlası, ilaçlar, 

göz çevresinde kullanılması amaçlanan ürünler gibi materyaller bilinçli olarak göze 

temas edebileceği gibi tüketici ürünlerinin kazara dökülmesi ve sıçraması veya 

işyerinde kazara maruziyet gibi durumlarda istemsiz de temas gerçekleşebilir. 

Genelde doğrudan göze temas eden kimyasallar veya kimyasal karışımlar gözün 

kornea, konjonktiva, iris, lakrimal sistem ve göz kapakları gibi ön dokuları ve alt 

yapıları üzerinde lokal etkilere neden olabilir. Topikal kimyasalların ve kimyasal 

karışımların göz hasarına neden olduğu birkaç etki şekli vardır (bkz. Tablo 7). 
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Tablo 7: İrrite edici kimyasalların kategorileri ve gözde yarattıkları 

irritasyonun etki mekanizması 

 

Kimyasal/kimyasal 

karışımlar 

Etki Şekli 

İnert kimyasallar Büyük boyutta olması nedeniyle etkiye neden olabilir. 

Protruzyonlar (çıkıntılar), doğrudan gözün delinmesine 

sebebiyet verebilir. 

Asitler Doğrudan göz proteinleriyle reaksiyona girebilir ve 

koagülasyon (pıhtılaşmaya) veya tortu oluşumuna neden 

olarak nispeten lokal hasara neden olabilir. 

Bazlar (Alkaliler) Hücre membranlarını aktif olarak çözebilir. Göz 

dokusunun daha derin katmanlarına nüfuz edebilir. 

Çözücüler Epitel ve altta yatan hücrelerin plazma membranlarındaki 

lipitleri çözebilir; etkilenen hücrelerin kaybına ve sonuç 

olarak, onarım mekanizmalarına (hücre proliferasyonu, 

doku restorasyonu) bağlı olarak geçici olabilecek doku 

bozulması ile sonuçlanabilir. 

Göz yaşartıcılar Kornea epitelindeki duyu siniri uçlarını uyararak 

gözyaşının artmasına neden olabilir. 

Göz hasarının derecesi genellikle kimyasal veya kimyasal karışımın özelliklerine 

(kimyasal kategori/sınıf) ve konsantrasyonuna bağlıdır. Asitler ve alkaliler gözleri 

genellikle anında tahriş eder. Diğer maddeler, hafif başlayıp daha sonraki dönemde 

daha şiddetli hale gelen göz hasarlarına neden olabilir. 

Oküler yüzeyin gözü tahriş eden maddelere maruziyeti üzerine, konjonktiva iltihabı 

indüklenebilir. Kan damarlarının genişlemesi sonucu ortaya çıkan kızarıklık, artan su 

efüzyonuna bağlı olarak şişme (ödem/kemoz) ve akıntıda artışa yol açan mukus 

sekresyonunda artış bu kapsamda değerlendirilir. Görme keskinliği bozulabilir. İrrite 

edici maddeler ayrıca gözyaşı üretiminde bir artışa ve gözyaşı tabakasının 

bütünlüğünde ıslaklığın artışı gibi değişikliklere neden olabilir. İrit, doğrudan 

irritasyondan kaynaklanabilir veya kornea hasarında ikincil bir reaksiyon olarak 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 

Sürüm 4.0, Aralık 2017 126 

 

karşımıza çıkabilir. İriste iltihaplanmayı takiben göz bebeğinin boyutunu ayarlama 

yeteneğini etkileyen ve ışığa reaksiyonu azaltarak görme keskinliğinde azalmaya yol 

açan sıvı infiltrasyonu gözlenebilir. İris içindeki sinirlerin zenginliğinden dolayı 

irritasyon, kaşıntı, yanma ve batma gibi sübjektif semptomlara da neden olabilir. 

Hasarın derecesine ve onarılabilme seviyesine bağlı olarak göz yaralanması geri 

döndürülebilir veya geri döndürülemez olabilir. Tek başına kornea epitelindeki hasar, 

genellikle kalıcı göz hasarına sebep olmaksızın hızla onarılabilir. Hasarın bazal 

membranın ötesine geçip stromanın yüzeysel kısmına geçmesi halinde kornea hala 

oldukça iyi onarılabilir ancak onarım sürecinin gerçekleşmesi günler hatta haftalar 

alabilir. Hasar stromaya önemli ölçüde yayıldıktan sonra, sonraki etapta meydana 

gelebilecek iltihaplanma süreçleri dizisine bağlı olarak kornea ülseri meydana 

gelebilir. Hasar endotelyum ötesine uzanırsa, geri dönüşü olmayan ve kalıcı görme 

kaybıyla sonuçlanabilecek kornea perforasyonu meydana gelebilir. Göz hasarı, 

gözyaşı üretiminin artması, korneanın opaklaşması, ödem gibi farklı derecelerde 

fonksiyonel kayba neden olabilir ve dolayısıyla görme keskinliğini azaltır. 

Vücudun ağrıyı, batmayı ve yanmayı hissetmek gibi kendi savunma mekanizmaları 

vardır ve kimyasala tam olarak maruz kalmamak için göz kapakları kırpıştırılır. Artan 

gözyaşı üretimi ve gözlerin kırpıştırılması, drenaj aparatının yardımıyla, etken ajanı 

dilusyona veya temizlemeye yardımcı olur. Gözün irrite edici yabancı bir maddeye 

maruziyetinden kaynaklanan hızlı göz kırpma ve bol gözyaşı üretimi gibi bu tür 

savunma mekanizmaları, insanlarda oldukça gelişmiştir. Literatürde, göz kırpma ve 

gözyaşı üretim mekanizmalarında türlere bağlı farklılıklar olduğu ve bunların yabancı 

maddelerin gözden ne kadar etkili bir şekilde uzaklaştırılacağını etkileyebileceği 

bildirilmiştir. 

 

1.5.4. Solunum Yollarında İrritasyona Neden Olan Mekanizmalar 

"Solunum yolu irritasyonu" terimi genellikle iki farklı toksikolojik etkiden birini veya 

her ikisini belirtmek için kullanılır. Bunlar i) etkilenen dokuda sitotoksik etkiler ve ii) 

duyusal tahriştir. İlk tahriş türü, cilt ve gözde tahrişle karşılaştırılabilir. 

Sitotoksik irrite edici etkiler, enflamasyon (artmış kan akışı (hiperemi), beyaz kan 

hücreleri ile lokal infiltrasyon, şişme ve ödem) ile karakterize edilir ve ayrıca kanama 

ve nihai nekroz ve diğer patolojik değişiklikler gözlenebilir. Etkiler prensipte geri 
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dönüşümlüdür. 

Kronik tahriş, etkilenen dokularda tekrarlayan hücre çoğalması ataklarına yol açabilir 

ve bu durum, tümör gelişimi riskini artırabilir. Etkilerin doğası, kimyasal bileşiğe ve 

öncelikli olarak hedeflediği bölgeye; etkilerin şiddeti ise maruziyetin yoğunluğuna ve 

süresine bağlıdır. Genel olarak, hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen tekrarlanan 

maruziyet araştırmaları, duyusal irritan etkilerden ziyade doku hasarına yönelik 

patolojik kanıtları (histo) gözlemleme eğilimindedir. Açık doku hasarının (mukozal 

erozyon ve ülserleşme) meydana gelmesi durumunda, solunum yolu boyunca temas 

bölgesinde spesifik olmayan bir sitotoksik etki varsayılabilir. Maruziyet 

konsantrasyonuna ve süresine bağlı olarak önden arka bölgelere doğru lezyonların 

şiddetinde bir meyil gözlemlenebilir (test maddesinin metabolik aktivasyonuna bağlı 

olarak belirli mukoza türlerindeki etkilerin aksine) ve lezyonların ciddiyetine ve 

boyutuna bağlı olarak, komşu submukozal dokular da etkilenebilir (örn. kıkırdak 

yıkımı). Bu tür lezyonlar, yara oluşumu veya orijinal mukozanın değiştirilmesi 

nedeniyle, tam olarak geri döndürülemez veya belirgin kanama veya kalıcı hava yolu 

tıkanıklığı gibi başka ciddi sağlık etkilerine neden olabilir. 

CLP Kriterlerinin Uygulanması Kılavuzuna göre, "duyusal irritasyon" maddenin 

gözlerin mukozal dokularında ve üst solunum yolunda yaygın olarak dağılmış 

otonomik sinir reseptörleri ile lokal ve merkezi refleks etkileşimi bağlamında 

kullanılmaktadır. Duyusal irritasyona karşı farklı yanıtlar oluşturan bileşik veya bileşik 

grubuna özgü hedef bölgeler tanımlanabilir: i) nazal (ve göz) irritasyon, yani 

trigeminal sinir ile etkileşim, ii) faringeal irritasyon, yani glosofaringeal sinir ile 

etkileşim ve iii ) gırtlak ve alt solunum yolu, yani vagus siniri ile etkileşim. 

Duyusal tahriş, ağrı, yanma, sertlik ve karıncalanma gibi hoş olmayan hislere yol 

açar. Şiddet, maruziyet süresinden çok irrite edicinin havadaki konsantrasyonuna 

bağlıdır. Duyusal tahriş, reseptör aracılı bir etkidir ve genellikle inhale edilen irrite 

edici maddeye maruz kaldıktan hemen sonra ortaya çıkar. Hapşırma, gözyaşı, rinore, 

öksürme, nazal geçişlerdeki kan damarlarının vazodilatasyonu gibi istemsiz tepkilere 

ve solunum hız ve derinliğinde değişikliklere yol açar. İnsanlarda burnu ve ağzı örtme 

gibi koruyucu davranışsal tepkiler de gözlenebilir. Duyusal tahriş, farklı sinir yollarının 

(koku alma) aracılık ettiği koku hassasiyetinden farklıdır. Bununla birlikte, koku 

algısının ve diğer bilişsel etkilerin insanlarda duyusal tahriş algısını etkileyebileceğine 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp
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dair kanıtlar mevcuttur. 

Kemirgenlerde duyusal tahriş, solunum hızında refleks azalmasına  (nefes tutma) yol 

açar; solunum üzerindeki bu refleks etkisi deneysel olarak ölçülebilir (Alarie testinde 

RD50 değerinin belirlenmesi) olsa da sonuçlar kemirgenlerin türüne ve suşuna, 

maruziyet süresine (zaman değişikliklere neden olacak kadar uzun olmalıdır) bağlı 

olarak önemli ölçüde değişebilir ve sonuçlar ayrıca laboratuvarlar arası değişkenlik 

gösterebilecektir. 

İnsanlarda ve farelerde incelenen parametreler farklı olduğundan ve insanda RD50'ye 

bir eşdeğer belirlemek için yeterli insan verisi şu anda mevcut olmadığından Alarie 

testinin sonuçlarının insan verileriyle korelasyonuna yönelik araştırmalar zordur. 

Cometto-Muniz ve Cain (1994) tarafından gerçekleştirilen bir araştırmanın sonuçları, 

hayvanlardaki RD50değerlerinin insanlarda 'burun keskinliği eşikleri' ile kolayca 

karşılaştırılamayacağını göstermektedir. 

Belirtildiği gibi, insan verileri çoğunlukla öznel deneyimlere dayanmaktadır ve koku 

algısının karışmasını önlemek için dikkatlice kontrol edilmeleri gerekir (Dalton, 2003; 

Doty ve diğ., 2004). Gönüllü insan denekler üzerinde duyusal irritasyon yanıtlarının 

araştırılması için doğrulanmış anketler geliştirilmiştir. Son yıllarda, objektif 

ölçümlerden oluşan bir spektrum geliştirilmesine vurgu yapılmıştır (bkz. Arts ve diğ., 

2006). 

İş sağlığı literatüründe duyusal tahrişin açık dokuya zarar veren tahrişten (bu, temas 

yerinde hücre ölümünü indükleyen reseptör aracılı olmayan,  spesifik olmayan bir 

moddur) daha hassas bir etki olabileceği yönünde bir görüş bulunmaktadır. Biyolojik 

işlevi solunum yollarına zarar verebilecek inhale edilen maddelere karşı uyarmak 

olduğu ve solunum hacimlerini sınırlayan ve solunum yollarını koruyan fizyolojik 

refleksleri tetiklemesi göz önüne alındığında, duyusal tahrişle ilgili etkiler tamamen 

geri döndürülebilir. Bununla birlikte, bunun inhale edilen tüm irritanlar için zorunlu 

olarak uygulanacak kapsamlı bir durum olduğunu gösteren yeterli belgelenmiş kanıt 

bulunmamaktadır. RD50 değeri ile hayvanlarda histolojik olarak gözlemlenebilir 

lezyonların başlangıcı arasında net bir ilişki gözlenmediği unutulmamalıdır. 

1.5.5. Etki Değerlendirmesinde Kullanılacak Veriler 

CLP Kriterlerinin Uygulanmasına İlişkin  Kılavuzda açıklanan entegre test stratejileri, 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp
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etki değerlendirmesinde kullanılacak verilere ilişkin aşağıdaki unsurlarla birlikte 

dikkate alınmalıdır. 

1.5.5.1 İrritasyon/korozyona dair İnsan Dışı Veriler (cilt ve göz) 

1.5.5.1.1 İrritasyon/korozyona dair Test dışı veriler (cilt ve göz) 

(a) Fiziko-kimyasal özellikler 

Mevcut EU ve OECD  yönergeleri uyarınca, fiziko-kimyasal özelliklerinden dolayı 

aşındırıcı oldukları tahmin edilebilen maddelerin tahriş etme/ korozyon potansiyeli 

hayvanlar üzerinde test edilmemelidir.  Özellikle, çözeltide güçlü asidite (pH ≤2) veya 

alkalinite (pH ≥11,5) sergileyen maddelerin aşındırıcı olduğu tahmin edilmektedir ve 

test edilmemelidir. Bununla birlikte, pH'ın ara bir değere sahip olması durumunda (2 

<pH <11,5) korozivite konusunda bir sonuca varılamaz. 

(b) Cilt korozyonu/irritasyonuna yönelik fiziko-kimyasal özellikler: 

Diğer pH değerlerine sahip kimyasalların cilt ve göz tahrişi/korozyon potansiyeli 

nedeniyle daha fazla araştırılması gerekecektir. 

Fiziko-kimyasal özellikler ve cilt korozyonu/irritasyonuna dair karar mekanizmasını 

etkileyici kurallar açısından CLP Yönergelerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuzda 

açıklanan maddelerin sınıflandırılmasına dair Karar Mantığı izlenmelidir. 

Birkaç çalışma pH'ın korozyonun bir göstergesi olarak (Worth ve Cronin, 2001) ve 

kademeli test stratejilerinin bir unsuru olarak (Worth, 2004) kullanışlılığını araştırmış 

ve onaylamıştır. 

Bununla birlikte, aşındırıcı olarak sınıflandırmanın tek temeli aşırı pH olduğunda; 

OECD TG 404'te belirtildiği gibi asit/alkali rezervinin kimyasal bir maddenin 

tamponluk kapasitesinin bir ölçüsü olarak dikkate alınması da önemli olabilir (Young 

ve diğ., 1988.; Botham ve diğ., 1998; Young ve How 1994). Bununla birlikte; 

aşındırıcı olarak sınıflandırmadan muaf tutmak için tamponlama kapasitesi tek başına 

kullanılmamalıdır. Aslında, asit/alkali rezervi maddenin aşındırıcı olmadığını 

gösteriyorsa, daha ileri düzey in vitro testlerin gerçekleştirilmesi düşünülmelidir. 

(c) Göz irritasyonuna yönelik fiziko-kimyasal özellikler: 

Cildi aşındırdığı bilinen veya tahmin edilen bir kimyasalın otomatik olarak göz için de 

ciddi şekilde irrite edici olduğu kabul edilir (Göz Hasarı 1)). Bununla birlikte, pH ara 

bir değere sahip olduğunda (2 <pH <11,5) göz tahriş potansiyeli ile ilgili bir sonuca 

varılamaz. 
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Fiziko-kimyasal özellikler ve cilt korozyonu/tahrişine dair karar mekanizmasını 

etkileyici kurallar açısından CLP Yönergelerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuzda 

açıklanan maddelerin sınıflandırılmasına dair Karar Mantığı izlenmelidir. 

Aşındırıcı olmayan kimyasalların göz tahriş potansiyelini tahmin etmek için 165 

kimyasaldan oluşan bir veri setinde irritanlar ve irritan olmayan maddelerin pH 

değerlerinin dağılımı analiz edilmiştir (Worth, 2000). İrrite edici maddeler, 0 ila 

yaklaşık 12 arasında değişen geniş bir pH aralığını kapsarken, irritan olmayan 

maddeler yaklaşık 3 ila 9 arasında çok daha dar bir aralıkta yayılmıştır. Sınıflandırma 

ağacı analizi ile oluşturulan kesme değerleri kullanılarak aşağıdaki model formüle 

edilmiştir: 

PH <3,2 veya pH> 8,6 ise; kimyasalın gözü tahriş edebilecek madde içerisinde 

sınıflandırılması düşünülmeli; aksi takdirde hiçbir tahminde bulunulmamalıdır. 

Modelin geliştirilme şekline göre irritan, Gözde Hasar Bırakabilir 1 veya Gözü İrrite 

Edebilir 2 olabilir. Risk ibarelerine karar vermek için daha fazla bilgi ve / veya 

gerekçeye ihtiyaç vardır. Daha fazla bilgi yoksa, daha ciddi olan sınıflandırma (Gözde 

Hasar Bırakabilir 1) varsayılmalıdır. 

Bu modelin duyarlılık analiz skoru %53 (ve dolayısıyla % 47'lik yalancı negatiflik 

oranı), belirlilik skoru %97 (dolayısıyla yalancı pozitiflik oranı %3) ve konkordansı 

%76'dır. QSAR Model Raporlama Formatı (QMRF) geliştirilmiştir (bkz. ayrıca Gerekli 

bilgiler ve Kimyasal Güvenliğin Değerlendirmesine İlişkin Kılavuz Ana Bölüm R.6, 

Kısım R.6.1 ve JRC QSAR Model Veri Tabanı: http://qsardb.jrc.it). 

Bu istatistiklere dayanarak; bu modelin gözü tahriş edebilen ve irrite edici olmayan 

maddeler arasında sınıflandırma yapmak için tek başına kullanılması 

önerilmemektedir. Bununla birlikte, gözü tahriş edebilen maddeleri belirlemeye 

yönelik kademeli bir test stratejisi (çok düşük yalancı pozitiflik oranı nedeniyle) 

bağlamında kullanılabilir ancak irrite edici olmayan maddeler için önerilmez (nispeten 

yüksek yalancı negatiflik oranı nedeniyle). 

(d) Yapısal veya mekanik olarak benzer maddelerin çapraz 

okuması(SAR) 

Gruplama yaklaşımlarının uygulanmasına ilişkin kapsamlı bir bilgilendirmeye Gerekli 

bilgiler ve  Kimyasal Güvenliğin Değerlendirmesine Yönelik Kılavuz Ana Bölüm R.6.'da 

yer verilmiştir. 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://qsardb.jrc.it/
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
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(e) (Q)SAR Sistemleri 

İrritasyon ve korozyon mekanizması toksikodinamik ve toksikokinetik parametrelere 

sahiptir. Asidite veya baziklik, elektrofilisite, diğer reaktivite, yüzey aktif madde 

aktivitesi, membranları çözme gibi toksikodinamik özellikler üzerinde yalnızca 

irritasyon ve korozyonu tahmin eden modellerin toksikokinetik parametreler 

bağlamında ayrıca değerlendirilmesi gerekir. Bu parametreler fiziksel kimyasal 

parametreler veya diğerleri olabilir ve deriyi geçme (stratum corneum) ve stratum 

corneum'un altındaki canlı dokuda aktif olma potansiyelini gösterir. Ayrıca sadece 

etkililiği (yokluğunu), tahriş ve korozyonu (yokluğunu) öngören modeller, örn. 

kimyasalların toksikokinetik davranışını gösteren fiziksel kimyasal özellikler, 

etkililikleri (toksikodinamik) açısından değerlendirilmelidir. 

Örneğin, BfR fiziko-kimyasal temel kuralı, cilt ve göz tahrişinin olmayacağını öngörür. 

Cilt tahrişi/korozyonu (Rorije ve Hulzebos, 2005; Gallegos Saliner ve diğ., 2007) ile 

göz tahrişinin  olmamasının tahmin edilmesine dair BfR fiziko-kimyasal temel kural 

değerlendirmeleri (Tsakovska et al., 2005) birbirinden bağımsız olarak 

gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, irritasyon olmaması göz ardı edilemediğinde, 

irritasyon/korozyon varlığını değerlendirmek için kimyasalın yapısı hakkında daha 

fazla bilgiye ihtiyaç vardır. 

Cilt ve gözde irritasyon ve korozyonun olmaması, BfR temel kuralıyla doğru olarak 

tahmin edilir ve bu nedenle bu kurallar uygulanabilir. 
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Etkilerin olmamasını yeterince açıklayan başka bir model henüz mevcut değildir. Nötr 

organiklerin irrite edici olmaması beklenir; ancak yağsızlaştırma potansiyelleri 

tartışılmalıdır. Nötr bir organik, ciltte metabolize olduktan sonra bile reaksiyon 

yaratma potansiyeli olan bir kimyasal olarak tanımlanmaktadır. Reaktivitenin 

yokluğu, daha ayrıntılı olarak açıklanmalı veya başka bilgilerle valide edilmelidir. 

Etkilerin varlığı, yüksek asidite ve bazlık için pH değerleri kullanılarak iyi bir şekilde 

belirlenmiş ve uygulanabilir bulunmuştur. Etkilerin mevcudiyetine ilişkin yapısal 

uyarılara da başvurulabilir, ancak etkinin karakterizasyonunun yeterli ayrıntıyla 

açıklanması veya diğer bilgilerle validasyonu  gerekir. Örneğin, cilt 

irritasyonu/korozyonu (Rorije ve diğ., 2007; Gallegos Saliner ve diğ., 2007) ile göz 

irritasyonunun tahminine (Tsakovska ve diğ., 2007) ilişkin BfR yapısal temel kuralları 

doğrulanmıştır. 

Cilt ve göz irritasyonuna yönelik mevcut QSAR sistem örneklerine Gerekli bilgiler ve 

Kimyasal Güvenliğin Değerlendirilmesine Yönelik Kılavuz Ana Bölüm R.7a (Ek R.7.2-

2 ve R.7.2-3)'da yer verilmiştir. 

1.5.5.1.2 İrritasyon/korozyona (cilt ve göz) dair Test verileri  

(a) In vitro (laboratuvar ortamında elde edilen) veriler 

Cilt İrritasyon/korozyonu 

ECHA Biyosidal Ürünler Kılavuzu, Cilt III, Bölüm A Gerekli bilgiler başlıklı 8.1. Kısım'da 

açıklandığı üzere ciltte irritasyon/korozyon potansiyelini değerlendirmek için test 

yapılması gerekiyorsa, in vitro testler ilk tercih olmalıdır. 

Özellikle ciltte irritasyonu sınıflandırmaya yönelik eldeki bilgi yeterliyse, ciltte 

irritasyon potansiyelini incelemek için tasarlanmış valide edilmiş diğer testler de irrite 

edici veya irrite edici olmayan özellikler için bir kanıt sağlayabilir ve değerlendirmede 

dikkate alınabilir.  

Göz iritasyonu 

ECHA Biyosidal Ürünler Kılavuzu, Cilt III, Bölüm A Gerekli bilgiler başlıklı 8.2. Kısım'da 

açıklandığı üzere gözde irritasyon potansiyelini değerlendirmek için test yapılması 

gerekiyorsa, oküler olmayan korozif ve irritan özelliklerin tahmin edilmesinde 

kullanılan halihazırda doğrulanmış testlerdeki sınırlamalar dikkate alındığında in vitro 

testler ilk seçenektir. Elimizde in vitro testlerden elde edilmiş verilerin (henüz valide 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
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edilmemiş, validasyon öncesi statüde) mevcut olduğu durumlarda; bu bilgiler, 

sınıflandırma, etiketleme ve risk değerlendirmesi için yeterli olup olmadıklarını 

değerlendirmek amacıyla bir WoE yaklaşımıyla dikkate alınmalıdır. 

(b) Hayvan verileri 

Bilhassa GLP ilkelerine uygun olarak yürütüldüğünde, uygun şekilde rapor edilmiş 

çalışmalar, maddelerin cilt veya göz için aşındırıcı veya irritan olarak kabul edilip 

edilmeyeceğini belirlemek için kullanılabilir. Bir maddenin cilt veya göz için irritan 

olup olmadığı araştırılmış ancak hiçbiri Test Yöntemleri Yönetmeliğinde (440/2008 

Sayılı Yönetmelik (EC)) açıklanan AB test yöntemlerinin eşdeğeri olmayan bir dizi 

çalışma halihazırda mevcut olabilir. Böyle bir grup araştırmanın sonuçları tutarlıysa; 

bunlar, bir arada araştırma konusu maddenin cildi ve/veya gözü tahriş etme 

potansiyeli hakkında yeterli bilgi sağlayabilir. 

Farklı çalışmalardan elde edilen sonuçlar net değilse, verilerin değerlendirilmesi 

bağlamında aşağıda verilen kriterler doğrultusunda, değerlendiricinin hangi 

çalışmaların en güvenilir olduğuna, araştırma konusu sonlanma noktası ile en çok 

bağlantılı olduğuna ve sınıflandırma amaçları için yeterli olup olmadığına karar 

vermesi gerekecektir. 

Sınıflandırmaya yol açmayanlar da dahil olmak üzere, irritan etkilerin kalıcılığına da 

özel dikkat gösterilmelidir. Test süresi içinde iyileşmeyen eritem, ödem, fissür, 

soyulma, pul pul dökülme, hiperplazi ve opasite gibi etkiler bir maddenin insan cildi 

ve gözünde kalıcı hasara neden olabileceğinin işareti olabilir. 

Cilt veya gözde irritasyon dışındaki diğer çalışmalardan elde edilen veriler (örneğin, 

maddenin cilt, göz mukoza membranı ve/veya solunum sisteminde yarattığı lokal 

tepkileri bildiren diğer toksikolojik çalışmalar), cilt ve gözde irritasyon hakkındaki 

bilgilere yönelik temel gereksinimlerle ilgili olarak uygun raporlanmamış olsalar da, 

yararlı bilgiler sağlayabilir. Bununla birlikte, mukoza membranı ve/veya solunum 

sistemi irritasyonu konusunda hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalardan elde edilen 

bilgiler, irritasyonun açıkça madde kaynaklı olması ve özellikle maruziyet seviyeleriyle 

ilişkili olması koşuluyla, risk değerlendirmesi için oldukça yararlı olabilir. 

(c) Kalite Boyutları 

İleri düzey testler düşünülmeden önce, hayvanlar üzerinde gerçekleştirilmiş 
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irritasyonla ilgili mevcut çalışmalardan elde edilen veriler göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bu tür raporların kalitesi örneğin Klimisch ve diğ. (1997) 

tarafından geliştirilen sistem kullanılarak değerlendirilmeli ve daha fazla testin 

gerekip gerekmediğine dair bir yargıya varılmalıdır. Dikkat edilmesi gereken bazı 

örnekler şunlardır: 

 Hayvan türü tavşan mıydı yoksa fare veya sıçan gibi başka bir tür müydü? Sıçan 

ve fare gibi türler, irritasyon testi bağlamında tavşan kadar hassas değildir. 

 Kaç hayvan kullanıldı? Mevcut metodoloji 3 test hayvanı gerektiriyor, ancak 

geçmişte sıklıkla 6 hayvan kullanılmış. 

 Kaç doz seviyesi kullanıldı? Dilüsyonlar dahil edilirse, hangi çözücü kullanılmıştır 

(bu, emilimi etkilemiş olabilir)? Hangi doz hacmi kullanıldı? 

 Cilt için ne kadar maruziyet süresi kullanıldı? Tek seferlik mi, tekrarlanan 

maruziyet mı tercih edildi? 

 Kimyasal maddeyi cilde uygulamak için kullanılan yöntem, yani uygulama 

bölgesinin maddeyle tam olarak kaplanmış olup olmadığı, kısmi uygulama yapılıp 

yapılmadığı ve uygulama yerinin tedaviden sonra yıkanıp kapanmadığı not 

edilmelidir. 

 Maruziyet sonrası için öngörülmüş gözlem süresini kontrol edin. Mevcut 

yönergede beklenenden daha kısa süreler, irrite edici olmayan maddeler için yeterli 

olabilir, ancak tam anlamıyla iyileşmeyi ölçmek için gereken gözlem süresi çok kısa 

olduğunda irrite edici maddeler için daha ciddi bir sınıflandırma gerektirebilir. 

 Gözde irritasyon değerlendirilirken test maddesinin damlatılmasının ardından ilk 

anda ağrı fark edildi mi, gözler yıkanmak suretiyle madde temizlendi mi, floresan 

boyama kullanıldı mı? 

 Gözde irritasyon değerlendirilirken test materyali göze nasıl uygulandı? 

Eski raporlardan, ABD'de yasal düzenleme sunumu için hazırlanan raporlar veya 

yayınlarda yer almış irritasyon skorları Primer (Birincil) İrritasyon Skoru olarak ifade 

edilebilir. Orijinal veriler olmadan, bu skorları AB'de kullanılan skorlama sistemine 

doğru bir şekilde dönüştürmek her zaman mümkün değildir. İrritasyonun hiç 

gözlenmediği veya çok ağır gözlendiği ekstrem durumlarda, daha fazla araştırmaya 

gerek olmayabilir; ancak ortalama irritasyon skorları sorun teşkil edebileceğinden 
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tekrar testten kaçınmak için muhakeme gerekebilir. 

Yukarıda bahsedilen türde gözlemlerin tümü, hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen 

testlerden elde edilen raporların bir maddenin irritasyon potansiyelini tahmin etmek 

için güvenilir bir şekilde kullanılıp kullanılamayacağını değerlendirmek adına 

kullanılabilir, böylece daha fazla test yapılmasına gerek kalmaz. 

(d) Gözde İrritasyona Özel Hususlar 

Klasik Draize testinin iyileştirilmiş hali tavşan LVET (Düşük Hacimli Göz İrritasyon 

Testi)'dir. LVET (Griffith ve diğ., 1980) standart OECD TG 405 test yönteminin 

modifiye edilmiş bir halidir; aralarındaki farklar şunlardır: 

 test materyali, alt kapağın içindeki konjunktival keseye konulmak yerine doğrudan 

korneanın üzerine yerleştirilir; 

 uygulanan test materyalinin hacminde bir azalma (0.01 ml veya katılar için 

standart 0.1 ml ile karşılaştırıldığında karşılık gelen ağırlık). 

LVET'ten gelen veriler dikkate alınmalı ancak dikkatlice değerlendirilmelidir. Şimdiye 

kadar uygulanabilirlik alanı deterjan ve temizlik ürünleriyle sınırlıdır. Pozitif verilerin 

uygun sınıflandırma için bir tetikleyici olduğu, ancak olumsuz verilerin sınıflandırma 

dışı bir ürün için kati delil teşkil etmeyeceği belirtilmektedir. Bununla birlikte; CLP 

Kriterlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz doğrultusunda WoE belirlemesinde dikkate 

alınmalıdırlar. 

(e) Solunum Yolunda İrritasyona Özel Hususlar 

Bir maddenin solunum yolu irritasyonuna neden olma potansiyelini tahmin etmek için 

mevcut tüm veriler değerlendirilmelidir. Bilgi kaynakları şunlar olabilir: 

İnsan verileri: 

 Mesleki maruziyetten elde edilmiş deneyim 

 Gönüllüler hakkında yayınlanmış veriler (nesnel ölçümler, psiko-fiziksel 

yöntemler ve öznel raporlama) 

 Diğer veriler (örn. nazal lavaj) 

 Hayvan verileri: 

 Alarie testi 

 Diğer inhalasyon çalışmalarından elde edilen veriler (akut, tekrarlanan 

maruziyet): 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp
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 Dispneye dair klinik semptomlar veya nefes almada zorluk 

 Solunum yolu histomorfolojisi 

 Lavaj muayenesi (nazal, bronkoalveolar) 

Esas olarak dokuların histopatolojik incelemelerinden elde edilen ve solunum 

irritasyonunun sitotoksik türünü gösteren veriler, akut toksik etkilere yönelik referans 

değerler veya bu kılavuzda yer alan tekrarlanan doz toksik etkileri türetilirken (ayrıca 

bkz. lokal etkilerin risk karakterizasyonu başlıklı Kısım 4) dikkate alınmıştır. 

Duyusal irritasyon yanıtı ile ilgili kantitatif risk değerlendirme prosedürü için tüm 

kaynaklardan elde edilen kanıtlar göz önünde bulundurulmalıdır. 

Her ne kadar Alarie testi çeşitli nedenlerle hiçbir zaman bir OECD TG haline gelmese 

de; Alarie testinin sonuçları, bir maddenin trigeminal siniri uyarma potansiyelini tespit 

ettiğinden, duyusal irritasyon tehlikesini tanımlamak için kullanılabilir. Akut 

inhalasyon toksisite testinde olduğu gibi, Alarie testlerinden elde edilen sonuçlar da 

farklı laboratuvarlar arasında yüksek değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, irritasyona 

yönelik kısa dönem referans değerler (örn. AECler) gibi kantitatif bilgiler elde etmek 

için Alarie verileri (örn. gerçek nefes alma modelini göz önünde bulundurarak, bir 

yanıt platosuna ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirmek için; bkz. Bos ve diğ., 1991) 

kullanırken dikkatli olunmalıdır. Bu incelemede, Alarie testinden elde edilen verilerin 

ömür boyu maruziyete dair TLV değerlerini belirlemek için kullanılamayacağı 

gösterilmiştir. Farelerde trigeminal siniri uyarabilen bir maddenin insanlarda da bu 

potansiyele sahip olması beklenir. Bununla birlikte RD50'e eşit maruziyet 

konsantrasyonunda insan yanıtı kantitatif olarak belirlenemeyeceğinden ve Alarie 

testinden elde edilen %10-12'nin altındaki yanıtların beklenen normal varyasyon 

dahilinde olduğu kabul edildiğinden (Boylstein ve diğ., 1996; Doty ve diğ., 2004; 

ASTM, 2004), Alarie biyotestinin (varsa) kantitatif bir risk değerlendirmesinde 

kullanılması için RD50 yerine RD10'dan başlanması önerilir. 

Kemirgenlerde ve insanlarda anatomik farklılıklar bulunmasına rağmen (örn. 

kemirgenler zorunlu olarak burunlarından soluk alırlar ancak insanlarda zorunlu 

değildir), her ikisinde de duyusal irritasyon olacaktır, ancak etki yeri ve türü farklı 

olabilir; yani kemirgenlerde solunum sıklığında bir azalma gözlemlenebilirken 

insanlarda bu sadece öksürükle sonuçlanabilir. 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 137 

 

 

Duyusal irritasyon mutlaka doku hasarına yol açmaz. Açık doku hasarı ile karakterize 

olan etkiler, akut veya tekrarlanan maruziyet toksisitesi için yürütülen inhalasyon 

çalışmaları kapsamında incelenir. Bu anlamda Alarie testi, bu tür patolojik 

değişiklikleri tahmin etmek için tasarlanmamıştır (Bos ve diğ., 2002). Solum yoluna 

dair (akut ve tekrarlanan maruziyet) yürütülen diğer çalışmalardan elde edilmiş 

veriler mevcutsa, solunum yolundaki histomorfolojik lezyonların karakterizasyonu 

tamamlayıcı bilgi olarak kullanılabilir. 

Hem Alarie testi hem de insanda nazal keskinlik eşiğinin belirlenmesi duyusal tahrişi 

test etmeyi amaçlasa da Alarie testinden elde edilen sonuçların bu tür insan verileriyle 

korelasyonu zayıftır; zira ilki, en az 20 dakikalık maruziyetin ardından gözlenen 

oldukça güçlü etkileri incelerken (nefes alma sıklığında %50'lik bir azalma, insanlar 

tarafından dayanılmaz olarak deneyimlenebilir) insan verileri ise, örneğin, çok kısa 

dönem maruziyete (birkaç saniyelik koklama) dayanmaktadır. Cometto-Muniz ve 

Cain (1994) tarafından gerçekleştirilen bir araştırmanın sonuçları, hayvanlardaki 

RD50 değerlerinin insanlarda 'burun keskinliği eşikleri' ile kolayca 

karşılaştırılamayacağını göstermektedir (bkz. ayrıca Bos ve diğ., 2002). 

1.5.5.2 İrritasyon/korozyona dair (cilt ve göz) İnsanlardan Elde 

Edilen Veriler  

Yeterince belgelenmiş/tevsik edilmiş farklı kaynaklardan derlenmiş mevcut insan 

verileri, bazen belirli bir maruziyet aralığında, ciltte ve/veya solunum yolunda 

irritasyon hakkında çok yararlı bilgiler sağlayabilir. Çoğunlukla solunum yolunda 

irritasyon ile ilgili tek yararlı bilgi insan deneyiminden (iş ortamları) elde edilir. 

İrritasyonla ilgili insanlardan elde edilen tüm verilerinin faydası, etkinin ve 

büyüklüğünün güvenilir bir şekilde araştırma konusu maddeye ne ölçüde 

atfedilebileceğine bağlı olacaktır. Tecrübeler, gözde madde kaynaklı irritasyona ilişkin 

yararlı veriler elde etmek zor olduğunu ancak belirli tipteki preparatlara karşı insan 

oküler tepkileri hakkında verilerin mevcut olabileceğini göstermiştir (örn. Freeberg ve 

diğ., 1986). 

Tehlikenin değerlendirmesine yönelik mevcut insan verilerinin kalitesi ve uygunluğu 

eleştirel olarak gözden geçirilmelidir. Örneğin; birbirinden farklı maruziyet süre ve 

yöntemleri gözetilerek yürütülen mesleki çalışmalarda irritasyon veya korozyona 
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neden olan maddenin doğru bir şekilde tanımlanmış olması önemlidir. Yetersiz 

raporlama ve maruziyetle ilgili özel bilgi eksikliği nedeniyle insan verilerinde önemli 

düzeyde belirsizlik olabilir. 

İrritasyona dair tehlike sınıflandırmasında mevcut insan verilerinin nasıl 

kullanılabileceğine dair örneklere bir ECETOC monografında (ECETOC, 2002a) yer 

verilmiştir. 

İnsanlarda gözlenen ciltte lokal etkilere ilişkin veriler, tek seferlik veya tekrarlanan 

maruziyet ile ilgili mevcut verilerden elde edilebilir. Maruziyet kaza sonucu olabileceği 

gibi örneğin mesleki ortamlardaki şekilde uzun dönem olabilir. Maruziyet miktarını 

belirlemek genellikle zordur. Etkilere bakıldığında, korozivite cilt dokusunun tahrip 

olması, yani epidermisten dermise giden gözle görünür nekroz ile karakterizedir. 

Korozif reaksiyonlar ülserler, kanamalar ve kanlı kabuklanmalarla karakterize edilir. 

İyileşme sonrasında ciltte ağarma, alopesi bölgeler ve yara izlerine bağlı olarak renk 

farklılıkları gözlenebilecektir (bkz. CLP Kriterlerinin Uygulanmasına İlişkin Kriterler 

Kılavuzu Kısım 3.2); bir başka ifadeyle korozivite geri döndürülemez bir hasardır. Bu 

karakterizasyon ile insanlarda korozif özellikleri ayırt etmek mümkün olacaktır. 

Tavşanlarda korozif ve cilt irritanları arasında ayrım, 4 saatlik maruziyetten sonra 

ortaya çıkan etkiler üzerinden yapılır. Cildi irrite edici maddeler, ciddi ancak geri 

döndürülebilir bir iltihaplanmaya neden olur. 

Gözde ciddi oranda irritasyon yarabilecek maddeler (Göz Hasarı 1, H318), gözde 

irritasyon yaratabilecek (Gözde İrritasyon 2, H319) maddelerden daha şiddetli 

korneal opasite ve irite (iris iltihaplanması) sebebiyet verirler. Gözde ciddi oranda 

irritasyon yarabilecek bileşikler ciddi boyutta fiziksel görme kaybı ile sonuçlanabilecek 

önemli doku hasarına neden olabilir. Etkiler normalde 21 gün içinde iyileşmez 

(hayvanlara dair bilgi); bkz. Kısım 3.3, CLP Kriterlerinin Uygulanmasına Yönelik 

Kılavuz. Aksine, gözde irritasyona neden olabilecek bileşiklerin etkileri 21 gün içinde 

geri döndürülebilir. İnsanlarda, bir doktor tarafından yapılacak göz muayenesinde, 

görme bozukluğu teşhis edilebilecektir. Söz konusu görme bozukluğu geçici değil 

kalıcı ise, Göz Hasarı 1 kategorisinde sınıflandırılması gerekir. 

 

1.5.5.2.1 Solunum Yolunda İrritasyona İlişkin İnsanlardan Elde 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp
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Edilen Veriler 

Uygun şekilde toplanıp belgelendiği sürece, gerçek hayatta insanlar üzerinde 

yürütülen gözleme dayalı deneyimlere önem verilmelidir (Arts ve diğ., 2006), örn. 

uygun şekilde tasarlanmış işyeri anketlerinden, çalışan sağlığı izleme 

programlarından elde edilen veriler. Bir dizi endüstriyel kullanım alanına sahip ve 

insan tecrübelerine dayalı bol miktarda kanıtı olan maddeler için solunum yolunda 

irritasyona yönelik semptomlar, bazı durumlarda, işyeri hava sahasında irritan 

maddelerin belirli miktardaki konsantrasyonlarına maruziyet ile ilişkilendirilebilir ve 

bu nedenle bu verilerden AEC türetmek mümkün olabilir. Bununla birlikte, maruziyet 

ayrıntılarının uygun şekilde belgelenmesi ve olası karıştırıcı faktörlere gereken özenin 

gösterilmesi gerekmektedir. 

Solunum yollarında duyusal irritasyona ilişkin veriler, elektrofizyolojik yanıtlar, 

lateralizasyon eşiği testinden elde edilen veriler, nazal veya bronkoalveolar lavaj 

sıvılarında inflamasyona dair biyobelirteçler gibi solunum yollarında irritasyona ilişkin 

objektif ölçümler de dahil olmak üzere gönüllü çalışmalardan elde edilebilir. 

Anozmiklerin deneklere dahil edilmesi, kokuya dair önyargıyı hariç tutabilecektir. 

1.5.6. İrritasyon/Korozyon Konusunda Açıklanamayan Belirsizlik 

Veriler ne tür bir çalışmadan elde edilmiş olursa olsun, genellikle bir maddenin korozif 

olduğunu kesin olarak belirlemek (veya kabul etmek) mümkündür. 

İrritanların etkilerine ilişkin insanlardan elde edilen verilerde (yetersiz raporlama, 

maruziyetle ilgili özel bilgi eksikliği, etkilerin sübjektif veya anekdot olarak 

raporlanması, az sayıda denek vb. nedenlerle) önemli düzeyde bir belirsizlik olabilir. 

Uluslararası kabul görmüş test yöntemleri doğrultusunda hayvanlar üzerinde 

gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilen veriler genellikle bir maddenin test hayvanı 

türleri üzerinde sebep olabileceği cilt veya göz irritasyonuna ilişkin çok iyi bilgiler verir 

ve genel olarak uluslararası kabul görmüş test yöntemleriyle hayvanlar üzerinde 

gerçekleştirilen çalışmalarda irrite edici bulunan maddelerin insanlarda da ciltte 

ve/veya gözde irritasyona sebebiyet vereceği, irrite edici bulunmayan maddelerinse 

insanlarda irritasyona sebebiyet vermeyeceği varsayılmaktadır.  Hayvanlar üzerinde 

gerçekleştirilecek uygun şekilde tasarlanmış ve rapor edilmiş inhalasyon 

çalışmalarından solunum yolu ve mukoza membranı irritasyonu hakkında, genellikle 
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maruziyet seviyeleriyle açık bir şekilde bağlantılı olarak açıklanan yeterli veriler elde 

edilebilir. Bununla birlikte, bir dizi benzer çalışmadan elde edilen tutarsız sonuçlar, 

hayvan çalışmalarından türetilmiş verilerdeki belirsizliği artırmaktadır. 

In vitro çalışmalardan elde edilen veriler birçok farklı doz seviyesinde çalışılmış, çok 

sayıda tekrar içermektedir: böyle bir çalışma iyi tanımlanmış mekanik bir temele 

sahip olduğunda ve biyosidal bir maddenin irritan olarak sınıflandırılmasını 

öngörüyorsa, bu tehlike tanımlama amaçları için yeterli olabilir. 

1.5.7. Sınıflandırma ve Etiketlemeye Uygunluk Sonuçları 

Bir maddenin sınıflandırılması ve etiketlenmesi hakkında bir sonuca varmak için, 

mevcut tüm bilgiler dikkate alınmalı ve CLP Yönergesinin Uygulanmasına Yönelik 

Kılavuz izlenmelidir. 

1.5.8. Risk Değerlendirmesine Uygunluk Sonuçları 

İrritasyon ve korozyon için bir doz-yanıt değerlendirmesi yapmak zordur zira bugüne 

kadar test yönergeleri uyarınca ve geleneksel uygulamalarla (bugün de devam 

etmektedir) üretilen çoğu veri, seyreltilmemiş kimyasallarla üretilmiştir. Risk 

karakterizasyonu açısından bakıldığında, sınıflandırma prosedürlerinin sonuçlarının 

kullanılması tavsiye edilir; yani sınıflandırılan bir maddenin yeterince karakterize 

edildiği varsayılır. Bununla birlikte, eksiksiz bir risk değerlendirmesi için hem tehlike 

ile ilişkili veriler hem de doz-yanıt verileri gerekir. Sonuç olarak, eğer mevcutsa, 

ikincisi de dikkate alınmalıdır. Örneğin, doz-yanıt bilgisi sub-akut dermal, tekrarlanan 

dozla dermal ve inhalasyon toksisite çalışmalarının yanı sıra insan deneyimlerinden 

elde edilebilir. 

Bununla birlikte, özellikle solunum yolu irritasyonu bağlamında, hayvan testlerinden 

elde edilen doz-yanıt değerlendirmelerinin insan durumlarına ekstrapolasyonunun 

mümkün olup olmadığına özel dikkat gösterilmesi gerekmektedir. 

 

1.6. Duyarlılık 

Biyosidal Ürünler Kılavuzu, Cilt III, Bölüm A (Gerekli bilgiler) Hassasiyet ile ilgili kısmı, 

cilt ve solunum yolu hassasiyetinin değerlendirilmesine yönelik işbu bölümde 

açıklanan diğer unsurların yanısıra yine bu kılavuzun lokal etkilerin risk 

karakterizasyonunu açıklayan Kısım 4'teki diğer unsur ile birlikte göz önünde 
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bulundurulmalıdır. 

1.6.1. Cilt ve Solunum Yollarında Görülen Hassasiyet/Duyarlılık ile 

ilişkili Tanımlar 

Bazı hastalıklar, doğası gereği, alerjik olarak kabul edilir veya alerjik olduğu varsayılır. 

Bunlar arasında astım, rinit, konjunktivit, alerjik kontakt dermatit, ürtiker ve gıda 

alerjileri sayılabilir. Bu Kısımda tartışılan sonlanma noktaları, geleneksel olarak, 

mesleki ve tüketici maruziyetiyle ilişkili olanlardır. Fotosensitizasyon potansiyel olarak 

önemlidir ancak etki mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır; bu yüzden konu ele 

alınmış ancak ayrıntılı olarak tartışılmamıştır. 

Duyarlaştırıcı, duyarlılık riskine açık bireylerde alerjik tepkiye neden olabilecek bir 

maddedir. Bunun sonucunda, daha sonra cilt veya soluma yoluyla gerçekleşecek bir 

maruziyetin ardından alerjik kontakt dermatit veya astımın (ve rinit gibi ilgili solunum 

semptomlarının) karakteristik advers etkilere neden olabilir. Astım ve rinitin genellikle 

alerjik bir reaksiyonun sonucu olduğu düşünülür; ancak immünolojik olmayan diğer  

mekanizmalar ortaya çıkarak durumu mekanizmadan çok hastalığa dayalı bir terimin 

kullanılmasına daha uygun hale getirir. 

Bu daha kapsamlı anlayış, maddenin tehlikeli özelliklerinin değerlendirilebileceği 

yararlı bir araç sağlayan cilt ve solunum yolu duyarlaştırıcılarının sınıflandırılmasına 

yönelik kriterlere de yansıtılmaktadır. 

Solunum yolu hipersensitivitesi, buna sebebiyet veren mekanizmadan bağımsız 

olarak, astım ve diğer ilgili solunum rahatsızlıklarını tanımlamak için kullanılan bir 

terimdir. Bu belgede doğrudan insan verileri ele alındığından, astım, rinit ve alveolit 

gibi klinik tanı terimleri muhafaza edilmiştir. 

Özetle; Bu kılavuzda kullanılan cildin hassaslaşması terimi, alerjik bir etki 

mekanizmasına işaret ederken solunum yolunda aşırı duyarlılık bu kapsamda 

değerlendirilmez. Bu nedenle, bu kılavuzda zaman zaman sağlıkla ilgili iki tehlikeye 

farklı şekilde yaklaşılmıştır. 

Burada ulaşılması arzu edilen genel hedefler şunları bulmaktır: 

 maddeye maruziyetin ardından insanlarda cilt alerjisi veya solunum 

yolunda aşırı duyarlılık deneyimlerine dair belirtiler olup olmadığı; 

 hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen testler ışığında bahsedilen ajanın 
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cilt hassasiyeti yaratma potansiyeline sahip olup olmadığı. 

Bir ajanın, bu ajanı kullanan veya ajana başka bir şekilde maruz kalan insanlarda cilt 

hassasiyetini veya solunum yolunda aşırı duyarlılığı indükleme olasılığı, maruziyet 

yolu, süresi ve maruziyetin şiddeti ile maddenin etkisi dahil olmak üzere çeşitli 

faktörler tarafından belirlenir. 

1.6.2. İmmün Yanıta Bağlı Gelişen Aşırı Hassasiyet/Duyarlılığa 

Neden Olan Mekanizmalar 

Bir kimyasalın cilt teması yoluyla hassasiyete neden olması için gereken temel 

adımlar arasında canlı epidermis tabakasına erişim, protein bağlanması, metabolik 

aktivasyon (gerekirse), LC ve diğer özelleşmiş dermal dendritik hücreler tarafından 

içselleştirme ve işlenme, antijenin LC tarafından drene olan lenf düğümlerine 

taşınması, T lenfositlere sunulması ve bunlar tarafından tanınması sayılabilir. 

Solunum yolu kanalıyla hassasiyet yaratan kimyasallar için ilgili mekanizmaların 

esasen benzer olduğuna inanılsa da bir stratum corneum olmamasından dolayı 

solunum yolu epiteline erişim cilt yüzeylerinden biraz daha kolay olabilir. Dahası; 

solunum yolu membranı, profesyonel antijen sunan hücreler ve solunum yolundaki 

düzenleyici mekanizmalar ciltte mevcut olanlardan farklı olduğu için, hepsinin 

uyarılan bağışıklık tepkisinin türü üzerinde etkisi olabilir. Adaptif bir bağışıklık 

yanıtının kimyasal bir alerjeni indükleme sahası, yerel koşullar ile lokal bağışıklık 

düzenleyici mekanizmalardan etkilenebilir olsa da; gerçekte, kimyasalın kendine özgü 

özellikleri, bir bağışıklık yanıtının uyarılıp uyarılmadığını ve bu yanıtın kalitatif 

özelliklerini belirlemede önemli bir rol oynar. Antijenik sinyale ek olarak başka bir 

enflamatuar sinyalin aynı alerjen tarafından iletildiği ve bunların tüm alerjik 

reaksiyonlar için bir ön koşul olması yaygın olarak varsayılmakta olsa da nikel ve Toll 

benzeri reseptör (TLR)4 durumunda olduğu gibi sadece birkaç sinyal yolu 

açıklanmıştır. Bazen cilt altına veya üzerine bir antijenin uygulanmasının ardından 

indüklenen bağışıklık yanıtlarının genellikle seçici Th1-tip olduğu varsayılsa da bu 

zorunlu değildir. Kutanöz immün yanıtların, antijenin doğasına göre, Th1-,Th2- ya da 

Th17 tip olabileceği açıktır (Peiser ve diğ., 2012). Solunum yolunda, kimyasal 

solunum alerjenlerinin tercihen Th2-immün yanıtları ortaya çıkardığı görülmektedir 

(Maestrelli ve diğ., 1997); bu konudaki gözlemler fareler (Dearman ve diğ., 2002; 
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Herrick ve diğ., 2003; Farraj ve diğ., 2004) ve muhtemelen aynı zamanda sıçanlar 

(Arts ve diğ., 1998) üzerinde yürütülen deneysel deneyimlerle tutarlıdır. Th2 tip 

immün yanıtlar, IL4 ve IL5 gibi sitokinler ve IgE antikorlarının üretimi ile karakterize 

edilir. Bununla birlikte, kimyasalların solunum yolunda hassasiyeti tetikleyebildiği 

mekanizmalar tam olarak anlaşılmamıştır ve bu konuda IgE antikorunun aracılık ettiği 

mekanizmaların oynadığı roller ve IgE'nin solunum yolunda alerjik hassasiyet yaratan 

kimyasallar ile indüklenme konusunda zorunlu evrensel bir gereksinimi temsil edip 

etmediği hakkında tartışmalar devam etmektedir. Bu konu biraz karmaşıktır; çünkü 

solunum yolu alerjeni olan tüm kimyasallar için uygun özgüllükte serum IgE 

antikorları sergileyen hastalar olduğu gibi (ve özellikle diizosiyanatlarla ilgili olarak) 

IgE'yi tespit etmenin mümkün olmadığı semptomatik denekler de mevcuttur.  

Birbirini dışlamayan iki olasılık vardır. Birincisi, IgE'nin bu konuda başı çeken bir rol 

oynaması ancak, çeşitli bir veya birkaç nedenden dolayı, mesleki astımı olan 

hastaların serumunda doğru bir şekilde tespit edilmediğidir. İkincisi, solunum 

yolundaki alerjik duyarlılığının kimyasallar tarafından IgE antikorundan bağımsız 

immünolojik mekanizmalar yoluyla tetiklenebilmesidir (Kimber ve Dearman, 2005; 

Kimber ve Dearman, 2002). Bunlara ayrıca, Th1-tip immün yanıtlar da dahildir. Bu 

bağlamda, örneğin, alerjenlerle temas halinde olan duyarlı kemirgenlerde gözlenen 

inhalasyon güçlüğünün solunum yoluyla ilgili alerjik reaksiyonları aydınlatabileceği 

rapor edilmiştir (Garssen ve diğ., 1991; Garcia ve diğ., 1992; Buckley ve diğ., 1994; 

Zwart ve diğ., 1994; Satoh ve diğ., 1995; Arts ve diğ., 1998). Bu hiç de şaşırtıcı 

değildir; çünkü temasa dayalı duyarlılığının, doğası gereği, sistemik olduğu ve 

hassaslaştırılmış hayvanların solunum sisteminin epitel yüzeylerinde ilgili temas 

alerjeni ile karşılaşmasının ters bir immünolojik reaksiyona neden olmayacağını 

varsaymak için hiçbir neden olmadığı açıktır. Bununla birlikte, gerçekte, insanlarda 

ciltte hassasiyet yaratan kimyasalların pulmoner reaksiyonlar yaratacağına ilişkin 

yalnızca çok az emsalin gözlemlendiğini ve bunun pratikte sağlık hususunda önemli 

bir olayı temsil edemeyeceğini belirtmek yerinde olacaktır. 

Buna ek olarak; solunum yolu alerjenleri (asit anhidritler, diizosiyanatlar ve diğerleri 

gibi) olarak tanımlanan kimyasallar yoluyla solunum yolunda gözlenebilen ciddi bir 

hassasiyetin cilt temasına yanıt olarak ortaya çıkabileceği ve hatta çıktığına dair 
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giderek artan sayıda kanıt mevcuttur (Kimber ve Dearman tarafından gözden 

geçirilmiştir, 2002). Yine, dermal bir eprüvasyonu takiben, inhalasyon yoluyla 

hassasiyet yaratılması ve cilt etkileri bağlamında hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen 

deneysel çalışmalardan elde edilen veriler ve insan kanıtları mevcuttur  (Kimber ve 

Dearman, 2002; Baur ve diğ., 1984; Ebino ve diğ., 2001; Stadler ve Karol, 1984). 

Bu nedenle, alerjik dermal reaksiyonlara neden olan kimyasalların ciltte hassasiyete 

sebebiyet vermesi veya alerjik hava yolu reaksiyonlarına neden olan kimyasalların 

solunum yolunda mutlaka hassasiyet yaratması şart değildir. 

1.6.3. Etki Değerlendirmesinde Kullanılacak Veriler 

1.6.3.1 Cilt hassasiyeti 

1.6.3.1 1 Cilt Hassasiyetine Dair İnsan Harici Elde Edilen Veriler 1.6.3.1.1.1 

Cilt Hassasiyetine Dair Test Dışında Elde Edilen Veriler 

(a) Yapısal veya mekanik olarak benzer maddelerin çapraz okuması 

(SAR) 

Gruplama yaklaşımlarının uygulanmasına ilişkin kapsamlı bir bilgilendirmeye Gerekli 

bilgiler ve  Kimyasal Güvenliğin Değerlendirmesine Yönelik Kılavuz Ana Bölüm R.6.'da 

yer verilmiştir. 

(b) (Q)SAR Sistemleri 

(Q)SAR kullanılarak bir kimyasalın değerlendirilmesi hem araştırma konusu 

kimyasalın türüne hem de tahmin yapmak için kullanılan(Q)SAR model(ler)ine 

bağlıdır. 

Bir tahminin, araştırmayla bağlantılı kimyasal ve eğitim setinde bulunan mevcut 

benzer kimyasallar bağlamında değerlendirilmesi gerekir; yani, model kapsamındaki 

bileşik ve modelin eğitim setinde tahmin edilen benzer kimyasallar. Bu tür bilgiler, 

ulaşılan tahminin anlamlı ve bağlantılı olup olmadığı konusunda ilave destek sağlar. 

Literatürde bulunan küresel modeller için, bu tür karşılaştırmaların yapılmasına izin 

verecek eğitim setleri ve algoritma(lar) çoğunlukla mevcuttur. 

Her ne kadar cilt hassasiyetini tetikleyen ana faktörler (dolayısıyla (Q)SARlar) bir 

kimyasalın elektrofilisitesinin altında yatan prekürsör olsa da, oktanol/ su partisyon 

katsayısında (log P) kodlanan hidrofobiklik gibi diğer faktörlerin de gözlemlenen 

hassasiyet yanıtının değiştirilmesinde bir rol oynadığı düşünülebilir. 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
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Hassasiyetin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere mevcut QSAR sistemleri 

hakkında ek bilgiler Gerekli bilgiler ve Kimyasal Duyarlılığın Değerlendirilmesine 

İlişkin Kılavuzun Ana Bölüm R.7a, Kısım R.7.3 içeriğinde mevcuttur. 

1.6.3.1.1.2 Cilt Hassasiyetine Dair Test Yoluyla Elde Edilen Veriler 

(a) In vitro (laboratuvar ortamında elde edilen) veriler 

Valide edilmemiş yöntemlerle elde edilen In vitro veriler yalnızca WoE yaklaşımında 

kullanılabilir. Değerlendirme adına bu tür veriler dikkate alınırsa, güvenilirliklerini 

değerlendirmek için bir uzman görüşüne ihtiyaç duyulacaktır. Özellikle yöntemin 

optimizasyon düzeyine dikkat edilmeli; en azından ECVAM 'ın ön validasyona girmek 

için gerekli kriterlerini karşılamalıdır (Curren ve diğ., 1995). Bunlar arasında 

yöntemin tekrarlanabilirliğine dair kanıt, mekanik ilgi ve tahmin kapasitesi sayılabilir 

(Balls ve diğ., 1995, Hartung ve diğ., 2004, Worth ve Balls, 2001). 

Halihazırda in vitro tahliller in vivo olarak meydana gelen duyarlılık  sürecinin yalnızca 

(spesifik) bir bölümünü kapsamaktadır. 

(b) Hayvan verileri 

Uluslararası kabul görmüş protokolleri kullanarak uygun şekilde rapor edilmiş 

çalışmalar, özellikle GLP  ilkelerine uygun olarak yürütüldüğünde, tehlikenin 

tanımlanması için kullanılabilir. OECD  test protokollerine tam olarak eşdeğer 

olmayan diğer çalışmalar, bazı durumlarda yararlı bilgiler sağlayabilir. Bu testlerin 

kalitesine ve uygun pozitif ve negatif kontrollerin kullanımına özel dikkat 

gösterilmelidir. Hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen tüm testlerinin özgüllüğü ve 

duyarlılığı, uygun pozitif ve negatif kontrol grupları dahil edilerek, izlenmelidir. Bu 

bağlamda, pozitif kontroller, uygun bir pozitif kontrol maddesi ile 6 ayda bir 

gerçekleştirilen hassasiyet kontrolleriyken negatif kontroller, her testin bir parçası 

olarak dahil edilen taşıyıcı ile tedavi edilen kontrol grubu hayvanlardır. 

Yönergeye Uyumlu Testler 

Cilt hassasiyetine yönelik yeni bir in vivo test olarak, LLNA tercih edilen yöntemdir. 

Bu tahlil uluslararası olarak onaylanmıştır ve guinea pigler üzerinde gerçekleştirilen 

ve aşağıda açıklanan testler ile karşılaştırıldığında hayvanların refahına yönelik net 

faydalara ve bilimsel avantajlara sahip olduğu gösterilmiştir. LLNA bölgesel lenf 

düğümlerinde indüklenen lenfosit proliferatif yanıtların bir işlevi olarak, kimyasalların 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
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duyarlılığı indükleme potansiyelini tespit etmek üzere tasarlanmıştır. 

Bu yöntem OECD TG 429/EU B.42 sayılı kılavuzda açıklanmaktadır. 

Cilt hassasiyetine yönelik diğer iki hayvan testi yöntemi OECD TG 406/EU B.6: GPMT 

ve Buehler testidir. GPMT hassasiyet ediniminin FCA kullanımıyla dozunu artıran ve 

indükleme fazında hem cilt altı hem de topikal maruziyetten yararlanılan adjuvan tipi 

bir testtir. Buehler testi ise, yalnızca indükleme fazında topikal uygulama içeren ve 

adjuvan olmayan bir yöntemdir. 

Hem GPMT hem de Buehler testi orta ila güçlü düzeyde hassasiyete sebebiyet verme 

potansiyeline sahip kimyasalların yanı sıra hassasiyet yaratma potansiyeli nispeten 

daha zayıf kimyasalları da tespit edebilir. Bu tür yöntemlerde aktivite, kontrol 

gruplarına kıyasla test hayvanlarında ortaya çıkan, eprüvasyonla indüklenen aşırı cilt 

hassasiyeti reaksiyonlarının bir fonksiyonu olarak ölçülür. LLNA, yeni in vivo testler 

bağlamında tercih edilen yöntem olduğundan, cilt hassaslaştırma potansiyeli 

hakkında yeni veriler elde etmek için standart kobay faresi testlerinin kullanılması 

yalnızca istisnai durumlarda kabul edilebilir ve bilimsel gerekçelendirme 

gerektirecektir. Bununla birlikte, halihazırda bu tür testlerden elde edilmiş yüksek 

kalitede veriler kabul edilebilir ve net sonuçlar sağlaması halinde daha fazla in vivo 

test yapma gerekliliğini ortadan kaldıracaktır. 

ECETOC Monograph 29 (2000)'de bu testler hakkında yararlı bir tartışma 

bulunmaktadır. 

LLNA uygulaması ve yorumlanması hususunda aşağıdaki noktalar dikkate alınmalıdır: 

 test materyalinin ve kontrollerin uygulandığı taşıyıcı; 

 kullanılan test materyalindeki konsantrasyonlar; 

 test materyalinin uygulanmasından kaynaklanan lokal veya sistemik toksisite 

veya cilt iltihabına dair herhangi bir kanıt; 

 verilerin biyolojik bir doz yanıtı ile tutarlı olup olmadığı; 

 gönderen laboratuvar LLNA uygulama yeterliliğini gösterebilir olmalıdır. 

OECD TG 429/EU B.42 pozitif kontrol olarak önerilen taşıyıcılar, her grupta yer alan 

hayvan sayısı, uygulanacak kimyasal konsantrasyonları ve kullanılacak maddeler 

hakkında rehberlik sağlar. Mevcut akut toksisite/cilt irritasyonu hakkındaki veriler 

üzerinde bir ön çalışma veya değerlendirme, normalde, taşıyıcı içerisinde çözünebilir 
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ancak kabul edilemez lokal veya sistemik toksisiteye neden olmayacak en yüksek 

test maddesi konsantrasyonunu belirlemek için yapılır. Geçmiş kontrol verilerinin 

sunulması, test laboratuvarının tutarlı yanıtlar üretme becerisini gösterecektir. 

Radyoaktif etiketleme kullanımına bağlı olarak, bir veya daha fazla test 

konsantrasyonunda ≥3'lük bir stimülasyon indeksi (SI) ile sonuçlanan kimyasalların 

cilt hassasiyeti üzerindeki etkisinin pozitif olduğu kabul edilir. OECD TG 429/EU 

B.42’ye uygun olarak uygulanan LLNA 'daki hem olumlu hem de olumsuz yanıtlar bir 

maddenin ciltte hassasiyete sebebiyet verebilir olarak sınıflandırılması için gerekli tüm 

şartları karşılar: başka test gerekmez. 

Radyoaktif etiketlemeye ek olarak, lenf düğümü hücre proliferasyonunu saptamak 

için iki yöntem daha kabul almıştır. Radyoaktif maddelerle çalışma imkanı 

bulunmayan laboratuvarlar, proliferasyonun bir göstergesi olarak ATP içeriğini 

biyolüminesans yoluyla (LLNA: DA, OECD TG 442A) ya da bir timidin analoğu olan 5-

bromo-2-deoksiüridin (BrdU) içeriğini (LLNA: BrdU-ELISA, OECD TG 442B) 

ölçümleyerek tespit edebilirler. Bu tahlillerin sonuçlarının yorumlanmasına ilişkin Ek 

Bilgilendirme OECD Test Yönergesi  Protokolü ve CLP Kriterlerinin Uygulanmasına 

İlişkin Kılavuz'da yer almaktadır. OECD TG 406/EU B.6, GPMT (Magnusson ve 

Kligman, 1969; Schlede ve Eppler, 1995) ve Buehler'de açıklanan kobay fareleri 

üzerinde gerçekleştirilen test yöntemleri de tehlike tanımlaması için kullanılabilir. Bu 

yöntemlerin yürütülmesi ve analiz edilmesine ilişkin öneriler Steiling ve diğ., 2001 

tarafından sağlanmıştır. Aşağıdaki noktalar dikkate alınarak bu testlerin kalitesine 

özel dikkat gösterilmelidir: 

 

 test ve kontrol için kullanılan guinea piglerin sayısı; 

 cilt reaksiyonları gösteren test ve kontrol hayvanlarının sayısı veya yüzdesi; 

 indüksiyon aşamasında ciltte irritasyon gözlenip gözlenmediği; 

 eprüvasyon fazında irrite edici olmayan konsantrasyonun maksimum oranda 

kullanılıp kullanılmadığı; 

 uygun bir taşıyıcı seçimi (tüm bu koşulları karşılamanın her zaman mümkün 

olmayacağı kabul edilmekle birlikte; tercihen, test materyalini çözen veya test 

materyali ile stabil bir süspansiyon veya emülsiyon oluşturan, alerjenik potansiyeli 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp


BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 

Sürüm 4.0, Aralık 2017 148 

 

olmayan, irrite edici olmayan, stratum corneum boyunca iletimi arttıran ve test 

materyalinin kullanım koşulları ile bağlantılı olan); 

 sistemik toksisiteye dair belirtilerin olup olmadığı (irritasyona neden olan ancak 

sistemik toksisiteye sebebiyet vermeyen uygun bir indükleme dozu belirlemek için 

gözlemsel bir çalışma yapılmalıdır); 

 cildin herhangi bir cilt reaksiyonunu gizleyebilen test materyali ile boyanması (bu 

gibi durumlarda reaksiyon bölgesinin kimyasal epilasyonu, histopatolojik inceleme 

veya cilt kıvrım kalınlığının ölçümü gibi diğer prosedürler gerçekleştirilebilir); 

 eğer uygulanmışsa, yeniden eprüvasyon tedavilerinin sonuçları; 

 gerilme hassasiyetinin uygun bir kontrol maddesi (OECD yönergeleri ve EU Test 

Yöntemlerinde belirtildiği şekilde) kullanılarak düzenli aralıklarla kontrol edilmesi. 

Mevcut durumda (2007), önerilen aralık 6 aydır. 

Guinea piglerin üzerinde gerçekleştirilen testlerde gözlenen şüpheli, özellikle ilk 

eprüvasyonu takiben ortaya çıkan, cilt irritasyonu kanıtı ile ilişkili olan reaksiyonların 

araştırılması sayesinde hayvanlar üzerinde tekrarlı olarak eprüvasyon 

önlenebilecektir. Cildin boyanmasıyla reaksiyonların maskelenebileceği durumlarda 

yorumlamaya yardımcı olmak için diğer güvenilir prosedürler kullanılabilir; bu tür 

yöntemlerin kullanıldığı yerlerde, gönderen laboratuvar bunların değerine ilişkin kanıt 

sağlamalıdır. 

 

Yönergeye Uygun Olmayan Testler ve Standart Testlerde İyileştirmeler 

Mevcut veriler bir OECD yönergesi olmayan testlerden elde edilmiş olabilir; örneğin: 

 guinea pigleri üzerinde cilt hassasiyetini ölçmek için gerçekleştirilen diğer test 

yöntemleri (Draize testi, optimizasyon testi, bölünmüş adjuvan testi, açık epikutanöz 

test gibi); 

 ek testler (fare kulağı şişme testi gibi); 

Bilgi, başka sonlanma noktalarından da elde edilebilir, örneğin, kalıcı eritem ve/veya 

ödem gibi alerjik bir tepkinin göstergesi olan etkileri sergileyen tekrarlanan doz cilt 

çalışmaları. 

Sunulan dosya, yönergede belirtilen yöntemlerin bir modifikasyonu veya türevi olan 

herhangi bir yeni testin uygulanmasına dair bilimsel gerekçeler içermelidir. Bu gibi 
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durumlarda, teste başlamadan önce testin uygunluğu konusunda uygun uzman 

tavsiyesi almanız tavsiye edilir. 

rLLNA testi, biyosidal aktif maddelerin hassasiyete sebebiyet verme potansiyelini 

belirlemek amacıyla gerçekleştirilmemelidir; zira ilişkili artan belirsizlik seviyesi 

nedeniyle bilimsel olarak standart LLNA'dan daha az titiz olduğu düşünülmektedir. 

rLLNA testi, (OECD TG 429, 2010'da açıklanmıştır) sadece tek bir (yüksek) dozun 

uygulandığı test grubu (≥10%) ile eşzamanlı bir negatif kontrol grubu gerektirerek 

kullanılan hayvan sayısını azaltır. Mevcut akut toksisite/cilt irritasyonu hakkındaki 

veriler üzerinde bir ön çalışma veya değerlendirme, normalde, araç içerisinde 

çözünebilir ancak kabul edilemez lokal veya sistemik toksisiteye neden olmayacak en 

yüksek test maddesi konsantrasyonunu belirlemek için yapılır. Tam kapsamlı LLNA'da 

olduğu gibi, eşzamanlı bir pozitif kontrol grubu gerekli olmasa da, bunların 

yeterliliklerini destekleyen geçmiş pozitif kontrol verilerinin sunulması gerekecektir. 

rLLNA yalnızca uygun durumlarda kullanılabilir: 

 tehlike tanımlamasının birincil hedef olduğu ve 

 potense ilişkin verilerin gerekli olmadığı durumlarda 

Standart (OECD yönergesine uygun) LLNA'da olduğu gibi, grup büyüklükleri dört veya 

beş hayvandan oluşmalıdır. rLLNA testinde pozitif bir sonuç, risk değerlendirmesi 

ve/veya risk yönetiminin gerekli OLMADIĞI durumlarda yeterli olacaktır. 

Geçmişte, guinea pigleri üzerinde gerçekleştirilen ve OECD test protokollerine tam 

olarak eşdeğer olmayan çalışmalar gerçekleştirilmiştir ve bunlar tehlikelere ilişkin 

yararlı bilgiler sağlayabilir. Bu çalışmalara, buradakilerle sınırlı olmamak kaydıyla, 

Draize testi, optimizasyon testi, bölünmüş adjuvan testi, açık epikutan testi ve 

kümülatif temas geliştirme testi dahildir. Olumlu sonuçlar alınması durumunda, 

maddenin ciltte hassasiyet yaratma potansiyeli olduğu kabul edilebilir. Yukarıda 

sayılan, özellikle olumlu ve olumsuz kontrol verileri gibi, kalite kriterleri dikkate 

alındığında net bir negatif sonuç bulunduğu, yani hiçbir hayvanda hassasiyet 

reaksiyonu gözlenmediği durumda, hayvanlar üzerinde daha fazla test yapılmasına 

gerek yoktur. Düşük düzeyde yanıtın olduğu hallerde, çalışmanın kalitesi 

sorgulanabilir veya indükleme ve/veya eprüvasyon için kabul edilemeyecek kadar 

düşük konsantrasyonlarda test materyali kullanıldığında, daha ileri seviye testler 
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gerekebilir. 

1.6.3.1 2 Cilt Hassasiyetine Dair İnsanlardan Elde Edilen Veriler 

Güvenilir ve ilişkili insan verileri mevcut olduğunda, bunlar tehlikeyi tanımlamak için 

yararlı olabilir ve hatta hayvan verilerine göre tercih edilebilir. Bununla birlikte, 

insanlarda pozitif bulguların olmaması, pozitif ve kaliteli hayvan verilerini mutlaka 

geçersiz kılmaz. Kutanöz (alerjik kontakt dermatit, egzama) veya solunum (astım, 

rinit, alveolit) yolu reaksiyonları bildiren çalışmalar özel önem arz etmektedir. 

Olumsuz sonuçlara işaret eden çalışmalar da değerlendirilmelidir. 

İnsanlar üzerinde uygun şekilde yürütülen çalışmalar cilt hassasiyeti konusunda çok 

değerli bilgiler sağlayabilir. Bununla birlikte, bazı durumlarda (az sayıda denek; test 

grubunun genel bir popülasyon değil, dermatoloji/alerji hastalarından oluşması; eş 

zamanlı olarak diğer maddelere maruziyet; hasta sevkinde yerel veya bölgesel 

farklılıklar gibi maruziyetle ilgili bilgi eksikliğinden dolayı) insan verileriyle ilişkili 

önemli düzeyde belirsizlik olabilir. Ayrıca, bir bireyin belirli bir maddeye duyarlı olup 

olmadığını görmek ve maddenin hassasiyete neden olup olmayacağını belirlemek için 

tanılayıcı testler gerçekleştirilir. 

Değerlendirme amacıyla, cilt hassasiyetine yönelik insan tecrübelerinden elde edilen 

mevcut veriler, aşağıdakiler hakkında yeterli bilgi içermelidir: 

 kullanılan test protokolü (çalışma tasarımı, kontroller) 

 incelenen madde veya preparat (easen ve tercihen araştırılan tehlikeye sebebiyet 

verebilecek tek madde veya preparat olmalıdır) 

 maruziyet derecesi (şiddet, sıklık ve süre) 

 etkilerin sıklığı (maruz kalan kişilerin sayısına karşılık) 

 sağlık üzerindeki etkilerinin kalıcılığı veya yokluğu (nesnel tanımlama ve 

değerlendirme) 

 (karışıklığa neden olabilecek) kirletici faktörlerin varlığı (örn. önceden var olan cilt 

problemleri, ilaçlar; ciltte hassasiyet yaratabilecek diğer maddelerin varlığı) 

 Grup büyüklüğü, istatistikler, dokümantasyon ile ilgili bağlantı 

 sağlıklı işçi etkisi 

Ciltte hassasiyet yaratan aktiviteye dair tanılayıcı testlerden elde edilen kanıt, cildin 

söz konusu maddeye karşı hassasiyetini indükleyebilir veya kimyasal olarak çok 
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benzer bir maddeyle çapraz reaksiyon yaratılmasına sebep olabilir.  Her iki durumda 

da; normal olarak, tanılayıcı testte kullanılan kimyasalın cilt hassasiyet yaratan bir 

aktiviteye sebebiyet vereceğine ilişkin pozitif kanıt sağlanacaktır. 

Cilt hassasiyeti konusunda insanların katılımıyla deneysel çalışmalar normalde 

gerçekleştirilmemekte ve genellikle önerilmemektedir. Bununla birlikte; insanlardan 

elde edilmiş veriler mevcut ise, bunlara ilişkin kalite kriterleri ve etik hususlar ECETOC 

Monograph No 32'de (2002a) sunulmaktadır. 

Sonuç itibarıyla; çok sayıda kişinin (örn.105) en az iki yıl boyunca sık sık (her gün) 

cilt yoluyla maruz kaldığı durumlarda, şikayetleri ve advers reaksiyon raporlamalarını 

(örn. dermatoloji klinikleri aracılığıyla) almak için aktif bir sistem mevcutsa ve alerjik 

kontakt dermatitin hiç görülmediği veya çok az izole durumlar bildirildiği durumlarda, 

maddenin ciltte önemli bir hassasiyet yaratacağını söyleme ihtimali düşüktür. 

Bununla birlikte, maddenin cilt hassasiyetini indükleme ihtimali hakkında bir yargıda 

bulunurken diğer kaynaklardan elde edilecek bilgiler de göz önünde 

bulundurulmalıdır.  

Gönüllü insan denekler üzerinde yürütülecek test çalışmalarının kesinlikle tavsiye 

edilmediği vurgulanıyor olsa da halihazırda kaliteli veriler mevcut olduğunda ve uygun 

şekilde gerekçelendirildiği durumlarda uygun şekilde kullanılmalıdır. 

1.6.3.2 Solunum hassasiyeti 

1.6.3.2.1 Solunum Yolu Hassasiyetine İlişkin İnsan Harici Kaynaklardan 

Elde Edilen Veriler  

1.6.3.2.1.1 Solunum Yolu Hassasiyetine İlişkin Test Dışı Yöntemlerle Elde 

Edilen Veriler 

(a) Yapısal veya mekanik olarak benzer maddelerin çapraz okuması 

(SAR) 

Gruplama yaklaşımlarının uygulanmasına ilişkin kapsamlı bir bilgilendirmeye Gerekli 

bilgiler ve  Kimyasal Güvenliğin Değerlendirmesine Yönelik Kılavuz Ana Bölüm R.6.'da 

yer verilmiştir. 

(b) (Q)SAR Sistemleri 

Solunum yolu hassasiyetine ilişkin elde (Q)SAR verilerinin mevcut olmaması halinde 

ilave bilgiye erişilemez. 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
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1.6.3.2.1.2 Solunum Yolu Hassasiyetine İlişkin Testlerle Elde Edilen Veriler 

(a) In vitro (laboratuvar ortamında elde edilen) veriler 

Solunum hassasiyetini değerlendirecek herhangi bir in vitro test mevcut değildir. 

Böyle bir yöntemin mevcut olması durumunda, uygunluğu ve güvenilirliği açısından 

tekrar değerlendirilmesi gerekecektir. 

(b) Hayvan verileri 

Her ne kadar LLNA kimyasal solunum yolu alerjenlerini spesifik olarak tanımlayan bir 

yöntemi temsil etmese de, kimyasal solunum yolu alerjenlerinin de bu tahlilde pozitif 

yanıtlar vereceğine dair kanıtlar mevcuttur (Kimber, 1995). Bu nedenle, LLNA 

sonucunda (uygun bir test konsantrasyonunda) pozitif bir yanıt oluşturmayan bir 

kimyasalın büyük olasılıkla solunum yolu alerjisini tetikleme potansiyeline sahip 

olmadığı şeklinde bir yorum yapılabilir. Aksine; LLNA sonucunda pozitif bir yanıt 

oluşturan bir kimyasalın, solunduğunda veya dermal maruziyet yoluyla, solunum 

yolunda hassasiyet yaratabileceği gerçeği tamamen dışlanamaz. Solunum yolu 

hassasiyeti yaratma tehlikesine dair herhangi bir ihtimali, valide edilmemiş ya da 

geniş çapta kabul görmemiş olsa da, ancak daha ileri düzey testlerle pozitif olarak 

tespit edilebilir. 

Solunum yolunda alerjik duyarlılığa neden olma potansiyeline sahip kimyasalların 

tanımlanmasına yönelik bir başka yaklaşım ise sitokin parmak izi dir (Dearman ve 

diğ., 2002). Bu yöntem, solunum yolunda alerjik hassasiyetin seçici Th2-tip immün 

yanıtı ile bağlantılı olabileceği ve birçok durumda kimyasal solunum alerjisi ve mesleki 

astımın IgE antikoru ile ilişkili olduğu görüşünü doğrulamaktadır. 

Ayrıca; önerilmiş ve yakın zamanlarda gözden geçirilmiş başka yaklaşımlar mevcut 

olsa da (Arts ve Kuper, 2007) kimyasal solunum yolu alerjenlerinin kestirimci 

tanımlaması için halihazırda tam olarak değerlendirilmiş veya doğrulanmış hayvan 

modelleri bulunmadığını tekrar vurgulamak yerinde olacaktır. 

Daha önce belirtildiği gibi, bazı kimyasallar, Th1 tipi bağışıklık yanıtları yoluyla 

pulmoner reaksiyonları tetikleme potansiyeline sahip olabilir. DNCB, DNFB ve pikril 

klorür (trinitroklorobenzen) gibi tipik cilt alerjenleri ile BALB/c fareleri, kobay fareler 

ya da Wistar sıçanları üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar bu kimyasalların 

akciğerlerde IgE'den bağımsız alerjik reaksiyonları tetikleme potansiyeli olduğunu 
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göstermiştir (Garssen ve diğ., 1991; Garcia ve diğ., 1992; Buckley ve diğ., 1994; 

Zwart ve diğ., 1994; Satoh ve diğ., 1995; ve gözden geçirme için ayrıca bkz. Arts ve 

Kuper, 2007). DNCB kullanılarak hassaslaştırma ve eprüvasyon düşük IgE ile yanıt 

veren Wistar sıçanlarında larenjit ile sonuçlanmıştır (Arts ve diğ., 1998). [Ek olarak, 

bu hassaslaştırıcılara verilen hücresel immün yanıtların, solunum yollarının spesifik 

olmayan uyaranlara aşırı reaksiyon göstermesi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir 

(Garssen ve diğ., 1991).] Bu nedenlerden ötürü, cilt yoluyla duyarlı hale gelen 

kişilerin, duyarlı oldukları kontakt alerjeni yeterli miktarda solumaları halinde, advers 

pulmoner reaksiyonlara maruziyetleri söz konusu olabilir. 

Daha önce de belirtildiği gibi, ciltte hassasiyet yaratan kimyasallar yüzünden 

insanlarda pulmoner reaksiyonların ortaya çıkabileceğine dair çok az sayıda emsal 

gözlemlenmiştir. Uygulamada, bu durumun bir sağlık sorunu teşkil etmediği 

görülmektedir. 

1.6.3.1 1 Solunum Yolu Hassasiyetine İlişkin İnsanlardan Elde Edilen Veriler 

İnsanlar üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar, solunum yolunda aşırı hassasiyet 

hakkında bazı bilgiler sağlasa da, bu konuda veriler genellikle sınırlıdır ve insanlarda 

ciltte görülen hassasiyete ilişkin verilerle aynı kısıtlamalara tabidir. 

Değerlendirme amacıyla, solunum yolu hassasiyetine yönelik insan tecrübelerinden 

elde edilen mevcut veriler, aşağıdakiler hakkında yeterli bilgi içermelidir: 

 kullanılan test protokolü (çalışma tasarımı, kontroller) 

 incelenen madde veya preparat (easen ve tercihen araştırılan tehlikeye sebebiyet 

verebilecek tek madde veya preparat olmalıdır) 

 maruziyet derecesi (şiddet, sıklık ve süre) 

 etkilerin sıklığı (maruz kalan kişilerin sayısına karşılık) 

 sağlık üzerindeki etkilerinin kalıcılığı veya yokluğu (nesnel tanımlama ve 

değerlendirme) 

 (karışıklığa neden olabilecek) kirletici faktörlerin varlığı (örn. önceden var olan 

solunum yolu problemleri, ilaçlar; solunum yolunda hassasiyet yaratabilecek diğer 

maddelerin varlığı) 

 Grup büyüklüğü, istatistikler, dokümantasyon ile ilgili bağlantı 

 sağlıklı işçi etkisi 
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Solunum yolunda hassasiyet yaratan aktiviteye dair tanılayıcı testlerden elde edilen 

kanıt, solunum sisteminin söz konusu maddeye karşı hassasiyetini indükleyebilir veya 

kimyasal olarak çok benzer bir maddeyle çapraz reaksiyon yaratılmasına sebep 

olabilir.  Her iki durumda da; normal olarak, tanılayıcı testte kullanılan kimyasalın 

solunum yolunda hassasiyet yaratan bir aktiviteye sebebiyet vereceğine ilişkin pozitif 

kanıt sağlanacaktır. 

Solunum yolu hassasiyeti için deneysel çalışmalara yönelik klinik test protokolleri 

mevcut değildir, ancak bronşiyal provokasyon testi gibi teşhis amaçlı testler 

gerçekleştirilmiş olabilir. Test yukarıda ifade edilen genel kriterleri karşılamalı, uygun 

kontroller de dahil olmak üzere ilgili bir tasarıma uygun şekilde yürütülmeli, ilaç 

kullanımı, sigara içme veya diğer maddelere maruziyet gibi karışıklık yaratan 

faktörleri ele almalıdır. Ayrıca, solunum yolunda irritasyon ve alerjik semptomlar 

arasındaki ayrım çok zor olabilir. Bu nedenle, durum bazında değerlendirme yapmak 

adına bu tür verilerin yararlılığını belirlemeye yönelik uzman görüşü gereklidir. 

Tahmine dayalı modeller geçerliliğini yitirmiş olsa da, solunum yolu hassasiyetinin 

tespit edilmesine yönelik uluslararası çapta kabul görmüş bir hayvan yöntemi henüz 

mevcut değildir. Bu nedenle, tehlikenin tanımlamasında genellikle insanlardan elde 

edilen veriler kanıt olarak kullanılmaktadır. 

Bir kimyasala mesleki ortamda ciddi miktarda soluma yoluyla maruziyet durumunun 

solunum yolu alerjisi veya ilgili semptomların gelişmesine sebep olmadığına dair 

yeterli kanıt olması durumunda, ilgili kimyasalın solunum yolunda hassasiyet yaratma 

potansiyeline sahip olmadığı sonucuna varmak mümkün olabilir. Bu nedenle; geniş 

bir denek grubunun belirli bir kimyasala düzenli ve aralıksız olarak, inhalasyon yoluyla 

maruz kaldığına dair kanıtların mevcut olduğu, buna rağmen solunum yolu 

hassasiyetiyle ilişkili semptomlar veya ilgili sağlık şikayetlerinin olmadığı durumda, 

bu,  solunum yollarında hassasiyet oluşturma tehlikesinin bulunmadığına dair 

güvence sağlayacaktır. 

1.6.4. Hassasiyet/Duyarlılık Konusunda Açıklanamayan Belirsizlik 

Uygun şekilde tasarlanmış ve hayvanlar üzerinde uygun şekilde yürütülmüş 

çalışmalardan cilt hassasiyeti hakkında güvenilir veriler elde edilebilir. Yardımcı 

maddenin GPMT 'de kullanılması irritasyon eşiğini düşürebilir ve bu nedenle yanlış 
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pozitif reaksiyonlara yol açarak yorumlamayı karmaşık hale getirebilir (FCA ile tedavi 

edilen hayvanlar üzerinde bir ön test yapmak faydalı bilgiler sağlayabilir). Uluslararası 

deneylerde LLNA 'nın güvenilir olduğu, ancak guinea pigler üzerinde gerçekleştirilen 

testler gibi kullanılan taşıyıcıya bağlı olduğu ve bazen irritan maddelerle yalancı pozitif 

sonuçlar verebileceği kanıtlanmıştır. Uygun bir çözelti ve/veya yeterli 

konsantrasyonda bir çözelti elde etme konusundaki zorluklar nedeniyle maruziyetin 

optimal seviyenin altında olabileceği koşullara dikkat edilmelidir. Bazı durumlarda, 

kobay fareleri üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar ile kobay fareleri ve LLNA 

çalışmalarından elde edilecek sonuçlar arasındaki tutarsızlık, doğru bir yorum yapma 

konusundaki belirsizliği artırabilir. Son olarak; insanlardan elde edilmiş mevcut veriler 

bağlamında, sınırlı bir test paneli üzerinden genelleme yapmanın bilimsel olarak 

sağlam olmayacağını düşündürecek şekilde bireyler arası değişkenlik olup olmadığı 

dikkate ele alınmalıdır. 

Bir maddenin solunum yolunda hassasiyet yaratıp yaratmama potansiyeli 

düşünüldüğünde, hava yolları hiper-reaktif olan az sayıda kişide idiyosinkrazik 

reaksiyonlar gözlemlenmesi, sınıflandırma ihtiyacını belirtmek için yeterli 

olmayacaktır. 

Bir maddenin alerjen olup olmadığını değerlendirmek ve eğer öyleyse, bu maddenin 

cilt veya solunum yollarında hassasiyet yaratmasına sebep olacak faktörleri 

anlamamız konusunda önemli belirsizlikler halen devam etmektedir. 

 

1.6.5. Sınıflandırma ve Etiketlemeye Uygunluk Sonuçları 

Bir maddenin sınıflandırılması ve etiketlenmesi hakkında bir sonuca varmak için, 

mevcut tüm bilgiler dikkate alınmalı ve CLP Yönergesinin Uygulanmasına Yönelik 

Kılavuz izlenmelidir. 

1.6.6. Risk Değerlendirmesi için Uygunluk Sonuçları 

Hem cilt hassasiyeti hem de solunum yollarında aşırı hassasiyete yönelik doz-yanıt 

ilişkilerinin var olduğuna dair kanıtlar vardır (ancak bunlar solunum yolu aşırı 

hassasiyeti durumunda genellikle daha az iyi tanımlanır). Daha önce herhangi bir 

deneyde kullanılmamış temiz bir denekte veya hayvanda hassasiyeti indüklemek için 

gerekli ajan dozu önceden duyarlı hale getirilmiş bir denek veya hayvanda bir 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 

Sürüm 4.0, Aralık 2017 156 

 

reaksiyonu ortaya çıkarmak için gerekenden genellikle daha yüksektir; bu nedenle, 

iki fazdaki doz-yanıt ilişkisi farklı olacaktır. İmmünolojik olmayan mekanizmalarla 

solunum yolunda aşırı hassasiyet gelişmesi sırasında doz-yanıt ilişkileri hakkında ya 

çok az şey bilinmekte veya hiçbir şey bilinmemektedir. 

Test materyalinin yalnızca tek bir konsantrasyonunun incelendiği, insan veya kobay 

fareleri üzerinde gerçekleştirilen deneylerden elde edilmiş mevcut verilerinden doz-

yanıt bilgisi türetmek genelde zordur. İnsanlar üzerinde gerçekleştirilen deneylerden 

elde edilmiş verilerdeki maruziyet ölçümleri, hastalık değerlendirilirken yapılan 

ölçümlerle aynı anda olmayacağından, bir doz yanıtı belirlemek konusunda ilave 

zorluk çıkarır. 

Bununla birlikte, doz-yanıt verileri lokal lenf düğümü deneylerinden veya istisnai 

durumlarda kobay farelerine özel olarak tasarlanmış test yöntemleri kullanılarak elde 

edilebilir. Bu tür veriler, bu modellerde indükleme ve çıkarım eşikleri hakkında veri 

verebilir, ancak bunların doğrudan insanlara uyarlanamayacağı unutulmamalıdır. 

Potensin Ölçülmesi: Uygun doz-yanıt verileri, test edilen materyalin potensi 

hakkında önemli bilgiler sağlayabilir. Bu, daha doğru risk değerlendirmelerinin 

geliştirilmesini kolaylaştırabilir. Bu bölüm, hassasiyetin indüklenmesi aşamasındaki 

potensi açıklamaktadır. 

Ne standart LLNA ne de GPMT/Buehler test bileşiklerinin ciltte hassasiyet yaratma 

konusundaki potensini değerlendirmek için özel olarak tasarlanmamıştır; bunun 

yerine sınıflandırma amaçlarına yönelik hassasiyet yaratma potansiyelini belirlemek 

için kullanılırlar. Bununla birlikte, tümü potensin tahmini için kullanılabilir. Bileşiklerin 

göreceli gücü, test edilen konsantrasyonlarla ilişkili olarak guinea pigleri üzerinde 

gerçekleştirilen çalışmalarda pozitif sonuç veren hayvanların yüzdesi ile ifade 

edilebilir. Benzer şekilde LLNA'da, EC3 değeri (lokal lenf düğümü proliferatif 

aktivitesinde 3 kat artışa neden olduğu tahmin edilen doz) göreceli potensin bir ölçüsü 

olarak kullanılabilir (ECETOC, 2000). Çoğunlukla, EC3'ten elde edilen kritik etki 

dozunun lineer interpolasyonu önerilmektedir (ECETOC, 2000), ancak doz yanıt 

eğrisinin karakteristiği ve sonuçların değişkenliğini temel alan sonuçlara dayanan 

daha gelişmiş istatistiksel yaklaşımlar da kullanılmaktadır (Basketter ve diğ., 1999; 

Van Och ve diğ., 2000). LLNA tarafından üretilen doz-yanıt verileri, bu testi, ciltte 
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hassasiyet yaratma potansiyelinin değerlendirilmesinde guinea pigleri üzerinde 

gerçekleştirilen testlerden daha bilgilendirici hale getirir. EC3 verileri ile geçmişte 

gerçekleştirilmiş öngörücü testlerden türetilmiş insanlarda cilt hassasiyetinin 

indüklendiği eşikler arasında anlamlı bir korelasyon mevcuttur (Schneider ve diğ., 

2004; Griem ve diğ., 2003; Basketter ve diğ., 2005a). Benzer şekilde; bu bilgilerin 

düzenleyici anlamda (Basketter ve diğ., 2005a) ve risk değerlendirmesi bağlamında 

nasıl kullanılabileceğine dair öneriler mevcuttur. 

1.6.7. İlave Hususlar 

Kimyasal alerji, genellikle ciltte hassasiyet (alerjik kontakt dermatit) veya solunum 

yolunda hassasiyet (astım ve rinit) ile ilişkili olarak tanımlanır. Bu bilgiler ışığında; 

bazı durumlarda solunum yolunda alerjiye bağlı gelişen hassasiyetin yalnızca 

nedensel kimyasala soluma yoluyla maruziyetten kaynaklanacağı ve cilt 

hassasiyetinin yalnızca dermal maruziyetten kaynaklandığı varsayılır. Bu yanıltıcı bir 

bilgidir ve risk yönetimi amaçları açısından hassasiyetin başka maruziyet yollarıyla da 

elde edilebileceğini kabul etmek önemlidir. Uyarlanabilir bağışıklık yanıtları, doğası 

gereği, esasen sistemik olduğundan; cilt yüzeylerinde hassasiyet, teorik olarak, 

kontakt alerjenler ile dermal maruziyet dışındaki yollarla karşılaşmaya bağlı olarak 

gelişebilir (ancak pratikte bu nadiren görünmektedir). Benzer şekilde; solunum 

yolunda meydana gelen etkili bir hassasiyetin kimyasal bir solunum alerjeni ile dermal 

yolla temastan kaynaklanabileceğini gösteren hem deneysel hem de insan üzerinde 

gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilmiş kanıtlar mevcuttur. Bu durumda; solunum 

yolu hassasiyetinin gelişmesi için gerekli immün yanıt kalitesinin kimyasal bir 

solunum alerjeni ile dermal yolla temasa bağlı olduğu görülmektedir (Kimber ve 

Dearman, 2002). Bu tür düşüncelerin risk yönetimi bağlamında önemli çıkarımları 

vardır. Bu nedenle, örneğin, solunum yolu hassasiyetini etkili bir şekilde önlenmek 

için hem cilt hem de solunum yollarını korumak gerektiğini öneren görüşler 

artmaktadır. Spreyler gibi tüketicilerin inhalasyon yoluyla maruz kaldığı (veya 

kalabileceği) ürünlerde bulunduğu bilinen kontakt alerjenlerin dikkatli kullanılması bu 

kapsamda değerlendirilmektedir. Bu konudaki en genel tavsiye, kimyasal alerjenlere 

karşı duyarlılık riskini en aza indirmek için uygulanacak stratejilerde ilgili tüm 

maruziyet yollarının göz önünde bulundurulmasıdır. 
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1.7. Tekrarlanan doz toksisitesi 

ECHA Biyosidal Ürünler Kılavuzunun Tekrarlanan Doz Toksisitesi, Nörotoksisite ve 

İmmünotoksisite başlıklı Bölümü, Cilt. III, Bölüm A (Gerekli bilgiler) bu bölümde 

tekrarlanan doz toksisitesinin değerlendirilmesine yönelik açıklanan unsurlarla birlikte 

göz önünde bulundurulmalıdır. Diğer sonlanma noktalarına ilişkin deneysel ve test 

dışı yaklaşımlardan elde edilen bilgiler (örn. TK, genotoksisite) toksikolojik bulguların 

değerlendirilmesi için tekrarlanan doz uygulamasının ardından bir WoE yaklaşımında 

değerlendirilmelidir; nihai amaç, potansiyel etki mekanizmasını ve altında yatan 

anahtar olayları belirlemektir (Ayrıca bkz. Kısım 4.6). 

1.7.1. Tekrarlanan Doz Toksisitesinin Tanımı 

Tekrarlanan doz toksisitesi; bir maddeye tekrarlanan günlük dozlamanın bir sonucu 

olarak maruziyet veya bir maddeye beklenen yaşam süresinin bir kısmı boyunca (sub-

akut veya sub-kronik maruziyet) veya kronik maruziyet söz konusuysa yaşam 

süresinin büyük bir kısmı boyunca maruziyet sonucu ortaya çıkan advers genel (yani 

üreme, genotoksik veya kanserojen etkiler hariç) toksikolojik etkilerden 

oluşmaktadır. 

Genel toksikolojik etkiler terimi (bu raporda genellikle genel toksisite olarak 

anılacaktır) kapsamına vücut ağırlığı ve/veya vücut ağırlığında artış, mutlak ve/veya 

bağıl organ ve doku ağırlıkları, klinik kimyadaki değişiklikler, idrar tahlili ve/veya 

hematolojik parametrelerdeki değişiklikler, sinir sistemi, organ ve dokulardaki genel 

fonksiyonel bozukluklar ile makroskopik ve mikroskobik olarak incelenen organ ve 

dokulardaki patolojik değişiklikler gibi etkiler dahildir. Tekrarlanan doz toksisite 

çalışmaları, nörotoksisite, immünotoksisite, endokrin aracılı etkiler, reprodüktif 

toksisite ve karsinojenite gibi spesifik toksisite belirtilerini tanımlama potansiyeline 

sahip parametreleri de inceleyebilir. 

Advers etki, bir organizmanın, sistemin veya (alt) popülasyonun morfolojisinde, 

fizyolojisinde, büyümesinde, gelişiminde, üremesinde veya yaşam süresinde 

meydana gelen ve fonksiyonel kapasitede bozulmaya veya ek stresi telafi etme 

kapasitesinde bir bozulmaya veya diğer etkilere duyarlılıkta bir artışa neden olan bir 

değişikliktir (OECD, 2003). 
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Kimyasal bir madde, sistemik ve/veya lokal etkileri indükleyebilir. 

 Lokal bir etki, bir maddenin sistemik olarak mevcut olup olmadığına bakılmaksızın, 

ilk temas bölgesinde gözlenen bir etkidir. 

 Sistemik etki, normalde ilk temas bölgesinden uzakta, yani fizyolojik bir engelden 

(GI sistemi ya da solunum sisteminin mukus membranı ya da cilt) geçtikten sonra 

sistematik olarak kullanılabilir hale geldiğinde gözlemlenen bir etki olarak tanımlanır. 

Bununla birlikte; yüzey epitelindeki toksik etkiler, sistemik toksisitenin bir sonucu 

olarak veya maddenin veya aktif metabolitlerinin sistemik dağılımına ikincil olarak 

ortaya çıkan dolaylı etkileri yansıtabileceği not edilmelidir. 

Tekrarlanan doz toksisite testleri, hedef organların tekrar tekrar maruziyetinden 

kaynaklanabilecek olası yan etkiler ve doz-yanıt ilişkileri hakkında bilgi sağlar. 

Doz-yanıt ilişkisinin belirlenmesi NOAEL'in tanımlanmasıyla sonuçlanmalıdır. 

Maddelere yönelik risk değerlendirme sürecinin bir parçası olarak; bir maddenin 

neden olabileceği yan etkilere ve etkilerin meydana geldiği doz seviyelerine ilişkin 

veriler, insanların maddeye maruziyet olasılığının kapsamı ışığında değerlendirilir, 

böylelikle sağlıkla ilişkili potansiyel risk(ler) tespit edilebilir. 

Tekrarlanan doz toksisitesi değerlendirilirken şunlar amaçlanmaktadır: 

 İnsanların bir maddeye maruziyetinin beklenen yaşam süresinin bir bölümünde 

veya yaşamın büyük bir kısmında tekrarlanan günlük maruziyetin bir sonucu olarak 

meydana gelen advers toksikolojik etkilerle ilişkilendirilip ilişkilendirilmeyeceği; 

insanlar üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmalar potansiyel olarak daha yüksek 

duyarlılığa sahip popülasyonları da belirleyebilir; 

 bir maddenin deney hayvanlarına uygulanmasının, beklenen yaşam süresinin bir 

kısmı boyunca veya yaşam süresinin büyük bir kısmı boyunca tekrarlanan günlük 

maruziyetin bir sonucu olarak advers toksikolojik etkilere neden olup olmadığı; insan 

sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerin habercisi olan etkiler; 

 hedef organlar, potansiyel kümülatif etkiler ve advers toksikolojik etkilerin geri 

döndürülebilirliği; 

 tekrarlanan doz toksisite çalışmalarında gözlemlenen herhangi bir advers 

toksikolojik etki için doz-yanıt ilişkisi ve eşik; 

 tekrarlanan doz toksisitesi kapsamında maddelerin risk karakterizasyonu, 
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sınıflandırılması ve etiketlenmesi için temel. 

1.7.2. Etki Değerlendirmesinde Kullanılacak Veriler 

1.7.2.1 Tekrarlanan Doz Toksisitesi İçin İnsan Harici Deneklerden Elde 

Edilen Veriler 

1.7.2.1.1 Tekrarlanan Doz Toksisitesi İçin Test Dışı Elde Edilen Veriler 

(a) Fiziko-kimyasal veriler 

Kimyasal bir maddenin fiziko-kimyasal özellikleri deneysel in vivo tekrarlanan doz 

toksisite çalışmalarında başvurulacak uygun uygulama yoluna karar vermede 

gereken temel unsurlar olarak tanımlanmaktadır. Bir maddenin fiziko-kimyasal 

özellikleri, belirli bir yolla maruz kaldıktan sonra maddenin absorbe edilip 

edilemeyeceğinin ve maddenin (veya aktif bir metabolitin) hedef organ(lar) ve 

doku(lar)a ulaşmasının muhtemel olup olmadığının göstergesi olabilir. 

Fiziko-kimyasal özellikler, testin teknik olarak mümkün olup olmadığına karar vermek 

için de önemlidir. Maddenin özelliklerinin bir sonucu olarak araştırmayı yürütmek 

teknik olarak mümkün değilse, tekrarlanan doz toksisitesi için test yapılmayabilir; 

örneğin çok uçucu, yüksek oranda reaktif veya kararsız maddeler kullanılamaz veya 

bu maddenin suyla karıştırılması yangın veya patlamaya neden olabilir. 

Fiziko-kimyasal özelliklerin kullanımına ilişkin kapsamlı ek kılavuza, bu kılavuzun TK 

bölümünde yer verilmiştir. 

(b) Çapraz Okuma 

Belirli bir sonlanma noktasına ilişkin hiçbir verinin bulunmadığı bir maddenin 

potansiyel toksisitesi, bazı durumlarda, hakkında deneysel veriler bulunan yapısal 

veya mekanik olarak ilgili maddelerle çapraz okuma yoluyla değerlendirilebilir. Çapraz 

okuma yaklaşımı, yapısal ve/veya mekanik olarak ilgili maddeler ile benzer 

toksikolojik özelliklere sahip olabileceği ilkesine dayanmaktadır. Tekrarlanan doz 

toksisitesi veya yakından ilgili maddelerle çapraz okumaya dair yapısal uyarıları 

tanımlamak için resmi bir kriter olmadığını unutmayın. 

Farklı maddeler arasındaki yapısal benzerliklere dayanarak, bir maddenin veya bir 

grup maddenin tekrarlanan doz toksisite potansiyeli bu sonlanma noktası hakkında 

hiç bir veri bulunmayan veya sınırlı veri bulunan bir madde ile genişletilebilir (çapraz 

okuma). 
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Bir madde ve/veya madde grubu için tanımlanan ve hedef organdaki advers etkilerle 

nedensel olarak ilişkili olan etki mekanizması, benzer bir mekanizma veya etki şekline 

sahip ancak tekrarlanan doz toksisitesine dair elde hiçbir veri bulunmayan veya sınırlı 

veri bulunan bir başka madde ile genişletilebilir (çapraz okuma). 

 Bu gibi durumlarda, makul olarak, değerlendirilen maddenin de hedef organ(lar) ve 

doku(lar)da aynı toksisite modelini göstermesi beklenebilir. 

(c) (Q)SAR Sistemleri 

Bir maddenin (Q)SAR analizi olası organda meydana gelmesi ve tanımlanması 

mümkün mekanizma veya tekrarlanan maruziyet durumunda gözlenebilecek sistemik 

toksisiteye dair göstergeler sunabilir. 

Genel olarak, (Q)SAR yaklaşımları, tekrarlanan doz toksisitesi için halihazırda 

yeterince valide edilmemiştir ve sonuç olarak, bu alandaki bir test stratejisinde rutin 

kullanımlarına ilişkin kesin tavsiyelerde bulunulamaz. (Q)SAR model dizileri içerisinde 

bugün yeterince kapsanamayacak tekrarlanan doz toksisitesiyle ilişkili çok sayıda 

potansiyel hedef/mekanizma bulunmaktadır. Bu nedenle, diğer destekleyici kanıtlar 

olmaksızın mevcut (Q)SAR modellerden çıkacak olumsuz bir sonuç, toksikolojik bir 

tehlikenin bulunmadığını veya tehlike sınıflandırmasına ihtiyaç duyulmayacağı 

şeklinde yorumlanamaz. 

QSAR modellemesinin bir başka sınırlaması da, N(L)OAEL de dahil, doz-yanıt bilgisi 

sağlamamasıdır. Benzer şekilde, doğrulanmış bir QSAR modeli potansiyel bir 

toksikolojik tehlikeyi tanımlayabilir ancak bu yaklaşımın güvenilirliğinin sınırlı olması 

nedeniyle, böyle bir sonuç tehlikenin sınıflandırmasını desteklemek için yeterli 

olmayacaktır. 

Bazı durumlarda, QSAR modelleri, uygulanabildiği alanının uygun olması koşuluyla ve 

eldeki diğer verilerle birlikte göz önünde bulundurulduğunda, WoE yaklaşımının 

parçası olarak kullanılabilir. Ayrıca, QSAR’lar, uygulanabildiği alanının uygun olması 

koşuluyla, bir madde gruplama yaklaşımı içinde toksikolojik özellikleri bağlantı 

sorgulama yoluyla değerlendirirken destekleyici kanıt olarak kullanılabilir. Pozitif ve 

negatif QSAR modelleme sonuçları, bağlantı sorgulama değerlendirmesinde ve 

sınıflandırma amaçları kapsamında değerli olabilir. 

1.7.2.1.2 Tekrarlanan Doz Toksisitesi İçin Test Yoluyla Elde Edilen 
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Veriler 

(a) In vitro (laboratuvar ortamında elde edilen) veriler 

Şu anda mevcut in vitro veriler, risk değerlendirmesi ve C&L gibi düzenleyici kararlar 

için tek başına yararlı görülmemektedir. Bununla birlikte, bu tür veriler, mesela lokal 

hedef organ üzerindeki etkilerin saptanması ve/veya etki mekanizmalarının açıklığa 

kavuşturulması gibi hususlarla, tekrarlanan doz toksisitesinin değerlendirilmesinde 

yardımcı olabilir. Şu anda, onaylanmış ve yasal olarak kabul edilmiş in vitro yöntemler 

bulunmadığından, bu çalışmaların her birinin kalitesi ve sağlanan verilerin yeterliliği 

dikkatlice değerlendirilmelidir. 

Çeşitli çalışma yöntemlerinin sonuçlarının uygulanabilirliği ve geçerliliğini, çalışmanın 

yürütülme kalitesini, verilerin tekrarlanabilirliğini ve araç, tekrar sayısı, 

maruziyet/inkübasyon süresi,  GLP uyumluluğu veya karşılaştırılabilir kalite 

açıklaması gibi hususların değerlendirilmesine yönelik kapsamlı bir rehbere Gerekli 

bilgiler ve Kimyasal Güvenliğin Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz Ana Bölüm R.4 ve 

R.5 'te yer verilmektedir. 

(b) Hayvan verileri 

Tehlike karakterizasyonu ve risk değerlendirmesinde kullanılmak üzere derlenmiş 

tekrarlanan doz toksisitesine ilişkin en uygun veriler, özellikle, deney hayvanları 

üzerinde uluslararası çapta kabul görmüş test yönergelerine uygun olarak 

gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilmiştir. Bazı durumlarda, geleneksel test 

yönergelerine uymayan tekrarlanan doz toksisitesi çalışmaları, bu sonlanma noktası 

ile ilgili bilgiler de sağlayabilir. 

Tekrarlanan doz toksisitesine yönelik olarak mevcut EU/OECD test yönergesine uygun 

olarak gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilen bilgiler aşağıda kısaca özetlenmiştir. 

Tablo 8 (aşağıda), çeşitli çalışmalar arasındaki benzerlik ve farklılıkların gözden 

geçirilmesini kolaylaştırmak için, OECD test yönergesine uygun olarak gerçekleştirilen 

çalışmalarda incelenen parametreleri daha ayrıntılı olarak özetlemektedir. 

28 Günlük Tekrarlanan Doz Toksisite Çalışmaları: 

Oral uygulama (EU B.7/OECD TG 407), dermal uygulama (EU B.9/OECD TG 410), ya 

da solunum yoluyla uygulamanın (EU B.8/OECD TG 412) kullanıldığı çalışmalar için 

ayrı yönergeler mevcuttur. Bu çalışma protokollerinin prensibi aynı olsa da OECD TG 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
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407 protokolü, dermal ve inhalasyon uygulamasına kıyasla, nörotoksik potansiyelin, 

immünolojik etkilerin veya üreme organı toksisitesinin tanımlanmasını sağlayan ek 

parametreler içerir. 

28 günlük bu çalışmalar, hayvanın maddeye yaşam döngüsünün nispeten sınırlı bir 

döneminde maruziyetinden kaynaklanan toksikolojik etkiler hakkında bilgi 

sağlamaktadır. 

90 Günlük Tekrarlanan Doz Toksisite Çalışmaları: 

Orallı uygulama (OECD TG 408/409/EU B.26/B.27 sırasıyla kemirgen/kemirgen 

olmayan türlerde uygulanan), dermal uygulama (OECD TG 411/EU B.28), ya da 

solunum yoluyla uygulamanın)OECD TG 413/EU B.29) kullanıldığı çalışmalar için ayrı 

yönergeler mevcuttur. Bu çalışma protokollerinin prensibi benzer olsa da gözden 

geçirilmiş OECD TG 408 protokolü dermal ve inhalasyon uygulamasına kıyasla, 

nörotoksik potansiyelin, immünolojik etkilerin veya üreme organı toksisitesinin 

tanımlanmasını sağlayan ek parametreler içerir. 

90 günlük çalışmalar, sütten kesilmeyi takip eden olgunlaşma ve yetişkinliğe kadar 

süren büyüme dönemindeki (hayvanın yaşam döngüsünün uzun bir dönemi) sub-

kronik maruziyetten kaynaklanan, hedef organlarda gözlenen ve maddenin birikim 

yapma potansiyeli gibi genel toksikolojik etkiler hakkında bilgi sağlar.  

 Kronik toksisite çalışmaları: 

Kronik toksisite çalışmaları (OECD TG 452/EU B.30) hayvanın yaşam döngüsünün 

büyük bir bölümünü kapsayan uzun bir süre zarfında tekrarlanan maruziyetten 

kaynaklanan toksikolojik etkiler hakkında bilgi sağlar. Kronik toksisite çalışmalarının 

süresi en az 12 ay olmalıdır. 

Kombine kronik toksisite/kanserojenlik çalışmaları (OECD TG 453/EU B.33) neoplazi 

dışındaki patolojinin değerlendirilmesi için ilave bir yüksek doz uydu grubu gerektirir. 

Uydu grubundaki denekler en az 12 ay süreyle maruz bırakılmalı ve çalışmanın 

kanserojenlik ile ilişkili kısmındaki hayvanlar, normal yaşam sürelerinin önemli bir 

kısmı boyunca çalışmada tutulmalıdır. 

İdeal olarak, kronik çalışmaların genel toksisite etkilerinin (fizyolojik, biyokimyasal ve 

hematolojik etkiler vb.) tespitine izin vermesi, aynı zamanda maddenin nörotoksik, 

immünotoksik, üreme ve kanserojen etkileri hakkında bilgi vermesi beklenmektedir. 
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Bununla birlikte, 12 aylık çalışmalarda, uzun bir kuluçka dönemi gerektiren veya 

kümülatif olan, spesifik olmayan yaşam kısaltıcı etkiler muhtemelen tespit 

edilemeyebilir. Kombine çalışma, ayrıca, neoplastik etkilerin, kanserojenlik 

potansiyelinin ve yaşamı kısaltıcı etkilerin saptanmasına izin verecektir.  

 Üreme/gelişimsel toksisite tarama testi ile kombine olarak yürütülen 

tekrarlanan doz toksisite çalışması: 

Kombine olarak yürütülen tekrarlanan doz toksisite/üreme tarama çalışması (OECD 

TG 422) erkekler için yaklaşık 6 hafta ve dişiler için yaklaşık 54 gün (hayvanın 

ömrünün nispeten sınırlı bir süresi) boyunca tekrarlanan maruziyetten (genellikle oral 

yoldan maruziyet) kaynaklanan toksikolojik etkiler ve üreme toksisitesi hakkında bilgi 

sağlar. Tekrarlanan doz toksisite fazı için, OECD TG 422 OECD TG 407/EU B.7 ile 

uyumludur; ancak hamile dişilerin kullanımı ve daha uzun maruziyet süresi OECD TG 

422 içerisinde OECD TG 407/EU B.7 ile kıyaslanmıştır. 

 Nörotoksisite çalışmaları: 

Kemirgenler üzerinde gerçekleştirilen nörotoksisite çalışması (OECD TG 424/EU B.43) 

tekrarlanan doz sistemik toksisite çalışmalarında gözlenen potansiyel nörotoksisiteyi 

daha fazla karakterize etmek üzere tasarlanmıştır. Kemirgenler üzerinde 

gerçekleştirilen nörotoksisite çalışmaları, yetişkin kemirgenlerdeki başlıca nöro-

davranışsal ve nöro-patolojik etkiler hakkında ayrıntılı bilgi sağlayacaktır. 

 Organofosforlu maddelerin gecikmiş nörotoksisite çalışmaları: 

Gecikmiş nörotoksisite çalışması (OECD TG 419/EU Ek B.38) organofosforlu 

maddelerin nörotoksik etkilerinin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere özel olarak 

tasarlanmıştır. Bu çalışma, hayvanın ömrünün nispeten sınırlı bir süresi boyunca 

maddeye tekrarlanan maruziyetten kaynaklanan gecikmiş nörotoksisite hakkında 

bilgi sağlar. 

 Tekrarlanan Doz Toksisitesi Hakkında Bilgi Sağlayan Diğer Çalışmalar: 

Tekrarlanan doz toksisitesini tek başına  araştırmayı amaçlamasa da, deney 

hayvanlarının tekrarlanan maruziyetini içeren diğer mevcut OECD/EU test yönergesi 

çalışmaları, tekrarlanan doz toksisitesi hakkında yararlı bilgiler sağlayabilir. Bu 

çalışmalar Tablo 9 'da (aşağıda) özetlenmiştir.  

Dikkatlice değerlendirilirse, tekrarlanan doz toksisitesi çalışmalarının üreme 
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toksisitesi potansiyeli ve karsinojenite (örn., Pre-neoplastik lezyonlar) hakkında bilgi 

sağlayabileceği de unutulmamalıdır. 

İlk nesil, ikinci nesil veya genişletilmiş ilk nesil reprodüktif toksisite çalışmaları (OECD 

TG 415/416/443EU B.34/B.35), bu çalışmalarda toksisitenin klinik belirtileri, vücut 

ağırlığı, seçilen organ ağırlıkları ve seçilen organların büyük ve mikroskobik 

değişiklikleri kaydedildiğinden, uzun bir süre boyunca tekrarlanan maruziyetten 

kaynaklanan (yavrulamış hayvanlar için yaklaşık 90 gün) genel toksikolojik etkiler 

hakkında bilgi sağlayabilir.  

Doğum öncesi gelişimsel toksisite çalışması (OECD TG 414/EU B.31), 

üreme/gelişimsel toksisite tarama çalışması (OECD TG 421) ve gelişimsel 

nörotoksisite çalışması (taslak OECD TG 426), bu çalışmalarda klinik toksisite 

işaretleri ve vücut ağırlığı kaydedildiğinden, hayvanların yaşam sürelerinin nispeten 

sınırlı bir süresi boyunca tekrarlanan maruziyetten kaynaklanan genel toksikolojik 

etkilere dair bazı belirtiler verebilir. 

Karsinojenite çalışması (OECD TG 451/EU B.32), toksisite, vücut ağırlığı ve organ ve 

dokulardaki büyük ve mikroskobik değişikliklerin klinik işaretleri kaydedildiğinden, 

neoplastik lezyonlar hakkındaki bilgilere ek olarak, hayvanın yaşam süresinin büyük 

bir bölümünde tekrarlanan maruziyetten kaynaklanan genel toksikolojik etkiler 

hakkında da bilgi sağlayacaktır. 

Sub-akut ila kronik maruziyetin ardından hedeflenen organın toksisitesi hakkında veri 

oluşturmak için gerçekleştirilen tekrarlanan doz toksisitesi çalışmalarının temel 

konsepti, deney hayvanlarını 4 hafta, 13 hafta veya daha uzun süre tedavi etmektir. 

Ayrıca; deney hayvanları üzerinde gerçekleştirilen diğer çalışmalar, tekrarlanan doz 

toksisitesi hakkında faydalı bilgiler sağlayabilir. Günümüzdeki alternatif yöntemlerin 

çoğu henüz araştırma ve geliştirme aşamasında kaldığından ve hayvanlar üzerinde 

gerçekleştirilen subkronik/kronik çalışmalarının yerini almak için henüz hazır 

olmadıklarından, risk değerlendirmesi yapmak için gerekli verileri toplama sürecini 

iyileştiren, daha fazla verimlilik sağlayan ve daha az hayvanın kullanımına ve 

kaynakların daha verimli kullanılmasına izin veren başka fırsatlar da vardır. 

Tekrarlanan doz toksisite bilgilerinin değerlendirilmesi sırasında in vitro verilerin yanı 

sıra TK verilerinin de göz önünde bulundurulması önemlidir; zira dahili maruziyet 
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değerlerinin doğru şekilde türetilmesine, eşik seviyeleri türetilirken değerlendirme 

faktörlerinin doğru uygulanmasına ve verilerin sınıflandırma, etiketleme ve risk 

değerlendirmesi için yeterli olmaması halinde yeni testlerin tasarımında yardımcı 

olabilirler. 

Tekrarlanan doz toksisite verilerinin değerlendirilmesi ve WoE'nin geliştirilmesi için 

aşağıdaki hususlarda kapsamlı rehberlik sağlanmıştır; bu bağlamda, test dışı 

yöntemler dahil tüm diğer bilgiler, WoE yapılandırmasında dikkate alınacaktır. 

 İnsanlara yönelik risklerin değerlendirilmesine temel teşkil etmek üzere; 

toksikokinetik ve toksikodinamik veriler belirtilen türden elde edilecek verilerin insan 

araştırmalarına uyarlanacak kadar bağlantılı olmayacağını göstermediği sürece, 

tercihen en hassas hayvan türleri üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar dikkate 

değer/anlamlı olarak seçilmelidir. 

 Arzu edilen maruziyet yol(lar)ı, insan maruziyetinin sıklığı ve süresiyle ilişkili 

çalışmalardansa, uygun bir maruziyet yolu, süresi ve sıklığını kullanan çalışmaların 

ağırlığı daha fazladır. 

 NOAEL 'in belirlenmesini ve sağlam bir tehlike tanımlamasını sağlayan 

çalışmaların ağırlığı daha fazladır. 

 En anlamlı NOAEL'i belirlemek üzere daha kısa dönem tekrarlanan doz toksisite 

çalışmaları yapmak yerine daha uzun süreyi kapsayan çalışmalara daha fazla ağırlık 

verilmelidir. 

Kritik etkileri (doz-yanıt ilişkileri ve insanlara uygunluk açısından) ve hedef organ(lar) 

ve/veya doku(lar)ı tanımlamak için yeterli kanıt mevcutsa; NOAEL'in 

tanımlanmasında bu etkiyi araştıran spesifik çalışmalara daha fazla ağırlık 

verilmelidir. Kritik etkiler, hem lokal hem de sistemik bir etki olabilir. 

Geleneksel yönergelere ve/veya GLP kuralları uyarınca yürütülmeyen tekrarlı doz 

toksisite çalışmalarından elde edilen veriler, her şeye rağmen, risk değerlendirmesi, 

doğru sınıflandırma ve etiketleme ile ilgili bilgiler sağlayabilse de bu tür verileri ekstra 

dikkatli olarak değerlendirmek gerekir. 

Yönerge dışındaki çalışmalardan elde edilen veriler, aşağıdaki koşullar karşılandığı 

sürece, ilgili test yöntemleri doğrultusunda üretilen verilere eşdeğer olarak kabul 

edilecektir: 
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 uygun şekilde sınıflandırma ve etiketleme ve/veya risk değerlendirmesi için yeterli 

olmak; 

 REACH Madde 13(3)'te atıfta bulunulan ilgili test yöntemlerinde araştırılması 

beklenen anahtar parametrelerin yeterli ve güvenilir şekilde kapsanıyor olması; 

 Maruziyet süresi ilgili  bir parametre ise; ilgili test yönergesi yöntemiyle 

karşılaştırılabilir veya ondan daha uzun maruziyet süresine sahip olması; ve 

 çalışmaya dair yeterli miktarda ve güvenilir dokümantasyonun sağlanması. 

Diğer tüm durumlarda; yönerge dışında yürütülen çalışmalar, kanıtların toplam 

ağırlığına katkıda bulunabilir ancak bir maddenin tehlike ve risk değerlendirmesi için 

tek başına kullanılamaz; ve bu nedenle, tekrarlanan doz toksisitesinin 

değerlendirilmesinin yanı sıra tekrarlanan doz toksisitesi için gerekli standart 

bilgilerden muaf tutulmak için gerekçe teşkil edemez, bir başka ifadeyle; bir 

maddenin tekrarlanan doz toksisitesiyle ilişkili olarak yeterince kontrol edildiğini 

belirlemek için kullanılamaz. 

Mevcut bilgiler, WoE analizi temelinde kritik etki(ler) ve hedef organ (lar) ve doku(lar) 

belirlenebildiğinde, kritik etki(ler) için doz-yanıt ilişkileri ile NOAEL (ler) ve/veya 

LOAEL(ler) tanımlanabildiğinde ve insanlara yönelik hususlara uyarlanabilecek 

şekilde uygun olduğu değerlendirilebildiğinde yeterli kabul edilir. 

Tekrarlanan maruziyeti takiben, potansiyel etkilerin belirli hedef organlarda (örn. 

tiroid) 28 günlük çalışma süresi içinde gözlenemeyeceği not edilmelidir. 28 günlük ve 

90 günlük oral yolla maruziyeti izleyen çalışmalara yönelik protokollerde 28 günlük 

ve 90 günlük dermal ve inhalasyon yoluyla maruziyeti izleyen çalışma protokollerine 

kıyasla ek parametreler içerdiğine dikkat çekilmektedir. 

Mevcut verilerin, bir bütün olarak, bu sonlanma noktasının net bir şekilde 

değerlendirmesini sağlamak için yetersiz olduğu düşünüldüğünde; maddeye ilişkin 

kullanım modeli, insan maruziyeti potansiyeli, fiziko-kimyasal özellikler ve yapısal 

uyarılar dahil mevcut tüm ilgili bilgiler ışığında daha ileri seviye testlere duyulan 

ihtiyaç değerlendirilmelidir.  

Nörotoksisite veya immünotoksisite çalışmaları gibi spesifik araştırmalar da test 

stratejisinde dikkate alınması gereken unsurlardır. 

Nörotoksisite ve immünotoksisite ile ilgili olarak, standart 28 günlük ve 90 günlük 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 

Sürüm 4.0, Aralık 2017 168 

 

oral yolla maruziyeti izleyen toksisite çalışmaları, bu tür etkileri tespit edebilen 

sonlanma noktalarını içerir. Nörotoksisite göstergeleri arasında klinik gözlemler, 

fonksiyonel bir gözlemsel dizin, motor aktivite değerlendirmesi ve omurilik ve siyatik 

sinirin histopatolojik muayenesi sayılabilir. 

İmmünotoksisite göstergeleri arasına hematolojik parametrelerde ve serum globulin 

düzeylerinde değişiklikler, bağışıklık sistemindeki değişiklikler, dalak ve timus gibi 

organların ağırlıklarında değişiklikler ve dalak, timus, lenf düğümleri ve kemik iliği 

gibi bağışıklık organlarındaki histopatolojik değişiklikler dahildir. Standart 28 günlük 

ve 90 günlük oral yolla maruziyeti izleyen toksisite çalışmalarından elde edilen veriler 

nörotoksisite veya immünotoksisiteye dair kanıtlar tespit ederse, etkileri daha ileri 

seviyede araştırmak için başka çalışmalar yapmak da gerekli olabilir. Nörotoksisiteyi 

ve immünotoksisiteyi tespit edebilen sonlanma noktalarının, standart 28 günlük ve 

90 günlük dermal ve inhalasyon yoluyla maruziyeti izleyen tekrarlı doz toksisitesi 

çalışmalarında incelenmediği göz önünde bulundurulmalıdır. 

Son on yılda endokrin bozuculara da daha fazla odaklanılmıştır. Tehlike ve risk 

değerlendirmesi bağlamında; şu anda endokrin bozulma mekanizmalarıyla bağlantılı 

olan tüm etkileri spesifik olarak tespit eden herhangi bir test stratejisi veya yöntemi 

bulunmamaktadır.  

Genel olarak; üreme ve gelişimsel toksisite çalışmaları ile kanserojenlik çalışmaları 

gibi bir test maddesinin tekrar tekrar uygulanmasını gerektiren toksikolojik 

çalışmalardan elde edilen sonuçlar tekrarlanan doz toksisitesinin değerlendirilmesine 

katkıda bulunabilir. Bununla birlikte, bu tür toksikolojik çalışmalar, standart bir 

tekrarlanan doz toksisitesi çalışmasından elde edilen bilgileri nadiren sağlar; bu 

nedenle, tekrarlanan doz toksisitesinin değerlendirilmesinin yanı sıra tekrarlanan doz 

toksisitesinin standart gerekli bilgilerden muaf tutulmak için gerekçe teşkil edemez. 

Akut toksisite ve irritasyon çalışmaları gibi çalışmaların yanı sıra in vivo genotoksisite 

çalışmaları tekrarlanan doz toksisitesinin genel değerlendirmesine sınırlı bilgiyle 

katkıda bulunur. 

Bununla birlikte, bu tür çalışmalar, tekrarlanan doz toksisitesinde kullanılacak doz 

seviyelerine karar vermede faydalı olabilir. 

Tekrarlanan doz toksisite testinde kullanılacak doz seviyelerine karar vermeye ilişkin 
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kılavuza EU ve OECD test yönergelerinde ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Test 

maddesinin fiziko-kimyasal yapısı veya biyolojik etkileri ile sınırlandırılmadığı sürece; 

toksisiteyi indükleyecek ancak ölüme veya şiddetli ızdıraba neden olmayacak en 

yüksek doz seviyesi seçilmelidir. 

Toksikokinetik çalışmalar, bir maddenin veya metabolitlerinin belirli dokularda veya 

organlarda birikmesi ve ayrıca tekrarlanan doz toksisitesinin mekanik yönleri ve tür 

farklılıkları gibi tekrarlanan doz toksisite verilerinin değerlendirilmesi ve 

yorumlanmasında yardımcı olabilir.  Toksikokinetik bilgi ayrıca doz seviyelerinin 

seçiminde yardımcı olabilir. Tekrarlanan doz toksisite çalışmaları yürütürken gözlenen 

tedaviye bağlı toksisitenin emilim doygunluğuna ve detoksifikasyon mekanizmalarına 

neden olacak aşırı yüksek dozların uygulanmasıyla bağlantılı olarak ortaya 

çıkmamasını sağlamak gereklidir. Metabolizma doygunluğuna sebebiyet veren aşırı 

dozların kullanıldığı çalışmalardan elde edilen sonuçlar, maddenin kolayca metabolize 

edilebildiği ve vücuttan atılabildiği hallerde daha anlamlı ve gerçekçi maruziyetlerde 

ortaya çıkan riski tanımlamak konusunda genellikle sınırlı bir değerliliğe sahiptir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 8: Tekrarlanan in vivo doz toksisite testi yönerge çalışmalarına genel 

bakış 
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Test Tasarım Sonlanma Noktaları 

OECD TG 407 (EU B.7) 
Kemirgenlerde 28 günlük 

oral tekrarlanan doz 
toksisite çalışması 

28 gün boyunca 
maruziyet 

En az 3 doz seviyesi artı 
kontrol 

Grup başına en az 5 

erkek ve dişi denek 
Tercih edilen kemirgen 

türleri: sıçan 

Klinik gözlemler 
Fonksiyonel gözlemler 

(Maruziyetin 4. haftası – farklı 
tipteki uyaranlara duyusal 

reaktivite, kavrama gücü, motor 

aktivite) 
Vücut ağırlığı ve yiyecek/su 

tüketimi 
Hematoloji (hematokrit, 

hemoglobin, eritrosit sayısı, 
toplam ve diferansiyel lökosit 

sayısı, trombosit sayısı, kan 
pıhtılaşma süresi / potansiyeli) 

Klinik biyokimya İdrar tahlili 
(isteğe bağlı) 

Gros nekropsi (tam, ayrıntılı, 
tüm hayvanlar) 

Organ ağırlıkları (tüm hayvanlar 
- karaciğer, böbrekler, 

adrenaller, testisler, 

epididimisler, timus, dalak, 
beyin, kalp) 

Histopatoloji (tam, en azından 
kontrol ve yüksek doz grupları - 

tüm büyük lezyonlar, beyin, 
omurilik, mide, ince ve kalın 

bağırsaklar, karaciğer, 
böbrekler, adrenaller, dalak, 

kalp, timus, tiroid, trakea ve 
akciğerler, gonadlar, cinsel 

yardımcı organlar, idrar kesesi, 
lenf düğümleri, periferik sinir, 

kemik iliğinin bir kesiti) 
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OECD TG 410 (EU B.9) 

Tekrarlanan doz dermal 
toksisite: 21/28 günlük 

çalışma 

21/28 gün süresince 

maruziyet 
En az 3 doz seviyesi artı 

kontrol 
Grup başına en az 5 

erkek ve dişi denek 
Sıçan, tavşan veya kobay 

faresi 

Klinik gözlemler 

Vücut ağırlığı ve yiyecek/su 
tüketimi 

Hematoloji (hematokrit, 
hemoglobin, eritrosit sayısı, 

toplam ve diferansiyel lökosit 
sayısı, pıhtılaşma potansiyeli) 

Klinik biyokimya İdrar tahlili 

(isteğe bağlı) 
Gros nekropsi (tam, ayrıntılı, 

tüm hayvanlar) 
Organ ağırlıkları (tüm hayvanlar 

- karaciğer, böbrekler, 
adrenaller, testisler) 

Histopatoloji (tam, en azından 
kontrol ve yüksek doz grupları - 

tüm büyük lezyonlar, normal ve 
tedavi edilmiş cilt, karaciğer, 

böbrek) 
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Test Tasarım Sonlanma Noktaları 

OECD TG 412 (EU B.8) 

Tekrarlanan doz inhalasyon 
toksisitesi: 28 günlük veya 

14 günlük çalışma 

28 ila 14 gün boyunca 

maruziyet 
En az 3 konsantrasyon 

artı kontrol 
Grup başına en az 5 

erkek ve dişi denek 
Kemirgenler: tercih 

edilen türler - sıçan 

Klinik gözlemler 

Vücut ağırlığı ve yiyecek/su 
tüketimi 

Hematoloji (hematokrit, 
hemoglobin, eritrosit sayısı, 

toplam ve diferansiyel 
lökosit sayısı, pıhtılaşma 

potansiyeli) 
Klinik biyokimya İdrar tahlili 

(isteğe bağlı) 

Gros Nekropsi (tam, 
ayrıntılı, tüm hayvanlar) 

Organ ağırlıkları (tüm 
hayvanlar - karaciğer, 

böbrekler, adrenaller, 
testisler) 

Histopatoloji (tam, en 
azından kontrol ve yüksek 

doz grupları - tüm büyük 
lezyonlar, beyin, omurilik, 

mide, ince ve kalın 
bağırsaklar, karaciğer, 

böbrekler, adrenaller, dalak, 
kalp, timus, tiroid, trakea ve 

akciğerler, gonadlar, cinsel 

yardımcı organlar, idrar 
kesesi, lenf düğümleri, 

periferik sinir, kemik iliğinin 
bir bölümü) 
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OECD TG 408 (EU B.26) 
Kemirgenlerde 90 günlük 

oral tekrarlanan doz 
toksisite çalışması 

90 gün boyunca 
maruziyet 

En az 3 doz seviyesi artı 
kontrol 

Grup başına en az 10 
erkek ve dişi denek 

Tercih edilen kemirgen 
türleri: sıçan 

Klinik gözlemler Oftalmolojik 
muayene 

Fonksiyonel gözlemler 
(maruziyet süresinin sonuna 

doğru - farklı tipteki 
uyaranlara duyusal 

reaktivite, kavrama gücü, 
motor aktivite) 

Vücut ağırlığı ve yiyecek/su 
tüketimi 

Hematoloji (hematokrit, 
hemoglobin, eritrosit sayısı, 

toplam ve diferansiyel 

lökosit sayısı, trombosit 
sayısı, kan pıhtılaşma süresi 

/ potansiyeli) 
Klinik biyokimya İdrar tahlili 

Gros Nekropsi (tam, 
ayrıntılı, tüm hayvanlar) 

Organ ağırlıkları (tüm 
hayvanlar - karaciğer, 

böbrekler, adrenaller, 
testisler, epididimisler, 

uterus, yumurtalıklar, timus, 
dalak, beyin, kalp) 

Histopatoloji (tam, en 
azından kontrol ve yüksek 

doz grupları - tüm büyük 

lezyonlar, beyin, omurilik, 
hipofiz bezi, tiroid, 

paratiroid, timus, yemek 
borusu, tükürük bezleri, 

mide, ince ve kalın 
bağırsaklar, karaciğer, 

pankreas, böbrekler, 
adrenaller, dalak, kalp, 

trakea ve akciğerler, aort, 
gonadlar, rahim, yardımcı 

cinsel organlar, dişi meme 
bezi, prostat, idrar kesesi, 

safra kesesi (fare), lenf 
düğümleri, periferik sinir, 

kemik iliğinin bir kesiti ve 

endikasyon mevcutsa 
cilt/gözler) 
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Test Tasarım Sonlanma Noktaları 

OECD TG 409 (EU B.27) 

Kemirgen dışı hayvanlarda 
90 günlük oral tekrarlanan 

doz toksisite çalışması 

90 gün boyunca 

maruziyet 
En az 3 doz seviyesi artı 

kontrol 

Grup başına en az 4 
erkek ve dişi denek 

Tercih edilen tür: köpek 

Klinik gözlemler Oftalmolojik 

muayene 
Vücut ağırlığı ve yiyecek/su 

tüketimi Hematoloji (OECD TG 

408'de belirtildiği şekilde) Klinik 
biyokimya 

İdrar tahlili 
Gros Nekropsi (tam, ayrıntılı, 

tüm hayvanlar) 
Organ ağırlıkları (TG 408'de 

belirtilenler - ilave olarak: safra 
kesesi, tiroid, paratiroid) 

Histopatoloji (OECD TG 408'de 
belirtilenler - ilave olarak: safra 

kesesi, gözler) 
OECD TG 411 (EU B.28) 

Subkronik dermal toksisite: 
90 günlük çalışma 

90 gün boyunca 

maruziyet 
En az 3 doz seviyesi artı 

kontrol 

Grup başına en az 10 
erkek ve dişi denek 

Sıçan, tavşan veya kobay 
faresi 

Klinik gözlemler Oftalmolojik 

muayene 
Vücut ağırlığı ve yiyecek/su 

tüketimi 

Hematoloji (hematokrit, 
hemoglobin, eritrosit sayısı, 

toplam ve diferansiyel lökosit 
sayısı, pıhtılaşma potansiyeli) 

Klinik biyokimya İdrar tahlili 
Gros Nekropsi (tam, ayrıntılı, 

tüm hayvanlar) 
Organ ağırlıkları (tüm hayvanlar 

- karaciğer, böbrekler, 
adrenaller, testisler) 

Histopatoloji (tam, en azından 
kontrol ve yüksek doz grupları - 

tüm büyük lezyonlar, normal ve 
tedavi edilmiş cilt ve esasen 

OECD TG 408'de belirtilen aynı 

organ ve dokular) 
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OECD TG 413 (EU B.29) 
Subkronik solunum yolu 

toksisitesi: 90 günlük 
çalışma 

90 gün boyunca 
maruziyet 

En az 3 konsantrasyon 
artı kontrol 

Grup başına en az 10 
erkek ve dişi denek 

Kemirgenler: tercih 

edilen türler - sıçan 

Klinik gözlemler Oftalmolojik 
muayene 

Vücut ağırlığı ve yiyecek/su 
tüketimi 

Hematoloji (hematokrit, 
hemoglobin, eritrosit sayısı, 

toplam ve diferansiyel lökosit 

sayısı, pıhtılaşma potansiyeli) 
Klinik biyokimya İdrar tahlili 

Gros Nekropsi (tam, ayrıntılı, 
tüm hayvanlar) 

Organ ağırlıkları (tüm hayvanlar 
- karaciğer, böbrekler, 

adrenaller, testisler) 
Histopatoloji (tam, en azından 

kontrol ve yüksek doz grupları - 
tüm büyük lezyonlar, solunum 

sistemi, ve esasen OECD TG 
408'de belirtilen aynı organ ve 

dokular) 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 173 

BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 173 

 

 

 

Test Tasarım Sonlanma Noktaları 

OECD TG 452 (EU B.30) 

Kronik toksisite çalışmaları 

En az 12 ay süreyle 

maruziyet 
En az 3 doz seviyesi artı 

kontrol 

Kemirgenler: Grup 
başına en az 20 erkek ve 

dişi denek 
Kemirgen dışı 

deneklerde:  Grup başına 
en az 4 erkek ve dişi 

denek 
Tercih edilen kemirgen 

türleri: sıçan 
Tercih edilen kemirgen 

olmayan türler: köpek 

Nörolojik değişiklikler dahil 

klinik gözlemler 
Oftalmolojik muayene 

Vücut ağırlığı ve yiyecek/su 

tüketimi 
Hematoloji (hematokrit, 

hemoglobin, eritrosit sayısı, 
toplam lökosit sayısı, 

trombosit sayısı, kan 
pıhtılaşma potansiyeli) 

Klinik biyokimya İdrar tahlili 
Gros Nekropsi (tam, ayrıntılı, 

tüm hayvanlar) 
Organ ağırlıkları (tüm 

hayvanlar - beyin, karaciğer, 
böbrekler, adrenaller, 

gonadlar, tiroid / paratiroid 
(yalnızca kemirgen 

olmayanlar)) 

Histopatoloji (tam, en azından 
kontrol ve yüksek doz grupları 

- tüm görülebilen tümörler ve 
diğer lezyonların yanı sıra 

esasen 90 günlük çalışmalarda 
mevcut olanlarla aynı organ ve 

dokular (OECD TG 408/409)) 
OECD TG 453 (EU B.33) 

Kombine kronik 
toksisite/karsinojenite 

çalışmaları 

En az 12 ay süreyle 

maruziyet (uydu 
grupları) veya normal 

yaşam döngüsünün 
önemli bir kısmında 

(karsinojenite kısmı) 
maruziyet 

En az 3 doz seviyesi artı 

kontrol 
Grup başına en az 50 

erkek ve dişi denek 
Uygu Grupta: Grup 

başına en az 20 erkek ve 
dişi denek 

Tercih edilen türler: sıçan 

Esasen OECD TG 452'de 

olduğu gibi 
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Test Tasarım Sonlanma Noktaları 

OECD TG 42213 

Üreme/gelişimsel toksisite 
tarama testi ile kombine 

olarak yürütülen 
tekrarlanan doz toksisite 

çalışması 

En az 4 hafta süreyle 

maruziyet (erkekler) 
veya çiftleşmeden 2 

hafta öncesinden 
başlayarak en azından 

doğumu takip eden 4. 
güne kadar maruziyet 

(dişilerde - en az 6 hafta 
maruziyet) 

En az 3 doz seviyesi artı 

kontrol 
Grup başına en az 10 

erkek ve dişi denek 

 OECD TG 407'de ifade edilen 

klinik gözlemler 
OECD TG 407'de ifade edilen 

fonksiyonel gözlemler 
Vücut ağırlığı ve yiyecek/su 

tüketimi OECD TG 407'de ifade 
edilen Hematoloji kalemleri 

Klinik biyokimya İdrar tahlili 
(isteğe bağlı) 

Gros Nekropsi (tam, ayrıntılı, 

tüm yetişkin hayvanlar) 
Organ ağırlıkları (testisler ve 

epididimidler - tüm erkekler; 
karaciğer, böbrekler, 

adrenaller, timus, dalak, 
beyin, kalp - grup başına her 

cinsiyetten 5 hayvanda, yani 
OECD TG 407'de ifade edildiği 

gibi) 
Histopatoloji (yumurtalıklar, 

testisler, epididimisler, 
yardımcı cinsel organlar, tüm 

büyük lezyonlar - en azından 
kontrol ve yüksek doz 

gruplarındaki tüm hayvanlar; 

beyin, omurilik, mide, ince ve 
kalın bağırsaklar, karaciğer, 

böbrekler, adrenaller, dalak, 
kalp, timus, tiroid, trakea ve 

akciğerler, mesane, lenf 
düğümleri, periferik sinir, 

kemik iliğinin bir kesiti - en 
azından kontrol ve yüksek doz 

gruplarında grup başına her 
cinsiyetten 5 hayvanda, yani 

OECD TG 407'de ifade edildiği 
gibi) 

 

13 Bugüne kadar mevcut AB test yöntemine karşılık gelen herhangi bir test yöntemi bulunmamaktadır 
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OECD TG 424 (EU B.43) 

Kemirgenlerde nörotoksisite 
çalışması 

En az 28 gün süreyle 

maruziyet Doz seviyeleri: 
belirtilmemiş 

Grup başına en az 10 
erkek ve dişi denek 

Tercih edilen kemirgen 
türleri: sıçan 

Genellikle oral yolla 

uygulama 

Ayrıntılı klinik gözlemler 

Fonksiyonel gözlemler (farklı 
tipteki uyaranlara duyusal 

reaktivite, kavrama gücü, 
motor aktivite, endikasyonla 

ilgili daha özel testler) 
Oftalmolojik muayene 

Vücut ağırlığı ve yiyecek/su 

tüketimi 
Hematoloji (hematokrit, 

hemoglobin, eritrosit sayısı, 
toplam ve diferansiyel lökosit 

sayısı, trombosit sayısı, kan 
pıhtılaşma süresi / potansiyeli) 

Klinik biyokimya 
Histopatoloji: nöropatolojik 

incelemeler (beyin, omurilik ve 
periferik sinirler) için en az 5 

hayvan / cinsiyet / grup); 
Kalan hayvanlar, 

histopatolojiyi 
destekleyebilecek spesifik 

nöro-davranışsal, 

nöropatolojik, nörokimyasal 
veya elektrofizyolojik 

prosedürler için veya alternatif 
olarak, standart tekrarlanan 

doz toksisitesi çalışmaları 
yönergelerine uygun rutin 

patolojik değerlendirmeler için 
kullanılacak 
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Test Tasarım Sonlanma Noktaları 

OECD TG 419 (EU B.38) 

Organofosforlu maddelerin 

gecikmiş nörotoksisitesi: 28 

günlük tekrarlanan doz 

çalışması 

28 gün boyunca 

maruziyet 

En az 3 doz seviyesi artı 

kontrol 

Grup başına en az 12 

kuş. Türler: yerli 

yumurta tavuğu 

Ayrıntılı klinik gözlemler 

Vücut ağırlığı ve yiyecek/su 

tüketimi 

Klinik biyokimya (NTE 

aktivitesi, asetilkolinesteraz 

aktivitesi 

Gros nekropsi (tüm hayvanlar) 

Histopatoloji (sinir dokusu) 

 

Tablo 9: Tekrarlanan doz toksisitesi hakkında bilgi veren diğer in vivo (canlı 

üzerinde gerçekleştirilen) test yönergesi çalışmalarına genel bakış 

 

Test Tasarım Sonlanma Noktaları (genel toksisite) 

OECD TG 416 (EU B.35) 
İkinci nesil üreme 

toksisitesi çalışması 

2. neslin sütten 
kesilmesine kadar 

en az bir 

spermatojenik 
siklus için, 

çiftleşmeden önce 
maruziyet;  

En az 3 doz 
seviyesi artı 

kontrol 
Grup başına en az 

20 ebeveyn erkek 
ve dişi 

Klinik gözlemler 
Vücut ağırlığı ve yiyecek/su tüketimi 

Gros nekropsi (tüm ebeveyn hayvanlar) 

Organ ağırlıkları (üreme organları, beyin, 
karaciğer, böbrekler, dalak, hipofiz, 

tiroid, adrenal bezler ve bilinen hedef 
organlar) 

Histopatoloji (üreme organları, önceden 
tanımlanmış hedef organ (lar) - en 

azından kontrol ve yüksek doz grupları 

OECD TG 415 (EU B.34) 
İlk nesil üreme 

toksisitesi çalışması 

1. neslin sütten 
kesilmesine kadar 

en az bir 
spermatojenik 

siklus için, 

çiftleşmeden önce 
maruziyet;  

En az 3 doz 
seviyesi artı 

OECD TG 416'de ifade edilenler 
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kontrol 
Grup başına en az 

20 ebeveyn erkek 
ve dişi 

OECD TG 443 
Genişletilmiş tek nesil 

üreme toksisitesi 
çalışması 

OECD TG 443'de 
ifade edilenler 

OECD TG 443'de ifade edilenler 

 

Test Tasarım Sonlanma Noktaları (genel toksisite) 

OECD TG 414 (EU B.31) 

Doğum öncesi gelişimsel 
toksisite çalışması 

En az 

implantasyondan 
beklenen 

doğumdan bir 
veya iki gün 

öncesine kadar 
maruziyet. 

En az 3 doz 
seviyesi artı 

kontrol 
Grup başına en az 

20 hamile dişi 

Klinik gözlemler 

Vücut ağırlığı ve yiyecek/su tüketimi 
Gebeliği etkilemiş olabilecek herhangi bir 

yapısal anormallik veya patolojik 
değişikliğe karşı için tüm partnerlerin 

makroskopik muayenesi 

OECD TG 42114 
Üreme / gelişimsel 

toksisite tarama testi 

Çiftleşmeden 2 
hafta öncesinden 

başlayarak, en 
azından doğum 

sonrası 4. güne 
kadar süren 

maruziyet 
En az 3 doz 

seviyesi artı 
kontrol 

Grup başına en az 
8-10 ebeveyn 

erkek ve dişi 

Klinik gözlemler 
Vücut ağırlığı ve yiyecek/su tüketimi 

Gros nekropsi (yetişkin hayvanlar, üreme 
organlarına özel dikkat) 

Organ ağırlıkları (tüm yetişkin erkekler: 
testisler, epididimisler) 

Histopatoloji (en azından kontrol ve 
yüksek doz gruplarında üreme organları) 
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OECD TG 42614 
Gelişimsel nörotoksisite 

çalışması (taslak) 

En azından 
implantasyondan 

başlayarak tüm 
emzirme dönemi 

boyunca süren 
maruziyet (PND 

20) 
En az 3 doz 

seviyesi artı 
kontrol 

 

Grup başına en az 
20 hamile dişi 

Klinik gözlemler 
Vücut ağırlığı ve yiyecek/su tüketimi 

OECD TG 451 (EU B.32) 
Karsinojenite çalışmaları 

Normal yaşam 
döngüsünün 

önemli bir bölümü 
süresince 

maruziyet 
En az 3 doz 

seviyesi artı 
kontrol 

Grup başına en az 
50 erkek ve dişi 

denek 

Klinik gözlemler (tümör gelişimine özel 
dikkat) 

Vücut ağırlığı ve gıda tüketimi Gros 
nekropsi 

Histopatoloji (tüm gruplar - gözle 
görülebilen tüm tümörler veya tümör 

olduğundan şüphelenilen lezyonlar; en 
azından kontrol ve yüksek doz grupları - 

beyin, hipofiz, tiroid, paratiroid, timus, 
akciğerler, kalp, tükürük bezleri, 

karaciğer, dalak, böbrekler, adrenaller, 
yemek borusu, mide, duodenum, 

jejunum, ileum, çekum, kolon, rektum, 

uterus, mesane, lenf düğümleri, 
pankreas, gonadlar, yardımcı cinsel 

organlar, dişi meme bezi, cilt, kas 
sistemi, periferik sinir, omurilik, kemik 

iliği ile sternum ve uyluk, gözler) 

1.7.2.2 Tekrarlanan Doz Toksisitesi İçin İnsanlardan Elde Edilen Veriler 

İnsanlardan elde edilen, tehlike ve doz-yanıt değerlendirmesi için temel oluşturmaya 

yeterli veriler nadirdir. Ulaşılabilir olduğu sürece, güvenilir ve uygun insan verileri, 

hayvan verilerine tercih edilir ve genel WoE'ye katkıda bulunabilir. Bununla birlikte, 

bireylerin kasıtlı olarak kimyasallara maruz bırakılması hususundaki  pratik ve etik 

hususlar nedeniyle BPR  amaçları doğrultusunda gönüllü insan çalışmaları yapmak 

yasaklanmıştır.   

Bununla birlikte, insanlarla ilişkili aşağıda belirtilen türde veriler halihazırda mevcut 

olabilir; ancak: 

14 Bugüne kadar mevcut AB test yöntemine karşılık gelen herhangi bir test yöntemi bulunmamaktadır. 
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 Maruz kalan popülasyonlar üzerinde gerçekleştirilmiş analiz epidemiyoloji 

çalışmaları. Bu veriler; insan maruziyeti ile biyolojik etki belirteçleri, kronik etkilerin 

erken belirtileri, hastalık oluşumu veya uzun vadede spesifik bir sebebe bağlı ölüm 

riskleri gibi etkiler arasındaki bir ilişkiyi tanımlamak için yararlı olabilir. Çalışma 

tasarımlarına, durum kontrol çalışmaları, kohort çalışmaları ve kesitsel çalışmalar 

dahildir. 

 Tanımlayıcı veya korelasyon epidemiyoloji çalışmaları. İnsan popülasyonları 

arasında yaş, cinsiyet, ırk ve zamansal veya çevresel koşullardaki farklılıklara bağlı 

olarak hastalık oranlarında gözlenen farklılıkları incelemektedir. Bu çalışmalar, daha 

ileri seviye araştırmalar için öncelikli alanların belirlenmesi amacıyla yararlı olabilir, 

ancak doz-yanıt bilgisi için uygun değildir. 

 Durum raporları, bir maddeye maruz kalan bir bireydeki veya bir grup bireydeki 

belirli bir etkiyi tanımlar. Durum raporları, özellikle belirli maddelere tek bir seferlik, 

kötü niyetli kullanım veya bilinçsiz kullanım sonucunda maruziyet için örnek teşkil 

ediyorsa, genellikle tehlike tanımlaması için sınırlı miktarda katkı sağlamaktadır. 

 Gönüllü insan denekler üzerinde kontrollü çalışmalar. Düşük maruziyette 

toksikokinetik çalışmalar da dahil olmak üzere bu çalışmalar, risk değerlendirmesinde 

de kullanılabilir. 

 Meta-analiz. Bu tür bir çalışmada, çok sayıda çalışmadan elde edilen veriler 

birleştirilir ve göreli risk veya doz-yanıt eğrisinin genel bir değerlendirmesi için analiz 

edilir. 

Epidemiyolojik çalışmalar veya durum raporları şeklinde insan verileri, tehlike 

tanımlama sürecine ve risk değerlendirme sürecinin kendisine katkıda bulunabilir. 

Epidemiyoloji çalışmalarının yeterliliğini değerlendirmeye yönelik kriterler arasında 

uygun araştırma tasarımı, maruz kalan (durum) ve kontrol gruplarının uygun şekilde 

seçimi ve karakterizasyonu, maruziyetin yeterli şekilde karakterize edilmesi, 

hastalığın ortaya çıkması için yeterli takip süresinin tanınması, etkinin doğru şekilde 

araştırılması, önyargı ve kafa karıştırıcı faktörlerin doğru şekilde değerlendirilmesi ve 

bir etkiyi tespit etmeye yönelik uygun istatistiksel analiz ve makul bir istatistiksel güç 

sayılabilir.  Bu tür kriterler daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır (Swaen, 2006 ve 
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Epidemiology Textbooks'tan ulaşılabilir (Checkoway ve diğ., 1989; Hernberg, 1991; 

Rothman ve Greenland, 1998). 

İnsanlar üzerinde yürütülen deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlar genellikle 

nispeten az sayıda denekle, daha kısa maruziyet süresi ile ve etkileri tespit etmek 

için yeterli hassasiyeti vermeyecek düşük doz seviyeleri ile yürütülmüş olmak gibi bir 

dizi faktörle sınırlıdır. 

Tehlike tanımlama ile ilgili olarak, insan verilerindeki göreceli hassasiyet eksikliği, 

belirli zorluklara neden olabilir. Bu nedenle, hayvanlarda gözlemlenen belirli bir toksik 

yanıtın etki mekanizmasının insanlarda geçerli olmadığı kanıtlanmadığı sürece, 

insanlardan elde edilen negatif veriler, hayvan testlerinde elde edilen pozitif bulguları 

geçersiz kılmak için kullanılamaz. Böyle bir durumda tam bir gerekçelendirme 

gereklidir. 

1.7.3. Sistem/Organ Spesifik Toksisite 

1.7.3.1 Genel hususlar 

Belirli sistem/organlarda gözlenen bazı etkiler için, EU Ek V ya da OECD kılavuzlarında 

açıklanan test yöntemleri toksisitenin karakterizasyonunda yeterli katkıyı 

sağlamayabilir. Sistemik toksisite için standart çalışmalarda veya SAR'da bu tür 

etkilerin göstergeleri olabilir. Toksisitenin ve dolayısıyla insan sağlığına yönelik riskin 

yeterli miktarda karakterizasyonu için, yayınlanmış diğer test metotları, "işletme içi" 

metotlar veya özel olarak tasarlanmış testler kullanılarak çalışmalar yapılması gerekli 

olabilir. 

Organ/sistemik toksisiteye ilişkin bazı özel araştırmalar (örn. Hepatotoksisite ve 

nefrotoksisite) EU Kılavuzu Ek V tekrarlanan doz toksisite testlerinin bir parçası olarak 

yapılmaktadır. Üreme toksisitesi, özel yöntemler (EU Kılavuzu Ek V) kullanılarak özel 

olarak incelenmektedir. 

Herhangi bir organ/sistemin (örn. Böbrek, kalp, adrenal, tiroid) toksisitesinin özel 

olarak araştırılması (veya daha fazla araştırılması) bazen gerekli olarak 

değerlendirilebilir ve duruma göre göz önünde bulundurulmalıdır. Nörotoksisite ve 

immünotoksisitenin spesifik olarak araştırılmasına
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ilişkin kılavuz, bu test stratejisinin bir parçasını oluşturmaktadır. Ayrıca burada ayrı 

bir başlıkta ele alınan konu ise, akciğerin aşırı yüklenmesi ve fibrozdur. 

1.7.3.2 Nörotoksisite 

1.7.3.2.1 Nörotoksisitenin tanımı 

Nörotoksisite, bir kimyasalın merkezi veya periferal sinir sisteminde veya duyu 

organlarında advers etkileri indüklemesi olarak tanımlanmaktadır. Duyu organına 

özgü etkileri sinir sistemi içinde bulunan diğer etkilerden ayırt etmek tehlike ve riskin 

değerlendirmesi bağlamında kullanışlıdır. Bir madde, sinir sisteminde tekrarlanabilir 

bir lezyona veya tekrarlanabilir bir nöral disfonksiyon paternine neden olursa, 

"nörotoksik" olarak kabul edilir. 

1.7.3.2.2 Giriş 

Maddelerin potansiyel nörotoksisitesinin araştırılmasında hiyerarşik bir yaklaşım 

benimsemesi tavsiye edilir. Test stratejisinin başlangıç noktası maruziyet konuları, in 

vitro veriler, SAR olmalı ve temel testlerden elde edilmiş mevcut olan veriler ile 

başlanarak daha spesifik testlere ilerlenmelidir. Bu nedenle, akut ve tekrarlanan doz 

toksisite testlerinde rastlanan spesifik veya spesifik olmayan nörotoksisite 

göstergeleri dikkatlice not edilmelidir. Ayrıca SAR'dan gelen uyarılar veya madde 

veya benzeri maddeler hakkında mevcut bilgiler varsa ve tekrarlanan doz toksisitesi 

planlanmışsa, nörotoksisitenin tekrarlanan doz testi içinde araştırılması yararlı 

olacaktır. Aynı durum, gelişimsel nörotoksisite araştırmalarının üreme toksisitesi 

jenerasyon testleri kapsamında değerlendirilmesi için de geçerli olacaktır. 

Mevcut EU ve OECD oral yolla maruziyete dayalı 28-90 gün testleri (EU Kılavuzu Ek 

V B7, Ek V B26, OECD TG 407, 1995; OECD TG 408, 1998), bir maddenin 

nörotoksisiteye neden olma potansiyelini değerlendirirken başlangıç noktası olarak 

kabul edilebilecek, sinir sisteminde birkaç basit sonlanma noktasını incelemektedir 

(örneğin, motor ve otonom sinir sistemi aktivitesinin klinik olarak gözlenmesi, sinir 

dokusunun histopatolojisi). Standart 28-/90 günlük testlerin sinir sisteminin yapısı ve 

işlevinin yalnızca bazı boyutlarını ölçerken öğrenme, hafıza ve duyusal işlevler gibi 

diğer boyutları ya yüzeysel olarak test edebildiğinin yahut hiç test etmediğinin kabul 

edilmesi gerekir.  SAR değerlendirmeleri, standart toksisite testlerinde test edilmek 

üzere ek parametrelerin dahil edilmesini veya gecikmiş nörotoksisite gibi çalışmaları 

hızlandırabilir (EU Kılavuzu Ek V B37 veya B38, OECD TG 418 ya da 419; bkz. 
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aşağıda). Maddelerde potansiyel nörotoksisiteye dair herhangi bir gösterge, 

gelişimsel nörotoksisitenin test edilmesi için bir tetikleyici olabilir (ayrıca bkz. ECHA 

Biyosidal Ürünler Kılavuzu, Cilt III, Bölüm A (Gerekli bilgiler)). 

İnsanlarda nörotoksisite belirtisi yoksa, uygun şekilde gerçekleştirilen akut ve 

tekrarlanan doz toksisite testlerinde ve SAR'da herhangi bir gösterge yoksa, 

nörotoksisite için herhangi bir özel test yapılması gerekmeyecektir. 

1.7.3.2.3 Yapı aktivitesi ile ilgili hususlar 

Yapısal uyarılar yalnızca nörotoksik potansiyelin pozitif bir göstergesi olarak kullanılır. 

Nörotoksisite uyarısı olan madde sınıfları arasında organik çözücüler (kronik toksik 

ensefalopati için), organofosfor bileşikleri (gecikmiş nörotoksisite için) ve karbamatlar 

(kolinerjik etkiler için) sayılabilir. Biri kurala dayalı DEREK sistemi olmak üzere çeşitli 

tahmin teknikleri mevcuttur. Kural temeli bağlamında aşağıdaki tehlikeler ve yapısal 

uyarılardan bahsedilmektedir: Organofosfat (doğrudan ve dolaylı antikolinesteraz 

aktivitesi için); N-metil veya N, N-dimetil karbamat (doğrudan antikolinesteraz 

aktivitesi için); gama-diketonlar (nörotoksisite için). 

1.7.3.2.4 Mevcut bilgilerin veya ilk testlerden elde edilen sonuçların 

değerlendirilmesi 

Standart akut veya tekrarlanan doz toksisite testlerindeki nörotoksisite belirtileri 

diğer sistemik toksisite veya şişkin veya tıkalı GI sistemi gibi fiziksel etkilerden 

kaynaklanan rahatsızlıkların sekonder bulguları olabilir. Ölüme neden olacak veya 

bunun da üzerindeki doz seviyelerinde görülen sinir sistemi etkileri, tek başına 

nörotoksisitenin kanıtı olarak düşünülmemelidir. Yüksek dozların uygulandığı akut 

toksisite çalışmalarında sıklıkla sinir sistemi üzerindeki muhtemel etkileri düşündüren 

klinik belirtiler gözlenir (örn., uyuşukluk, postüral veya davranışsal değişiklikler); 

dolayısıyla spesifik ve spesifik olmayan nörotoksisite belirtileri arasında bir ayrım 

yapılmalıdır. 

Nörotoksisite aşağıdaki belirtilerle teşhis edilebilir: merkezi veya periferal sinir 

sistemindeki veya özel duyu organlarındaki morfolojik (yapısal) değişiklikler; 

nörofizyolojik değişiklikler (örn. elektroensefalografik değişiklikler); davranışsal 

(işlevsel) değişiklikler; nörokimyasal değişiklikler (ör. nörotransmiter seviyeleri). 

Etkinin türü, şiddeti, sayısı ve geri döndürülebilirliği dikkate alınmalıdır. Genel olarak, 

ilgili etkilerin tipik örnekleri, nörotoksisiteye dair bir veya birkaç alakasız etkiden daha 
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ikna edici bir kanıttır. 

Sinir sisteminin birincil hedef organ olup olmadığını tespit etmek de önemlidir. 

Nörotoksik etkilerin geri döndürülebilirliği de göz önünde bulundurulmalıdır. Maruz 

kalan insanlarda bu tür etkilerin ortaya çıkma potansiyeli (maruziyet modeli ve 

tahmini maruziyet seviyesinin "akut" olup olmadığı) risk karakterizasyonunda dikkate 

alınmalıdır. Geri döndürülebilir etkiler, etkinin ciddiyetine ve niteliğine bağlı olarak 

yüksek endişe kaynağı olabilir. Bu bağlamda; deney hayvanlarında gözlenen ve 

zararsız olduğu düşünülen etkilerin, meydana geldikleri ortama bağlı olarak, 

insanlarda yüksek endişe kaynağı olabileceği (örn., uyku hali tek başına zararlı bir 

etki olmayabilir, ancak makine kullanıcısı olan bir kişi ile ilgili olarak büyük endişe 

yaratan bir etkidir) unutulmamalıdır. Ayrıca, göz önünde olan etki geçici olsa bile 

kalıcı bir lezyon oluşma olasılığı göz ardı edilmemelidir. Sinir sistemi, hasarı telafi 

edebilecek yedek kapasiteye sahiptir; ancak yedek kapasitede ortaya çıkan azalma, 

advers bir etki olarak değerlendirilmelidir. 

Nörotoksik etki, yaşam döngüsü boyunca yavaş yavaş çözülürse, dengelenmeden 

şüphelenilebilir. Bu, gelişimsel nörotoksik maddeler için geçerli olabilir (bkz. Kısım 

5.3). Geri döndürülemez nörotoksik etkiler yüksek önem arz etmektedir ve genellikle 

yapısal değişiklikleri de bünyesinde bulundurur; bununla birlikte, en azından 

insanlarda, kalıcı fonksiyonel etkilerin (örneğin, depresyon, istemsiz motor titreme), 

görünüşte morfolojik anormallikler olmaksızın, nörotoksik maruziyetin bir sonucu 

olarak ortaya çıktığından şüphelenilmektedir. 

Organofosfatlı pestisitlerin değerlendirilmesi için, Yetkili Otoritelerden uzmanlar, 

"Kolinesteraz İnhibisyonunun Yorumlanması" konusunda WHO/FAO JMPR 

tavsiyelerini kullanmayı kabul etmiştir (FAO, 1998; FAO, 1999). Aşağıda ana hatları 

verilen bu tavsiyelerin uygulanabilirliği, biyosidal ürünler ile yeni/mevcut diğer 

maddeler için de genişletilebilir. 

1.7.3.2.5 WHO/FAO JMPR Tavsiyeleri 

Beyin asetilkolinesteraz aktivitesinin inhibisyonu ve klinik belirtiler, 

asetilkolinesterazları inhibe eden bileşikler üzerine toksikolojik çalışmalarda endişe 

verici primer (birincil) sonlanma noktaları olarak kabul edilmektedir. Beyin enzimi ile 

ilgili verilerin yokluğunda eritrosit asetilkolinesterazın beyin ve periferik sinir 

asetilkolinesteraz inhibisyonu yerine kullanıldığı durumlarda, eritrosit 
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asetilkolinesteraz inhibisyonunun da bir advers etki olduğu düşünülmektedir. Periferik 

etkiler yerine eritrosit asetilkolinesteraz inhibisyonunun kullanılması, beyine kıyasla 

eritrositlerde daha fazla asetilkolinesteraz inhibisyonu ile sonuçlanan akut 

maruziyetler için haklı bulunmuştur. Bununla birlikte; eritrositlerde enzimin yeniden 

sentezlenme oranının sinir sistemine kıyasla daha düşük olması nedeniyle, 

tekrarlanan doz çalışmalarında eritrositik enzim inhibisyonuna güvenilmesi periferik 

dokularda inhibisyonun olduğundan yüksek tahmin edilmesine neden olabilir. Plazma 

asetilkolinesteraz inhibisyonunun ilgisi olmadığı düşünülmektedir. 

Beyin ve eritrosit asetilkolinesteraz inhibisyonu ile ilgili olarak, uzmanlar, istatistiksel 

olarak %20 veya daha anlamlı inhibisyonun açık bir toksikolojik etkiyi temsil 

edeceğini ve bu tür bulguların ciddiye alınmamasını öngören herhangi bir kararın 

gerekçelendirilmesi gerektiğini belirtmektedir. JMPR , istatistiksel olarak  %20'den 

daha az anlamlı bir inhibisyon veya istatistiksel olarak %20'nin üzerinde anlamlı 

inhibisyonun verilerin daha ayrıntılı bir analizinin yapılması gerektiğini belirten ortak 

kararı teyit etmiştir. Bu bulguların toksikolojik bağlamda anlamlılığı durum bazında 

belirlenmelidir. Dikkate alınması gereken hususlardan biri, doz-yanıt özelliğidir. 

Belirli maddeler ve/veya belirli etkiler belirli türler üzerinde daha iyi araştırılır. 

Örneğin, piridin türevleri insanlar ve primatlar için nörotoksik iken sıçanlar için 

değildir. Diğer nörotoksik bileşikler arasında organofosfor bileşikleri, bilinen gecikmiş 

nörotoksik özelliklere sahip bir gruptur; EU Kılavuzu Ek V B.37 ya da OECD TG 418 

(Akut maruziyetin ardından organofosforlu maddelerin gecikmiş nörotoksisitesi) ve 

EU Kılavuzu Ek V B.38 ya da OECD TG 419 (Organofosforlu maddelerin gecikmiş 

nörotoksisitesi: 28 günlük tekrarlanan doz çalışması) uyarınca bu özelliklerin, 

gecikmiş nörotoksisiteye özel ve tercihen yetişkin yumurta veren tavuklar üzerinde 

yürütülecek bir testte değerlendirilmesi gerekir. Bu tür çalışmalar, gecikmiş 

nörotoksisiteyi indükleme yeteneğine sahip olanlara benzer veya ilgili yapılara sahip 

biyosidal maddeler için özellikle gereklidir. Antikolinesteraz aktivitesi tespit edilirse, 

yeniden aktive edici ajana yanıt için bir test gerekli olabilir. 

1.7.3.2.6 İleri Düzey Nörotoksisite Testleri 

Standart sistemik toksisite testlerinden elde edilen veriler yetersizse veya risk 

karakterizasyonu için yeterli nörotoksisite göstergeleri sağlamıyorsa, daha kapsamlı 

araştırmaların değerlendirmeye alınması gerekecektir. Bu konuda daha kapsamlı 
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bilgilere ECHA Biyosidal Ürünler Kılavuzunda yer verilmiştir. (Cilt III, Bölüm A (Gerekli 

bilgiler). 

1.7.3.3 İmmünotoksisite 

1.7.3.3.1 İmmünotoksisitenin Tanımlanması 

"İmmünotoksisite", kimyasallar dahil olmak üzere bir dizi çevresel etkene 

maruziyetten kaynaklı olarak, bağışıklık sistemi üzerinde gözlenen herhangi bir 

advers etki olarak tanımlanır (WHO/IPCS, 2012). 

İmmünotoksik yanıtlar kimyasal saldırının bağışıklık sistemini hedeflediği durumlarda 

ortaya çıkabilir ve bağışıklığın baskılanması ve ardından enfeksiyona karşı direncin 

azalması, alerji veya otoimmüniteyi şiddetlendiren belirli neoplazi formları veya 

immün düzensizlik ile sonuçlanabilir. Alternatif olarak; toksisite, bağışıklık sistemi 

kimyasalın antijenik spesifikliğine yöneik bağışıklık yanıtının (yani alerji veya 

otoimmünite) bir parçası olarak yanıt verdiğinde, ortaya çıkabilir (IPCS, 1996). 

İmmünolojik parametrelerdeki değişiklikler, diğer organ sistemleri üzerindeki 

etkilerden kaynaklanan strese yönelik sekonder (ikincil) bir yanıt da olabilir. Bu 

nedenle; prensipte, yeterince yüksek dozajlarda uygulandığında, tüm kimyasal 

maddelerin bağışıklık sisteminin parametrelerini etkileyebileceğinin kabul edilmesi 

gerekir.  Bununla birlikte, kapsamlı bir araştırma yapılana kadar bir immünotoksik 

etki göz ardı edilmemelidir. 

Bu sonlanma noktasının değerlendirilmesi yapılırken, bu Kılavuz ile birlikte 

WHO/IPCS'in İmmünotoksisite Riskinin Değerlendirilmesi Kılavuzu'na (WHO/IPCS, 

2012) da başvurulması gerekmektedir. 

1.7.3.3.2 Giriş 

İmmün yanıtların toksikolojik anlamlılığı şu anda birkaç bilimsel grup (örn. ECETOC, 

IPCS) tarafından tartışılmaktadır. İmmünotoksisite, diğer hedef bölgelerde 

toksisiteye neden olan doz seviyelerinin altında bağışıklık sistemi üzerinde toksisiteye 

neden olan test maddeleri için özellikle önemlidir. İmmünotoksisite kritik etki ise, 

diğer toksik etkilerde olduğu gibi, risk değerlendirme sürecinde bağışıklık etkilerinin 

değerlendirilmesi önerilir (IPCS, 1996). Revize edilmiş test yöntemleri (EU Kılavuzu 

Ek V B.7 ve B.26, OECD TG 407 ve 408) rutin olarak uygulandıkça, maddelerin 

immünotoksik potansiyeline ilişkin veri tabanının genişlemesi ve bağışıklık etkilerinin 

değerlendirilmesiyle ilgili deneyimlerin gelişmesi beklenmektedir. Test yönergeleri, 
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esasen, immünotoksisiteye dair bir tarama olarak tasarlanmıştır; sonuçlara bağlı 

olarak, acil olarak daha kapsamlı testler gerekebilir. 

1.7.3.3.3 Aşırı Duyarlılık 

Ciltte ve solunum yollarında maddelere karşı duyarlılık, aşırı duyarlılığa verilebilecek 

örneklerdir. Bu konu hakkında daha fazla tartışma için, Hassasiyet başlıklı Kısım 3'e 

bakınız. 

1.7.3.3.4 İmmünsüpresyon 

Yeni bir maddenin potansiyel immünotoksisitesinin değerlendirilmesi için önerilen 

yaklaşımın temelinde, birçok immünotoksik maddenin güncellenmiş EU ve OECD 28 

günlük ve 90 günlük test yönergelerinin (aşağıya bakın) ilgili ek önlemleri kullanıldığı 

sürece, özellikle sistemik toksisiteye ilişkin standart testlerle tanımlanabilmesi yer 

almaktadır. Bu ek önlemler fonksiyonel testler içermediğinden, OECD 'de bugünlerde 

revize edilen söz konusu yönergelerin bir fonksiyon testi (mesela koyun eritrositlerine 

karşı antikor tepkisi) ilave edilerek daha da geliştirilip geliştirilmeyeceğine dair 

tartışmalar sürmektedir. İmmünotoksisite endişesinin etkilerini karakterize etmeye 

yönelik özel çalışmalar, yalnızca yeterli risk karakterizasyonu için gerekli olduğu 

durumlarda kullanılır. Özel çalışmaların niteliği ve ne zaman yapılması gerektiğine, 

durum bazında karar verilmesi gerekir. Özellikle, bu tür çalışmalara olan ihtiyaç 

ayrıntılı olarak ele alınmadan in vivo testlere başvurulmamalıdır. Rutin toksikolojide 

immünotoksik tehlikenin tanımlanmasına yönelik kademeli bir yaklaşım IPCS 'de 

(1996) açıklanmaktadır. 

Hem EU hem de OECD  Kılavuzlarında atıfta bulunulan 28-günlük ve 90-günlük 

çalışmaların revize edilmiş protokollerinde (sırasıyla EU Kılavuzu Ek V B.7 ve B.26, 

ve eşdeğeri olan OECD TG 407 ve OECD TG 408), bir önceki Ek V yönteminde gerekli 

görülen toplam ve diferansiyel beyaz kan hücresi sayımları ve dalak histopatolojisine 

ek olarak, artık timus ve dalak ağırlıklarının ölçülmesi ile belirli lenfoid dokuların 

histopatolojik incelenmesi (örn. timus, drenaj ve uzak lenf düğümleri, Peyer yamaları, 

kemik iliği kesiti) istenmektedir. Bu dokuların hepsinin immünolojik işlevi vardır ve 

bunlardaki değişiklikler bağışıklık sistemi üzerindeki advers etkilerin bir göstergesi 

olabilir. 

Yukarıda listelenen ek histopatolojik incelemeler, kontrol ve yüksek doz grubu 

hayvanların tümü üzerinde uygulanmalıdır. Tüm doz gruplarındaki tüm hayvanlardan 
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beklenen dokular korunmalıdır. Yüksek doz grubu hayvanlarından alınan dokularda 

tedaviye bağlı değişiklikler gözleniyorsa, NOAEL'i bulmak için daha düşük doz grubu 

hayvanlarından alınanlar da incelenmelidir. İmmün organlarla ilgili histopatoloji 

bulguları destekleyen dokümantasyon, uluslararası ortak çalışmalarda geliştirilen bir 

teşhis sistemi kullanılarak iyileştirilebilir (ICICIS, 1998; Kuper ve diğ., 2000; Richter-

Reichhelm ve Schulte, 1996). Bu sistemde lenfoid doku kompartımanlara bölünür ve 

etkiler yarı kantitatif bir derecelendirme sistemi uygulanmak suretiyle değerlendirilir. 

Kemik iliği kesitinde değişiklikler varsa, değişiklikleri ölçmek için kemik iliği smear 

testinden faydalanılabilir: immünotoksik olduğundan şüphelenilen bir madde için 

(örn. SAR'da belirtilen) bu ihtiyacı tahmin etmeye yönelik kemik iliği smear testi 

kullanılabilir. Bu maddeler için araştırma tasarımı, lenfosit alt popülasyonlarının 

belirlenmesi (akım sitometrik analizi) ve/veya serum immünoglobulin 

konsantrasyonlarının belirlenmesi gibi parametreler eklenerek daha da geliştirilebilir. 

Fonksiyonel testleri gerçekleştirmek üzere uydu grupları dahil edilebilir, örn. koyun 

eritrositlerine karşı antikor yanıtı. 

28 günlük (veya 90 günlük) toksisite testinde ve SAR'de immünotoksisite belirtisi 

yoksa, normalde immünotoksisite için daha fazla spesifik araştırma gerekmeyecektir. 

Bununla birlikte, bu tür maddeler üzerinde sistemik toksisiteye dair daha kapsamlı 

çalışmalar yapılırken, potansiyel immünotoksisiteye yönelik yukarıda tarif edilen 

araştırmalar da yapılmalıdır. 

Bir maddenin tekrarlanan doz testinde gözlenen immünotoksisite endişesini daha 

derinlemesine incelemek üzere daha kapsamlı testler yapma ihtiyacı durum bazında 

değerlendirilecektir. Potansiyel immünotoksisiteyi düşündürecek SAR endikasyonları 

olan ancak tekrarlanan doz test sonuçlarında hiçbir gösterge olmayan maddelerin de 

immünotoksisite bağlamında daha kapsamlı testlerle değerlendirilmesi gerekebilir. 

İmmünotoksisiteyi araştırmak için yapılacak diğer testlerin zamanlaması, hem 

 

gözlemlenen/beklenen etkiler hem de insanların maruziyet potansiyeli ile ilgili endişe 

düzeyinden etkilenecektir. Etkinin ciddiyeti, insan sağlığı üzerindeki etkileri ve hangi 

insan popülasyonunun maruz kaldığı (örn. İşçiler ve/veya tüketiciler) etkileyen 

faktörler olacaktır. 

İmmünotoksisiteye dair standart tekrarlanan doz çalışmalarından elde edilen 
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endikasyonlar aşağıdaki belirtilerden birini veya birkaçını içerir: 

 kemik iliği dahil olmak üzere lenfoid organ ve dokularda morfolojik değişiklikler 

(örn. değişmiş hücresellik/ana kompartımanların boyutunda değişiklik); 

 lenfoid organların ağırlıklarında değişiklikler; 

 hematoloji parametrelerindeki değişiklikler (örn. beyaz kan hücresi sayısı, 

lenfositik, monositik ve granülositik hücrelerin diferansiyel hücre sayıları); 

 klinik kimya parametrelerindeki değişiklikler (örn. serum protein seviyeleri, 

belirlenmişse immünoglobulin konsantrasyonları). 

Bağışıklık fonksiyonunu araştırmaya yönelik ilave testlere (Örn. timusta histopatolojik 

değişikliklere ve konakçı direnci modellerine neden olan maddeler için T-hücresi 

fonksiyon testi), sadece sonuçları maddenin risk değerlendirmesiyle ilişkili olarak 

yorumlanabilecekse başvurulmalıdır. Çoğu durumda; tarama amaçlı olarak, 

morfolojik değişiklikler, hematoloji ve klinik kimya parametrelerindeki değişikliklerin, 

bu değişikliklere yönelik NOAEL  ile birlikte, gözlemlenmesi yeterli olacaktır. 

Fonksiyonel analizler, immünotoksik etkileri tanımlamaya yönelik değerli bilgiler 

verebilir ve, bazı durumlarda, fonksiyonel olmayan testlerden daha hassas olabilirler. 

Bununla birlikte, yukarıda tartışılan immünolojik değişiklikleri gözlemlemenin 

mutlaka birincil bir immünotoksik etkiyi yansıtmayabileceği, ancak diğer etkilerin 

sekonderi olabileceği de unutulmamalıdır. 

Halihazırda; rutin kullanım için yeterince doğrulandığı kabul edilen immünotoksik 

etkilerin spesifik olarak araştırılmasına yönelik birkaç yöntem bulunmaktadır (IPCS, 

1996; Richter-Reichhelm ve diğ., 2001). Değiştirilmiş T-hücresine bağımlı humoral 

yanıtları tespit etmek için plak oluşturucu tahlil veya eşdeğeri ELISA yöntemi tavsiye 

edilmektedir (Van Loveren ve diğ., 1991; Temple ve diğ., 1993). İmmünotoksisitenin 

klinik anlamlılığının değerlendirilebildiği konakçı direnci modellerinin risk 

değerlendirmesi için özellikle değerli olduğu düşünülmektedir (Van Loveren, 1995; 

IPCS, 1996). Başka yöntemler de immünotoksik etki mekanizması (örneğin mitojen 

stimülasyon testleri, lökosit fenotiplemesi) hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. 

Ancak, bu test yöntemlerinin standardizasyonu ve validasyonu  konusunda daha fazla 

çalışmaya ihtiyaç vardır. İmmünotoksisite testi için WHO/IPCS'de şart koşulan ilkeler 

ve yöntemlerin yeniden gözden geçirilmiş listesinin yanısıra otoimmünitenin 

değerlendirilmesine yönelik testler dahil olmak üzere mevcut test yöntemlerinin bir 
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listesine Gerekli bilgilere İlişkin Kılavuz (WHO/IPCS, 2012)'da yer verilmiştir. 

1.7.3.4 Endokrin Sistem Üzerindeki Etkiler 

Endokrin sistem tiroid, gonadlar ve adrenal bezler gibi bir dizi bez ile bu bezlerin 

ürettikleri insanlar da dahil olmak üzere hayvanların gelişimine, büyümesine, 

üremesine ve davranışına rehberlik etmeye yardımcı olan tiroksin, östrojen, 

testosteron ve adrenalin gibi hormonlardan oluşmaktadır (EC Komisyon İletisi, 1999). 

Endokrin bozucuların, maddeye bağlı olarak, bir veya daha fazla etki mekanizması ile 

endokrin sisteme müdahale ettiğine inanılmaktadır. Etki mekanizmaları, aşağıda 

listelendiği gibi, en az üç olası genel yoldan birine atanabilir: 

 östrojen veya testosteron gibi doğal olarak üretilen bir hormonun hareketini 

taklit etmek suretiyle vücutta benzer kimyasal reaksiyonları başlatarak; 

 hücrelerdeki hormon alıcısı reseptörleri bloke ederek, (hormon reseptörleri), 

normal hormonların etkisini önleyerek; 

 hormonların sentezini, iletilmesini, metabolizmasını ve atılımını etkilemek 

suretiyle, normal hormon konsantrasyonunu değiştirerek. 

 

Endokrin bozucu kimyasalların tanımlanmasına dair kriterler hakkında başka bir 

kılavuz geliştirilinceye kadar; tehlikenin tanımlamasına ilişkin JRC/IHCP Bilimsel 

raporunda "Endokrin bozucu maddelerin tanımlanması ve karakterizasyonu ile ilgili 

Temel Bilimsel konular" başlığında açıklanan unsurlar (ulaşılabilecek adres: 

http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/food-cons-

prod/endocrine_disrupters/jrc- report-scientific-issues-identification-endocrine-

disrupting-substances) dikkate alınmalıdır. Ayrıca; biyosidal aktif maddelerin 

endokrin bozulma potansiyelinin değerlendirilmesi ile ilgili olarak, aşağıda belirtilen 

iki OECD belgesi dikkate alınacaktır: 

 Endokrin Bozucuların Değerlendirilmesine Yönelik Yeni in Vitro ve in Vivo Tarama 

Ve Test Yöntemleri İle Sonlanma Noktaları Hakkında Ayrıntılı Bilimsel İnceleme 

(OECD Test ve Değerlendirme Dizisi, No 178, 2012) ulaşılabilir adres: 

http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=env/jm/mon 

o(2012)23&doclanguage=en 

 Endokrin Bozulmasına Neden Olan Kimyasalların Değerlendirilmesine Yönelik 

Standart Test Yönergelerine İlişkin Rehber Dokümanı (OECD Test ve Değerlendirme 

http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/food-cons-prod/endocrine_disrupters/jrc-report-scientific-issues-identification-endocrine-disrupting-substances
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/food-cons-prod/endocrine_disrupters/jrc-report-scientific-issues-identification-endocrine-disrupting-substances
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/food-cons-prod/endocrine_disrupters/jrc-report-scientific-issues-identification-endocrine-disrupting-substances
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/food-cons-prod/endocrine_disrupters/jrc-report-scientific-issues-identification-endocrine-disrupting-substances
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Dizisi, No 150, 2012) ulaşılabilir adres: 

http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=env/jm/mon 

o%282012%2922&doclanguage=en 

1.7.3.5 Aşırı Yüklenme Olgusu Ve Pulmoner Fibroz 

İnhale edilebilen, su ve yağda eser miktarda çözünebilen ve düşük sistemik 

toksisiteye sahip maddeler akciğerde "aşırı yüklenme olgusu" olarak açıklanabilen 

advers etkilere neden olabilir (akciğer klirensinde geri dönüşü olmayan bozulma, 

akciğer fibrozu ve akciğerde tümör oluşumu). 

Çözünmeyen tozlarla ilgili mevcut veriler, işyerinde aşırı yüke bağlı etkilerin 

maddenin atmosferik konsantrasyonunun maddenin mg.m-3  olarak ifade edilen 

özgül ağırlık (bağıl yoğunluk) değerinin altında (örn. 1.6 özgül ağırlığa sahip bir 

madde için atmosferik konsantrasyon <1.6 mg.m-3 olmalıdır) tutulmak suretiyle 

önlenebileceğini belirtmektedir. 

Bununla birlikte, yukarıdaki paragrafta ana hatları verilen ilke, aşırı yüklenmeye yol 

açan değerin altındaki konsantrasyonlarda sitotoksik olan maddelere uygulanmaz: 

Bu tür maddeler daha düşük konsantrasyonlarda fibroza neden olabilir. Bu nedenle, 

düşük sistemik toksisiteye sahip, inhale edilebilir, eser miktarda çözünür maddelerin 

ilk tekrarlanan doz toksisite testinden hemen sonra sitotoksisite için uygun bir test 

kullanmak suretiyle incelenmesi önerilir (örn. birincil makrofaj kültürleri veya epitel 

hücre çizgileri kullanılarak in vitro olarak; veya bronkoalveolar lavaj sıvısının analizi 

(bkz. Henderson, 1989)). Pozitif (örn. Silika) ve negatif (örn. 

TiO2) kontrol maddeleri de teste dahil edilmelidir. Sitotoksisite testi negatifse, 

pulmoner fibroz ile ilgili başka testlere gerek duyulmaz. 

Maddenin sitotoksik olduğu kabul edilirse, NOAEL seviyelerini bulmak için fibrotik 

değişiklikleri tespit etmeyi amaçlayan, yeterli süreyle uygulanacak, tekrarlanan bir 

doz inhalasyon çalışması gerekli olabilir. İnhalasyon maruziyet yolu kullanılarak 28 

günlük bir çalışma yapılmışsa, fibrotik değişikliğin erken belirtileri tespit edilmiş ve 

NOAEL tanımlanmış olabilir. Yeni bir madde için NOAEL belirlemek amacıyla daha 

uzun dönem bir inhalasyon testi yapmak gerektiğinde, bunun süresi ve zamanlaması 

insanın maruziyet potansiyelinin yanı sıra doz-yanıt ilişkisi hakkındaki mevcut bilgi 

miktarından etkilenecektir. İnsan maruziyeti yeterince kontrol edilemiyorsa (örneğin, 
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madde bir tüketici ürünü olarak kullanılıyorsa) ve/veya halihazırda mevcut olan 

toksisite test verilerinden elde edilen inhalasyon konsantrasyonu-yanıtı hakkındaki 

bilgiler yetersizse, gecikme olmaksızın, ilave testler yapılması gerekebilir (örn., baz 

setinden hemen sonra). 

Mevcut bir madde için bu tür tekrarlanan doz inhalasyon testine duyulan ihtiyaç, söz 

konusu madde hakkında mevcut tüm ilgili bilgiler ve yukarıda tartışılan kriterler 

dikkate alınarak, durum bazında değerlendirilmelidir. 

1.7.4. Açıklanamayan Belirsizlikler 

Aşağıdaki unsurlar kritik etkiler için bir eşik belirlenmesinde ve AF  seçiminde 

belirsizliğe katkıda bulunmaktadır (ayrıca bkz. Kısım 2 ve Kısım 4). 

1.7.4.1 Kritik etkinin eşiği 

Tekrarlanan doz toksisitesi için genel eşiğin belirlenmesinde advers bir etkiye neden 

olabilecek en düşük doz (yani LOAEL ya da LOAEC) ve biyolojik veya statik olarak 

önemli bir advers etki gözlenmeyecek en yüksek doz (yani NOAEL ya da NOAEC) ile 

ilgili tüm bilgiler değerlendirilir. Bu değerlendirmede, tüm toksikolojik tepkiler hesaba 

katılır ve kritik etki belirlenir. Eşikteki belirsizlik, verilerin gücüne bağlıdır ve büyük 

ölçüde temelde yatan deneysel verilerin tasarımıyla belirlenir. Kritik etki(ler) 

eşiğindeki belirsizliğin değerlendirilmesinde grup büyüklüğü, araştırma tipi/süresi 

veya metodoloji gibi parametrelerin dikkate alınması gerekir. 

NOAEL tipik olarak eşik seviyesini (örn. AEL, ADI) türetmek için başlangıç noktası 

olarak kullanılır. NOAEL değerine ulaşılamadığında, tehlikenin net bir şekilde 

değerlendirilmesi, sınıflandırma ve etiketleme için mevcut bilgilerin yeterli olması 

koşuluyla LOAEL kullanılabilecektir. BMD de başlangıç noktası olarak kullanılabilir. 

NOAEL veya LOAEL  değerlerinden hangisinin tercih edileceğine karar verirken, doz 

yanıt eğrisinin şekline bakılmaksızın, genellikle konuyla en ilgili toksisite çalışmasında 

kullanılan doz seviyeleri dikkate alınır. 

Dolayısıyla, NOAEL/LOAEL advers etki için gerçek eşiği yansıtmayabilir. Diğer tarafta, 

BMD eşiğin belirlenmesi amacıyla kullanılan istatistiksel bir yaklaşımdır ve doz yanıt 

eğrisini temel alır. Alternatif olarak; advers etki için bir eşik belirlemeye yönelik 

matematiksel eğri uydurma teknikleri veya istatistiksel yaklaşımlar da mevcuttur. 

Advers etki için bir eşik belirlemeye yönelik yaklaşımlar (örn. BMD) durum bazında 

değerlendirilmeli ve genellikle daha yüksek kademe tehlike karakterizasyonu 
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iyileştirilmesi için kullanılmalıdır. Daha fazla bilgi için, bu kılavuzun Kısım 3 ve Kısım 

4 içeriğine bakınız. 

1.7.4.2 Diğer hususlar 

Test yapmak teknik olarak mümkün olmadığında, BPR Ek IV'te (Gerekli bilgilerin 

Uyarlanmasına Yönelik Genel Kurallar) belirtilen feragat seçeneği gibi, başka bir 

durum ortaya çıkabilir. Bu tür durumlarda; tehlikenin karakterizasyonu için QSAR, 

kategori oluşturma ve bağlantı sorgulama gibi yöntemler faydalı olabilir; doz 

tanımlayıcı yerine kullanılabilecek bilgiler bağlamında bunlar da dikkate 

alınabilecektir. Alternatif kapsamlı eşik belirleme yaklaşımları, örn. TTC, risk yönetimi 

araçları olarak ihmal edilebilir maruziyet potansiyelini tahmin etmek amacıyla bir risk 

karakterizasyonunun başlangıç noktası olarak düşünülebilir (bkz. Ek 1-4). 

1.7.5. Tekrarlanan Doz Toksisitesi Sonuçları 

Potansiyel olarak araştırma konusu ile ilgili çalışmalar kalite açısından 

değerlendirilmeli ve üşük kalitede olanlardan ziyade yüksek kaliteli çalışmalara daha 

fazla ağırlık verilmelidir. Hem epidemiyolojik hem de deneysel veriler mevcut 

olduğunda, insanlar ve hayvanlar arasındaki etkilerin benzerliğine daha fazla ağırlık 

verilir. Etki mekanizması veya şekli yeterince karakterize edilmişse, bu bilgi insan 

veya hayvan çalışmalarında gözlemlenen etkilerin yorumlanmasında kullanılır. WoE, 

en basit anlamıyla, olumlu ve olumsuz çalışmaların çetelesini tutmak olarak 

yorumlanmamalı, ve yine sadece münferit çalışmalarda risk değerlendirmesi için 

başlangıç noktaları olarak uygun olacağı belirtilen doz seviyesi veya maruziyet 

miktarlarının ortalaması olarak değerlendirilmemelidir. Başlangıç noktasını belirlemek 

için kullanılan çalışma veya çalışmalar, mevcut tüm kanıtların bilgili ve uzman kişiler 

tarafından değerlendirmesi ile tanımlanır. 

Mevcut tekrarlanan doz toksisite verileri, tekrarlanan maruziyet durumunda karşı 

karşıya kalınacak sağlık tehlikelerinin karakterizasyonu için ayrıntılı olarak 

değerlendirilmelidir. Tüm bu süreçte, tüm toksikolojik etkiler değerlendirilecek, 

bunların doz-yanıt ilişkileri ve olası eşikleri dikkate alınacaktır. Değerlendirmede, 

etkinin ciddiyetine ilişkin bir araştırma da yapılmalı, gözlenen etkilerin olumsuz veya 

uyarlanabilir olup olmadığı, etkinin geri döndürülemez olup olmadığı veya daha ciddi 

bir etkinin prekürsörü veya genel toksisitenin sekonderi olup olmadığı incelenmelidir. 

Klinik veya biyokimyasal ölçümler, organ ağırlıkları ve (histo-) patolojik etkiler gibi 
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farklı parametrelerdeki değişiklikler arasındaki korelasyonlar, etkilerin doğasının 

değerlendirilmesine yardımcı olacaktır. Bu konuda daha kapsamlı bilgi verecek 

yayınlar için bkz: IPCS (IPCS, 1994; IPCS, 1999) ve ECETOC (2002c). 

Hedef organların veya spesifik organ sistemlerinde potansiyel ciddi toksisite (örn. 

nörotoksisite veya immünotoksisite), gecikmiş etkiler veya kümülatif toksisite 

göstergeleri için etkilere ilişkin veriler de ayrıca analiz edilir. Değerlendirmede, ayrıca, 

çalışmanın ayrıntılarını göz önünde bulundurulmalı ve maruziyet koşulları ve süresi 

ile incelenen parametrelerin toksikolojik etkilerin yeterli şekilde karakterizasyonu için 

uygun olup olmadığı belirlenmelidir. 

Bir değerlendirme sonunda; tekrarlanan doz toksisitesinden elde edilen bilgilerin 

toksikolojik tehlikelerin sağlam bir şekilde karakterize edilmesi ve bir doz tanımlayıcı 

(NOAEL/LOAEL/BMD) tahmin etmek için yeterli olacağı ve verilerin riskin 

değerlendirilmesi, sınıflandırılması ve etiketlenmesi için yeterli olacağı sonucuna 

ulaşılıyorsa, ilave risklere yönelik bir belirti olmadığı sürece başka testlere gerek 

duyulmayacaktır. 

Dikkate alınması gereken bir diğer husus, çalışma süresinin toksikolojik etkilerin 

yeterli bir şekilde ifade edilmesi için uygun olup olmadığıdır. Kritik etkinin spesifik bir 

sistem veya hedef organda ciddi bir toksisite (örn. Hemolitik anemi, nörotoksisite 

veya immünotoksisite) yaratma potansiyeli varsa, gecikmiş etkiler veya kümülatif 

toksisite ve bir eşik belirlenmemişse; doz ekstrapolasyonu uygun olmayabilir ve daha 

kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulacaktır. Bu durumda, gelişmiş bir tehlike 

karakterizasyonu için özelleştirilmiş bir çalışma muhtemelen daha uygun olacaktır ve 

bu aşamada standart, kısa dönem bir kemirgen testi veya sub-kronik toksisite testi 

yerine böyle bir çalışma düşünülmelidir. 

NOAEL seviyesini tanımlamak için, etkinin şiddeti, doz ve zaman-etki ilişkisi ve/veya 

doz ve zaman-yanıt ilişkisinin mevcudiyeti, biyolojik uygunluk, tersine çevrilme 

potansiyeli ve etkinin temsili geçmiş kontrol değerleri ile gösterilebilir normal biyolojik 

varyasyonu gibi diğer faktörlerin dikkate alınması gerekir (IPCS, 1990). 

1.7.6. Sınıflandırma ve Etiketlemeye Uygunluk Sonuçları 

Bir maddenin sınıflandırılması ve etiketlenmesi hakkında bir sonuca varmak için, 

mevcut tüm bilgiler dikkate alınmalı ve CLP Yönergesinin Uygulanmasına Yönelik 

Kılavuz izlenmelidir. 
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1.7.7. Risk Değerlendirmesine Uygunluk Sonuçları 

Sözde doz tanımlayıcısı: kritik etki için uygun bir eşik dozunun AEL, ADI türevi, NOAEL 

veya BMD hesaplamak için başlangıç noktası olarak tanımlanması. NOAEL değerinin 

yokluğunda, eldeki verilerin tehlikenin sağlam bir şekilde değerlendirmesi için yeterli 

olması koşuluyla, LOAEL kullanılabilir. 

Doz tanımlayıcısının maruziyet yoluna özgü olması gerektiği unutulmamalıdır. Bu 

nedenle, elimizde yalnızca oral yolla maruziyeti değerlendiren hayvan verilerinin 

mevcut olması ve insanların esas olarak cilt ve/veya soluma yoluyla maruz kalıyor 

olması durumunda, dermal ve/veya inhalasyon yolu için bir eşik seviyesi gereklidir: 

yani, izin veriliyorsa, maruziyet yolları arası ekstrapolasyona ihtiyaç duyulacaktır. 

Maruziyet yolları arası ekstrapolasyon hakkında daha kapsamlı bilgi için bkz. Kısım 2. 

Maruziyet yolları arası ekstrapolasyona izin verilmeyen durumlarda son çare olarak, 

muhtemelen test dahil, maruziyet yoluna özgü bilgilere ihtiyaç duyulacaktır (bkz. 

ECHA Biyosidal Ürünler Kılavuzu Cilt III, Bölüm A (Gerekli bilgiler)). 

1.8. Mutajenite 

Mutajenitenin değerlendirilmesi için, ECHA Biyosidal Ürünler Kılavuzu Cilt III, Bölüm 

A (Gerekli bilgiler), Mutajenite başlıklı Kısmı, bu bölümde açıklanan unsurlarla birlikte 

değerlendirilmelidir. 

1.8.1. Tanım 

Maddelerin risk değerlendirmesinde, “mutajenitenin” potansiyel etkisinin ele alınması 

gerekir. Mevcut verilerin bir kısmının, genetik materyal üzerindeki zararlı etkileri 

(“genotoksisite”) araştırmak için yapılan testlerden elde edilmiş olması beklenir. Bu 

nedenle, bu belgede hem "mutajenite" hem de "genotoksisite" terimleri 

kullanılmaktadır. 

Kromozomal DNA ve memeli hücrelerinin ilişkili proteinlerinin kimyasal ve yapısal 

karmaşıklığı ile ve genetik materyalde değişiklik yapılabilecek yolların çokluğu, kesin 

ve farklı tanımlar vermeyi zorlaştırır. 

Mutasyon, hücredeki genetik materyalin miktarında veya yapısında kalıcı bir 

değişiklik anlamına gelir.  "Mutasyon" terimi, hem fenotipik düzeyde ortaya 

çıkabilecek kalıtsal genetik değişiklikler hem de (bilindiğinde) temeldeki DNA 

modifikasyonları (spesifik bazal çift değişiklikleri ve kromozomal translokasyonlar 

dahil) için kullanılır. "Mutajenik" ve "mutajen" terimi, hücre ve/veya organizma 
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popülasyonlarında mutasyonların oluşumunda artışa neden olan ajanlar için 

kullanılacaktır (CLP Kriterlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz). 

Yapısal kromozom sapmalarına neden olan maddeler için klastojenite terimi 

kullanılmaktadır. Bir klastojen, kromozom segmentlerinin kaybına veya yeniden 

düzenlenmesiyle sonuçlanabilecek, kromozom kırılmalarına neden olur. Aneugenicity 

(anöploidi indüksiyonu), ajanların hücrelerde kromozom sayısında bir değişikliğe 

(kazanç veya kayıp) neden olan etkileri için kullanılmaktadır. Bir aneugen, haploid 

sayısının tam katına sahip olmayan hücrelerle sonuçlanacak kromozom kaybına veya 

kazanımına neden olabilir. Örneğin, üç adet 21 numaralı kromozom veya trizomi 21 

(Down sendromunun bir özelliği) bir anöploidi şeklidir. 

Daha genel terimler olan 'genotoksik' ve 'genotoksisite', DNA'nın yapısını, bilgi 

içeriğini veya dekompozisyonunu değiştiren ajanlar veya süreçler için kullanılır; 

normal replikasyon süreçlerine müdahale ederek veya fizyolojik olmayan bir şekilde 

(geçici olarak) replikasyonunu değiştirerek DNA hasarına neden olanlar bu kapsamda 

değerlendirilmektedir. Genotoksik olaylar ortaya çıkabilir, ancak mutlaka mutajenite 

ile ilişkili olması gerekmez. Bu nedenle; genotoksisite testleri arasında DNA hasarını 

(örn. DNA zincirinde kırılmalar, DNA katımı) değerlendiren testler, DNA 'da DNA 

onarımı (planlanmamış DNA sentezi) veya mitoz gen oluşumu (kardeş kromatidlerin 

değişimi) gibi indüklenmiş etkiler yoluyla meydana gelen bir hasara dair dolaylı bir 

gösterge sağlayan testler, ayrıca mutajenite testleri (örn. AMES testi) sayılabilir. 

Genotoksisite testinin amacı, maddelerin kansere yol açabilecek veya insanlarda 

kalıtsal hasara neden olabilecek genotoksik etkilere sebebiyet verme potansiyelini 

değerlendirmektir. 

Genotoksisite verileri maddelerin risk karakterizasyonunda ve sınıflandırılmasında 

kullanılmaktadır. 

Hücrelerin genetik materyalindeki değişiklikler kendiliğinden meydana gelebileceği 

gibi iyonlaştırıcı veya ultraviyole radyasyona veya genotoksik maddelere maruziyetin 

bir sonucu olarak da indüklenebilir. Prensip olarak, insanın mutajen olan maddelere 

maruziyeti mutasyon sıklığının arkaplanda artmasına neden olabilir. 

Somatik hücrelerdeki mutasyonlar letal olabilir veya etkilenen hücreler için 

önemsizden başlayarak zararlı veya letale kadar değişen oranda zararlı olabilecek 

sonuçlarla yavru hücrelere aktarılabilir (ör. proto-onkojenlerde, tümör baskılayıcı 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp
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genlerde ve/veya DNA onarıcı genlerde meydana geldiklerinde kanser ortaya 

çıkabilir). 

Hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen uzun dönem çalışmalarda maddelerin in vivo 

mutajenitesi ile kanserojenliği arasında pozitif bir korelasyon olduğunu düşündüren 

ciddi kanıtlara ulaşılmıştır. Genotoksik karsinojenler, en makul kanserojen etki 

mekanizması genotoksisite olan kimyasallardır. 

Mutasyonlar ebeveyn germ hücrelerinde indüklenirse, yavrulara ve muhtemelen 

mutajen olan maddelere maruz kalan sonraki nesil ebeveynlerde kalıtsal hasarlar 

meydana gelebilir. Bugüne kadar, bilinen tüm germ hücre mutajenleri, in vivo 

somatik hücrelerde de mutajeniktir. Somatik hücrelerde mutajenik olan maddeler, 

kendileri veya aktif metabolitleri germ hücrelerinin genetik materyaline ulaşırsa, 

kalıtsal etkiler yaratabilir. Aksine; somatik hücrelerde in vivo mutasyonlara neden 

olmayan maddelerin, germ hücre mutajenleri olması beklenmez. 

1.8.2. Etki Değerlendirmesinde Kullanılacak Veriler 

Genotoksisite karmaşık bir sonlanma noktasıdır ve uzman görüşü ile değerlendirme 

gerektirir. Etki değerlendirmesinin her iki basamağında da, yani tehlike tanımlama ve 

doz (konsantrasyon) - yanıt (etki) değerlendirmesi, verilerin yeterlilikleri ve tamlığı 

bağlamında değerlendirilmesi çok önemlidir. Yeterlilik değerlendirmesinde, giriş 

bölümünde ana hatlarıyla belirtildiği gibi, verilerin güvenilirliği ve araştırma konusuyla 

ilişkisi ele alınmalıdır. Verilerin tamlığı, mevcut yeterli bilgi ile BPR kapsamında gerekli 

olan bilgiler arasındaki karşılaştırmanın sonucu olarak ifade edilmektedir. Böyle bir 

sonuç; BPR Kılavuzu EU Ek IV'ünde belirtilen ve mevcut bilgileri kullanılan 

yöntemlerine göre sınıflandıran WoE yaklaşımlarına dayanır: yönerge testleri, 

yönerge dışı testler ve standart test rejiminin uyarlanmasını haklı gösterebilecek diğer 

bilgi türleri. Böyle bir WoE yaklaşımı, aynı zamanda, mevcut verilerin bir bütün olarak, 

yani toksikolojik sonlanma noktalarının genelinde ve detayında değerlendirilmesini 

kapsar. 

Bu yaklaşım, spesifik konulardaki verilerin yetersiz göründüğü veya mevcut olmadığı 

sonlanma noktaları hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç olup olmadığına veya 

gerekliliklerin karşılanıp karşılanmadığına karar vermek için bir temel sağlar. 

1.8.2.1 Mutajenite için insan harici deneklerden elde edilen veriler 

1.8.2.1.1 Mutajenite için test dışı elde edilen veriler 
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Daha resmi bir yaklaşımda; dokümantasyon, bir kimyasal veya kimyasallar grubunun 

önem arz edip etmediği konusunda bizi bir yargıya götüren ilgili  referansları içerebilir. 

Bilimsel mantığa göre (bağlantı sorgulama) veya bazen kimyasal benzerliğin 

matematiksel bir ilişkisi olarak sunulabilir. 

Uygun şekilde belgelenmiş ve uygulanabilir (Q)SAR verilerinin mevcut olduğu 

durumda, aşağıdaki bölümde açıklanan karar noktalarına ulaşmaya yardımcı olmak 

için bunlar kullanılmalıdır. Çoğu durumda, bu tür yöntemlerin doğruluğu, bir teste izin 

vermek veya belirli bir düzenleyici kararın alınmasına yardımcı olmak için yeterli 

olacaktır. Diğer durumlarda, olası bir hatanın sebebiyet vereceği ciddi sonuçlar 

nedeniyle belirsizlik kabul edilemez olabilir. Bu, yüksek oranda maruziyet potansiyeli 

veya toksikolojik endişeler dahil olmak üzere birçok faktörden kaynaklanıyor olabilir. 

Yakın kimyasal analoglarda test sonuçlarını dikkate almak konusunda uzman 

görüşüne başvuran WoE yaklaşımları, bir maddenin mutajenitesi üzerindeki 

düzenleyici pozisyonları güçlendirmenin yollarıdır. Ashby-Tennant süper mutajen 

molekülü (Ashby ve Tennant, 1988) gibi genotoksisiteler için genel yapısal uyarılar 

belirleyen yöntemler de faydalı olabilir. 

Genel olarak; varsayılan mekanik tanımlayıcılar içeren (Q)SAR modeller tercih edilir; 

ancak birçok model tamamen yapısal tanımlayıcılar kullanır. Bu tür modeller oldukça 

öngörücü olsalar da, istatistiksel yöntemlere dayanırlar ve tanımlayıcıların 

toksikolojik anlamlılığı yeterince anlaşılamayabilir. 

Mutajenite için bir diğer (Q)SAR model ise farklı (türdeş olmayan) madde gruplarını 

(kendi alanları içinde) tahmin etmeye çalışır. Bunlar global (küresel) (Q)SAR olarak 

adlandırılır ve daha basit lokal modellerden çok daha iddialıdır. Global (Q)SAR 

modellerin tamamı özünde kimyasalları yerel (Q)SAR lara böldükten sonra geleneksel 

bir tahmin yürüten bilgisayar programlarıdır. 

Mutajeniteye yönelik küresel modellerin çoğu ticari niteliktedir ve bu küresel 

modellerin tedarikçilerinden bazıları modelleme setlerindeki verilerin tescilli olduğunu 

düşünmektedir. Tescilli/patentli, (Q)SAR modelini geliştirmek için kullanılan eğitim 

seti verilerinin kullanıcıdan gizlendiği anlamına gelir. Diğer durumlarda, düzenleyici 

otoriteler tarafından izin verilen kullanım amacının dışında dağılımına izin 

verilemeyeceği anlamına gelir. 

Mutajenite modelleri (ve diğer sonlanma noktaları) hakkında daha fazla bilgi için, 
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kimyasal maddelerin araştırma ve geliştirilmesinde kullanılacak araçları belirleme 

çabasının bir parçası olarak bu verileri bir araya getiren OECD Kimyasal Risk 

Değerlendirme Modelleri Veritabanına başvurabilirsiniz (www.oecd.fr). 

Hakkında teste dayalı veriler bulunmayan kimyasallar, test dışı yöntemlerle elde 

edilen verilere güvenmenin mutlak çözüm olabileceği özel bir durum olarak ele alınır. 

Tamamen test dışı yöntemlere dayanarak bir sonuca varmak için test dışı yöntemlerle 

elde edilen verilerin kabul edilip edilemeyeceğini birçok faktör belirleyecektir. Çoklu 

genotoksisite ve karsinojenite tahminlerine dayalı olarak alınan kararlarda kanıtların 

ağırlığının bir veya iki in vitro testle elde edilen verilere denk olup olmayacağı veya 

bunların üzerine çıkıp çıkamayacağı konusu henüz netleşmemiştir. Bu durum, durum 

bazında ele alınmalıdır. 

1.8.2.1.2 Mutajenite için teste dayalı yöntemlerle elde edilen veriler 

Kullanım için tercih edilen test yöntemleri aşağıdaki Tablolarda listelenmiştir. 

Bunlardan bazıları EU/OECD yönergelerini resmi olarak benimsemiş iken diğerleri 

genotoksisite testi için bilimsel olarak kabul edilebilir olarak tanımlanmaktadır. 

(a) In vitro (laboratuvar ortamında elde edilen) veriler 

Tablo 10: In vitro (laboratuvar ortamında) gerçekleştirilen araştırma 

yöntemleri 

Test yöntemleri Ölçülen genotoksik sonlanma 
noktaları/Temel Test yöntemine İlişkin 

EU/OECD 

yönerge 

Bakteriyel ters mutasyon 

testi 

Gen mutasyonları / Test, gen mutasyonlarını 

(nokta mutasyonları ve çerçeve kaymaları) 
saptamak (tersine çevirmek) için amino asit 

gerektiren bakteri türleri kullanmaktadır. 

EU: B.12/13 

OECD TG: 

471 

In vitro memeli 

hücresi gen mutasyon 
testi - hprt testi 

Gen mutasyonları / Test, belirlenmiş hücre 

hatlarının hprt geninde gen mutasyonlarını 
indükleyen kimyasalları tanımlar. 

EU: B.17 

OECD TG: 

476 

In vitro memeli hücresi 

gen mutasyon testi - 
Farelerde lenfoma testi 

Gen mutasyonları ve yapısal kromozom 

aberasyonları / Test, L5178Y fare lenfoma 
hücre dizisinin TK geninde gen mutasyonlarını 

indükleyen kimyasalları tanımlar. Bir TK 
mutasyon testindeki koloniler normal büyüme 

(büyük) ve yavaş büyüme (küçük) koloni 
kriterleri kullanılarak skorlanırsa bütün yapısal 

kromozom aberasyonları ölçümlenebilir çünkü 
en kapsamlı genetik hasara maruz kalan 

EU: B.17 

OECD TG: 

476 
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mutant hücreler daha uzun iki katına çıkma 

süresine sahiptir ve bunların küçük koloniler 
oluşturma olasılığı daha yüksektir. 

In vitro memeli 

kromozom aberasyon 

testi  

Yapısal ve nümerik kromozom 

aberasyonları/Test, kültürlenmiş 

(laboratuvarda yetiştirilmiş) memelilerin 
yerleşik hücre dizilerinde, hücre soylarında 

veya birincil hücre kültürlerinde kromozom 
aberasyonlarına neden olan kimyasalları 

tanımlar. Poliploidide bir artış, bir kimyasalın 
nümerik kromozom aberasyonlarına neden 

olma potansiyeline sahip olduğunu 
gösterebilir. 

EU: B.10 

OECD TG: 

473 

In vitro mikronükleus 
testi 

Yapısal ve nümerik kromozom 
aberasyonları/Test, inter faz hücrelerin 

sitoplazmasında mikronükleusları indükleyen 
kimyasalları tespit eder. Bu mikronukleuslar 

asentrik (sentromersiz) partiküllerden veya 
bütün kromozomlardan oluşabilir ve bu 

nedenle test hem klastojenik hem de anöjenik 

kimyasalları tespit etme potansiyeline 
sahiptir. 

EU: yok 

OECD TG: 

487 
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Daha önce belirtildiği gibi, belirli madde sınıflarına yönelik test hassasiyetini artırmak 

için standart test protokollerinde kabul edilen değişiklikler geliştirilmiştir. Bunlardan 

herhangi birinin belirli bir madde için uygun olup olmadığına karar vermek için uzman 

görüşüne başvurulmalıdır. 

(b) Hayvan verileri 

Tablo 11: Somatik hücreler  - in vivo test yöntemleri 

 

Test yöntemleri Ölçülen genotoksik sonlanma 

noktaları/Temel Test yöntemine İlişkin 

EU/OEC

D 

yönerge 

In vivo memeli kemik iliği 

kromozom aberasyon testi 

Yapısal ve nümerik kromozom aberasyonları / 

Test, başta kemirgenler olmak üzere 

hayvanların kemik iliği hücrelerinde yapısal 

kromozom sapmalarına neden olan 

kimyasalları tespit eder. Poliploidideki bir 

artış,bir kimyasalın nümerik kromozom 

aberasyonlarını tetikleme potansiyeline sahip 

olduğunu gösterebilir. 

EU: B.11 

OECD 

TG: 475 

In vivo memeli eritrosit 

mikronükleus testi 

Yapısal ve nümerik kromozom aberasyonları / 

Test, kemik iliğinden ve/veya başta 

kemirgenler olmak üzere hayvanların 

periferal kan hücrelerinden örneklenen 

eritroblastlarda mikronukleus yaratan 

kimyasalları tespit eder. Bu mikronukleuslar 

asentrik (sentromersiz) partiküllerden veya 

bütün kromozomlardan oluşabilir ve 

bu nedenle test hem klastojenik hem de 

anöjenik kimyasalları tespit etme 

potansiyeline sahiptir. 

EU: B.12 

OECD 

TG: 474 
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In vivo memeli karaciğer 

hücreleri ile UDS testi 

DNA onarımı/Test, başta sıçanlar olmak üzere 

hayvanların karaciğer hücrelerinde DNA 

onarımını (planlanmamış “DNA” sentezi 

olarak ölçülür) indükleyen kimyasalları tespit 

eder. Test genellikle trityum etiketli timidinin, 

hasarlı bir bölgesi bulunan 

bir DNA parçasının eksizyonu ve 

çıkarılmasından sonra onarım sentezi ile DNA 

'ya dahil edilmesine dayanır. 

EU: B.39 

OECD 

TG: 486 

Transgenik hayvan modelleri Gen mutasyonları/Testler, bir hayvanın 

herhangi bir dokusundaki gen mutasyonlarını 

ölçebilir ve bu nedenle 

temas dokularının belirli bölgelerinde 

kullanılabilir. 

EU: yok 

OECD 

TG: 

488 

In vivo alkalin tek hücreli jel 

elektroforez 

testi DNA zincir kırıkları 

içindir (Komet analizi) 

DNA zincir kırıkları/Test, bir hayvanın 

herhangi bir dokusundaki DNA zincir 

kırıklarını ölçebilir, bu nedenle temas 

dokularının belirli bölgelerinde kullanılabilir. 

EU: yok 

OECD 

TG: 

yok 

 

OECD  için, transgenik hayvan modeli analizlerinin ayrıntılı bir incelemesi ile somatik 

hücrelerde bu tür tahlillerin gerçekleştirilmesine ilişkin tavsiyeler hazırlanmıştır 

(Lambert ve diğ., 2005). 

 DNA zinciri kırıkları için in vivo  alkalin tek hücreli jel elektroforez testi (Komet analizi) 

yürütmeye yönelik protokoller 2.  Uluslararası Genotoksisite Testi Çalıştayı'nda 

(IWGT, Uluslararası Çevresel Mutajen Dernekleri Birliği çatısı altında) bir araya gelmiş 

uzman bir heyet tarafından geliştirilmiştir ve halen yürürlüktedir (Tice ve diğ., 2000); 

bu testin uygulanmasına yönelik tavsiyeler 4. Uluslararası Komet Analizi Çalıştayı'nda 

(Hartmann ve diğ., 2003) bir araya gelen uzman bir heyet tarafından geliştirilmiştir. 
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Tablo 12: Germ hücreleri - in vivo test yöntemleri 

 

Test yöntemleri Ölçülen genotoksik sonlanma 

noktaları/Temel Test yöntemine İlişkin 

EU/OEC

D 

yönerge 

Memeli spermatogonial 

kromozom aberasyon testi 

Yapısal ve nümerik kromozom aberasyonları 

/Test, başta kemirgen olmak üzere, 

memelilerde spermatogonial hücrelerdeki 

yapısal kromozom anomalilerini ölçer ve bu 

nedenle, germ hücrelerindeki kalıtsal 

mutasyonların indüksiyonunu öngörmesi 

beklenmektedir.  Poliploidide bir artış, bir 

kimyasalın nümerik kromozom 

aberasyonlarına neden olma potansiyeline 

sahip olduğunu gösterebilir. 

EU: B.23 

OECD 

TG: 483 
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Test yöntemleri Ölçülen genotoksik sonlanma 

noktaları/Temel Test yöntemine İlişkin 

EU/OEC

D 

yönerge 

Kemirgen dominant öldürücü 

test 

Yapısal ve nümerik kromozom aberasyonları 

/Test, genellikle erkek olmak üzere maruz 

kalan bir ebeveynin germ hücrelerinde 

indüklenen, kalıtsal, dominant letal 

mutasyonlardan kaynaklan embriyonik veya 

fetal ölüme neden olan baskın letal etkileri 

ölçer. Dominant öldürücülerin, genel olarak, 

yapısal ve nümerik kromozom sapmalarından 

kaynaklandığı kabul edilir. Test türü olarak 

sıçanlar veya fareler 

önerilir. 

EU: B.22 

OECD 

TG: 478 

Transgenik hayvan modelleri Gen mutasyonları / Testler, bir hayvanın 

spermatositlerindeki gen mutasyonlarını ölçer 

ve bu nedenle, bir kimyasalın germ 

hücrelerindeki mutajenik aktivitesi hakkında 

bilgi elde etmek için kullanılabilir. 

EU: yok 

OECD 

TG: 488 

DNA zinciri kırıkları için in 

vivo alkalin tek hücreli jel 

elektroforez 

testi (Comet testi) 

DNA zinciri kırıkları/Test bir hayvanın 

spermatositlerindeki DNA zinciri kırıklarını 

ölçer ve bu nedenle, germ hücrelerindeki bir 

kimyasalın DNA-hasarı yaratma aktivitesi 

hakkında bilgi elde 

etmek için kullanılabilir. 

EU: yok 

OECD 

TG: 

yok 

 

OECD için, transgenik hayvan modeli analizlerinin ayrıntılı bir incelemesi ile germ 

hücrelerinde bu tür tahlillerin gerçekleştirilmesine ilişkin tavsiyeler hazırlanmıştır 

(Lambert ve diğ., 2005). 

Genotoksisite test verilerinin özenle değerlendirilmelidir. Pozitif bulgularla ilgili 
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olarak, yalnızca yüksek derecede toksik / sitotoksik konsantrasyonlarda üretilen 

yanıtlar dikkatle yorumlanmalı ve bir doz-yanıt ilişkisinin mevcudiyeti 

sorgulanmalıdır. 

Negatif test sonuçlarını değerlendirirken dikkate alınması gereken belirli noktalar 

şunlardır: 

 kullanılan test maddesinin dozu veya konsantrasyonları (yeterince yüksek miydi?). 

 Kullanılan test sistemi, beklenen genotoksik değişikliklerin doğasına duyarlı mıydı? 

Örneğin, bazı in vitro test sistemleri nokta mutasyonlarına ve küçük kayıplara duyarlı 

olabilir ancak büyük kayıplara neden olan mutajenik olaylara duyarlı olmayabilir. 

 test maddesinin uçuculuğu (konsantrasyonlar in vitro testlerde muhafaza edildi 

mi?). 

 in vitro çalışmalar için, karaciğer dışı organlarda olanlar da dahil olmak üzere 

sistemde metabolizmanın aktif olmama olasılığı. 

 test maddesi, in vitro çalışmalar için kullanılan test sistemi tarafından alındı mı? 

 in vivo çalışmalar için, madde hedef organa ulaşıyor mu? (toksikokinetik veriler de 

dikkate alındığında; hidroliz hızı ve elektrofilisite de göz önünde bulundurulması 

gereken faktörler olabilir). 

Farklı test sistemleri arasındaki çelişkili sonuçlar, tek başına önemleri açısından 

değerlendirilmelidir. Dikkate alınması gereken noktalara şöyle örnekler verilebilir: 

 memeli olmayan hayvanların sistemlerinde ve memeliler üzerinde gerçekleştirilen 

hücre testlerinde elde edilen çelişkili sonuçlar, madde alımı, metabolizması veya 

genetik materyalin organizasyonundaki olası farklılıklar dikkate alınarak ele alınabilir. 

Memeliler üzerinde gerçekleştirilen testlerinin sonuçlarının daha anlamlı olacağı 

düşünülse de, çelişkileri çözmek için ek verilere ihtiyaç duyulabilir. 

 indikatör testlerinin sonuçları (örn. DNA bağlama; SCE) mutajenite testlerinde elde 

edilen sonuçlarla desteklenmiyorsa, mutajenite testlerinin sonuçlarının genellikle 

daha anlamlı olacağı kabul edilir. 

hem in vitro hem de in vivo çalışmalardan çelişkili bulgular elde edilirse, genel olarak, 

in vivo testlerin sonuçlarının daha uygun olduğu kabul edilir.  Bununla birlikte, in vivo 

negatif sonuçların değerlendirilmesinde, hedef doku maruziyetine ilişkin yeterli kanıt 

olup olmadığı dikkate alınmalıdır. 

 Farklı test sistemlerinin duyarlılığı ve özgüllüğü, farklı madde sınıfları için 
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değişiklik gösterir. Diğer ilgili maddeler için mevcut test verileri değerlendirilen 

madde türü için fark analizlerinin performansının değerlendirilmesine izin verirse, 

daha doğru yanıtlar ürettiği bilinen test sisteminin sonucuna daha yüksek öncelik 

verilecektir. 

Farklı laboratuvarlar tarafından veya farklı durumlarda gerçekleştirilen aynı testten 

de çelişkili sonuçlar elde edilebilir. Bu durumda, veriler hakkında mutlak bir 

değerlendirmeye ulaşmak için uzman görüşüne başvurulmalıdır. Özellikle; her bir 

çalışmanın ve sağlanan verilerin kalitesi, çalışma tasarımı, verilerin tekrarlanabilirliği, 

doz-etki ilişkileri ve bulguların biyolojik uygunluğu özel olarak incelenerek 

değerlendirilmelidir. Test maddesinin saflığı da hesaba katılması gereken bir faktör 

olabilir. Bir test yöntemi için bir EU/OECD yönergesinin mevcut olması durumunda, 

yöntemi kullanan bir çalışmanın kalitesinin, kılavuzda belirtilen gerekliliklere uygun 

olarak yürütülmüşse daha yüksek olacağı kabul edilir. Ayrıca, GLP ile uyumlu 

çalışmalar daha kaliteli olarak kabul edilebilir. 

Bir maddenin potansiyel mutajenitesi hakkında bir değerlendirme yaparken veya 

daha ileri testlere ihtiyaç duyulup duyulmayacağı değerlendirilirken, farklı testlerden 

ve genotoksik sonlanma noktalarından elde edilen verilerden yararlanılabilir. Kanıtın 

hem gücü hem de ağırlığı dikkate alınmalıdır. 

En güçlü kanıtlar, uluslararası kabul görmüş test protokollerine sahip, modern, uygun 

şekilde yürütülen çalışmalarla sağlanacaktır. Her test türü ve her genotoksik 

sonlanma noktası için ayrı bir WoE analizi gerçekleştirilmelidir. Mutajenitenin pozitif 

kanıtının sadece bir test tipinde veya sadece bir sonlanma noktası için bulunması 

alışılmadık bir durum değildir. Bu gibi durumlarda, farklı sonlanma noktaları için elde 

edilen pozitif ve negatif sonuçlar çelişkili değildir; ancak mutajenik potansiyele sahip 

maddeleri tanımlama olasılığını artırmak için farklı genetik değişikliklere sahip test 

yöntemlerini kullanmanın avantajını gösterir. Bu nedenle, farklı genotoksik sonlanma 

noktaları test eden yöntemlerden elde edilen sonuçlar, genel bir WoE analizinde 

birleştirilmemeli, tek başına bu tür analize tabi tutulmalıdır. 

 

 

1.8.2.2 Mutajenite hakkında insanlardan elde edilen veriler 

İnsan verileri, durum bazında dikkatlice değerlendirilmelidir. Bu tür verilerin 
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yorumlanması ciddi uzmanlık gerektirir. Özellikle maruziyet bilgilerinin yeterliliğine, 

kirletici faktörlere, çapraz maruziyete ve çalışma tasarımında veya olayında önyargı 

kaynaklarına dikkat edilmelidir. Testin istatistiksel gücü de göz önünde 

bulundurulabilir. 

1.8.3. Mutajenite Konusunda Açıklanamayan Belirsizlik 

Doğru tasarlanmış ve uygun şekilde yürütülen çalışmalardan hem in vitro  hem de in 

vivo olarak güvenilir veriler elde edilebilir. Bununla birlikte, insan verilerinin mevcut 

olmaması nedeniyle, bu test verilerinin insanlardaki etkisi tahmin edilirken bir miktar 

belirsizlik devam etmektedir. 

1.8.4. Sınıflandırma ve Etiketlemeye Uygunluk Sonuçları 

Mutajenite ile ilgili olarak uygun bir sınıflandırma ve etiketleme kararına varmak için, 

mevcut veriler CLP Yönergesi EU Ek I maddeleri uyarınca değerlendirilmelidir. 

1.8.5. Risk Değerlendirmesine Uygunluk Sonuçları 

Mutajenik maddelerin test sistemlerindeki doz yanıt şekilleri ve etki 

mekanizmaları ile ilgili hususlar 

Doz-yanıt ilişkisi ve olası etki mekanizmalarına ilişkin değerlendirmeler, bir risk 

değerlendirmesinin önemli bileşenleridir. Aksine mekanik kanıtların olmadığı 

durumlarda, genotoksik kimyasalların lineer bir doz-tepki ilişkisine sahip oldukları 

varsayılmaktadır. Bununla birlikte, genotoksisitenin hem doğrudan hem de dolaylı 

mekanizmaları lineer olmayabilir veya eşik değerde olabilir; sonuç olarak, bazen bu 

varsayım yanlış olabilir. 

Lineer olmayan veya eşik değerde doz-yanıt ilişkilerine sebebiyet verdiği 

gösterilebilecek genotoksisite mekanizmalarına verilebilecek örnekler arasında 

ekstrem pH değerleri, iyonik kuvvet ve ozmolarite DNA sentezinin inhibisyonu, DNA 

onarımı, savunma mekanizmalarının aşırı yüklenmesi (anti-oksidanlar veya metal 

homeostatik kontroller), anöploidiye yol açan mikrotübül düzeneği ile etkileşim, 

topoizomeraz inhibisyonu, yüksek sitotoksisite, metabolik aşırı yük ve fizyolojik 

endişeler (örn. eritropoeizin indüksiyonu) sayılabilir. Bu tür mekanizmaların aracılık 

ettiği genotoksik tepkilerin anlamlılığı değerlendirilirken altta yatan mekanizmanın 

ilgili in vivo koşullar altında ortaya çıkması beklenebilecek madde 

konsantrasyonlarında indüklenip indüklenemeyeceğinin de değerlendirilmesi 

gerekecektir. 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 207 

BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 207 

 

 

Genel olarak, genotoksisite deneylerinde farklı birkaç doz test edilir. Aşağıda 

belirtildiği gibi; bir maddenin genotoksik potansiyelini değerlendirmek için deneysel 

doz-etki ilişkileri de araştırılabilir. Bu hususların tümünü in vivo verilere uygulamanın 

mümkün olmayacağının da kabul edilmesi gerekir: 

 Genotoksisitede doza bağlı bir artış, pozitif bulguların belirlenmesi için ilgili 

kriterlerden biridir. Pratikte bu, en çok in vitro testler için yardımcı olacaktır ancak 

bazı deneysel sistemlerde doz-yanıtla ilişkili bir etkiden sapmalara neden olabilen 

sitotoksisite veya hücre siklusu gecikmesinin kontrol edilmesi gerekir. 

 Genotoksisite testleri, hiçbir etkinin gözlenmediği düzeyi elde etmek için 

tasarlanmamıştır. Ancak, etki gözlemlenen en düşük dozun seviyesi (yani Etki 

Gözlemlenen En Düşük Doz veya LOED), belirli durumlarda risk değerlendirmesinde 

yardımcı bir araç olabilir. Bu, özellikle aneugenicity gibi eşik mekanizmalarının neden 

olduğu genotoksik etkiler için geçerlidir. Ayrıca, söz konusu testte maddenin 

mutajenik potensine dair bir gösterge verebilir. Ek doz noktaları ve geliştirilmiş 

istatistiksel güç ile modifiye edilmiş çalışmalar bu açıdan faydalı olabilir. 

 Olağandışı şekillerdeki doz-yanıt eğrileri, genotoksisitenin spesifik 

mekanizmalarının tanımlanmasına katkıda bulunabilir. Örneğin, aşırı dik artışlar, 

dolaylı bir etki mekanizması veya daha fazla bir araştırma ile doğrulanabilir metabolik 

değişime işaret edebilir. 

İnsanların mutajenik maddelere maruziyetiyle ilişkili genetik risklere ilişkin hususlar 

İnsanların mutajenlere (düşük miktarda) maruziyetiyle ilişkili sağlık risklerini tahmin 

etmeye yönelik resmi olarak kabul edilmiş hiçbir yöntem yoktur. Aslında, bugün 

kullanılan testlerin tümü olmasa da çoğu, maddenin mutajenik özelliklerini 

belirlemek, mutajenik tehlikeyi tek başına tanımlamak için geliştirilmiştir ve 

uygulanmaktadır. Günümüzün düzenleyici uygulamasında, mutajenik maddelere 

maruziyet sonucu insan sağlığında meydana gelebilecek riskler, bu ajanların 

kanserojen risklerinin değerlendirilmesi ve düzenlenmesi kapsamındadır.  Bunun 

nedeni, bu kanserojen etkilerin altında mutajenik olayların yatmasıdır. Bu nedenle 

mutajenite verileri, risk değerlendirme amacıyla doz tanımlayıcıları türetmek için 

kullanılmaz ve okuyucu mutajenik maddelerin kimyasal güvenliğinin nasıl 

değerlendirileceği konusunda daha kapsamlı bilgi için Karsinojenite başlıklı Bölüm'e 

yönlendirilmektedir. 
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1.9. Karsinojenite (Kanserojenlik) 

ECHA Biyosidal Ürünler Kılavuzu Cilt III, Bölüm A (Bilgi Gereklilikleri), Karsinojenite 

başlıklı Kısmı, karsinojenitenin değerlendirilmesiyle ilgili işbu bölümde açıklanan 

unsurlarla birlikte değerlendirilmelidir. 

1.9.1. Tanım 

Kimyasallar, kansere neden olurlarsa veya görülme sıklığını artırırsa kanserojen 

olarak tanımlanır. Hayvanlar üzerinde uygun biçimde gerçekleştirilmiş deneysel 

çalışmalarda iyi huylu ve kötü huylu tümörlere neden olduğu gözlenen maddelerin 

insanlarda da kanserojen olduğu varsayılır veya bu maddeler, tümör oluşum 

mekanizmasının insanlarla ilgili olmadığına dair güçlü kanıt olmadığı sürece, şüpheli 

olarak kabul edilirler (CLP Kriterlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz). Kanserojen 

kimyasallar, tümör insidansını ve / veya maligniteyi artırabilir veya tümör oluşumu 

için geçmesi beklenen süreyi kısaltabilir.  Kötü huylu tümörlere ilerleme potansiyeline 

sahip olduğu düşünülen iyi huylu tümörler, genellikle kötü huylu tümörlerle birlikte 

değerlendirilir. Kimyasallar, herhangi bir maruziyet yolu ile kanseri indükleyebilir 

(örn., solunduğunda, yutulduğunda, cilde uygulandığında veya enjekte edildiğinde); 

ancak kanserojenlik potansiyeli ve tesiri maruziyet koşullarına bağlı olabilir (örn., 

Maruziyet yolu, düzeyi, modeli ve süresi). Karsinojenler epidemiyolojik 

çalışmalardan, hayvan deneylerinden ve/veya (Q)SAR analizlerinden ve/veya yapısal 

olarak benzer maddelerin ekstrapolasyonu (bağlantı sorgulama) gibi diğer uygun 

yollardan da tanımlanabilir. Potansiyel kanserojenlerin tanımlanmasına yönelik her 

strateji, bu raporun ilerleyen kısımlarında ayrıntılı olarak tartışılacaktır. Bir kimyasalın 

kanserojen potansiyelinin belirlenmesi için bir WoE yaklaşımı benimsenmelidir. 

Sınıflandırma kriterlerine CLP Yönergesi'nde yer verilmiştir. 

Karsinogenez süreci, normal hücrelerin hem genetik değişiklikler (yani mutasyonlar) 

hem de genetik olmayan olayları içeren bir dizi aşama yoluyla kanserli hücrelere 

dönüşmesi olarak ifade edilir. Genetik olmayan olaylar, birincil DNA dizisini 

etkilemeyen mekanizmaların aracılık ettiği değişiklikler/ süreçler olarak tanımlanır ve 

yine de tümörlerin görülme sıklığını arttırır veya tümörlerin ortaya çıkması için 

gecikme süresini azaltır. Örneğin; değişen büyüme ve ölüm oranları, değiştirilmiş 

veya hedef hücrelerin farklılaşması ve neoplastik potansiyelin ekspresyonu ile ilişkili 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp
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spesifik genlerin ekspresyonunun modülasyonu (örn., tümör baskılayıcı genler veya 

anjiyojenez faktörleri) karsinogenez sürecinde önemli bir rol oynadığı ve genetik 

değişim yokluğunda kanser insidansını arttırmak için kimyasal bir ajan tarafından 

modüle edilebileceği kabul edilmektedir. 

Geleneksel bir bakış açısıyla, karsinojen kimyasallar, varsayılan etki mekanizması 

doğrultusunda  genotoksik veya genotoksik olmayan şeklinde iki kategoriye ayrılır.  

Genotoksik etki mekanizmalarında, DNA'nın birincil dizisinde bir değişikliğe neden 

olmak için doğrudan DNA ile etkileşime giren kimyasalın neden olduğu genetik 

değişiklikler bulunur. Bir kimyasal ayrıca diğer hücresel süreçlerle etkileşimi takiben 

dolaylı olarak genetik değişikliklere neden olabilir (örneğin oksidatif stresin 

indüksiyonuna sekonder olarak). Genotoksik olmayan etki mekanizmaları arasında, 

DNA'da değişikliklere sebebiyet vermeyen ancak gen ekspresyonunu etkileyen, 

değiştirilmiş hücre-hücre iletişimini veya kanserojen süreçte yer alan diğer faktörleri 

etkileyebilen etkiler olarak açıklanabilecek, epigenetik değişiklikler bulunur. Örneğin, 

takip eden rejeneratif hücre proliferasyonu ile birlikte kronik sitotoksisite tümör 

gelişimini hızlandırabilecek bir etki mekanizması olarak kabul edilir: Sıçanlarda 

mesane tümörlerinin indüksiyonu, bazı durumlarda, inatçı irritasyon/iltihaplanma, 

doku erozyonu ve mesane taşlarının oluşumunu takiben ürotelyumda oluşacak 

rejeneratif hiperplaziye bağlı olabilir. Genotoksik olmayan diğer etki mekanizmaları 

arasında spesifik reseptörler (örn. kemirgenlerde karaciğer tümörleri ile ilişkili olan 

PPARa, veya çeşitli hormonal mekanizmalarla indüklenen tümörler) sayılabilir. Diğer 

genotoksik olmayan etki mekanizmalarında olduğu gibi, bunların hepsinin bir eşiği 

olduğu varsayılır. 

Kimyasalların kanserojenliğini araştırmanın amacı, bunların insanlarda da kansere 

sebebiyet verme potansiyelini, etki mekanizmalarını ve tesir gücünü belirlemektir. 

Karsinojenik potansiyel ve tesir ile ilgili olarak en uygun bilgi kaynağı doğrudan insan 

epidemiyolojisi araştırmalarıdır (örn. Kohort, durum kontrol çalışmaları). İnsan 

verilerinin yokluğunda, hayvanlar üzerinde yürütülen kansinojenite testlerinin 

sonuçları, kanserojen olan maddeleri kanserojen olmayanlardan ayırmak için 

kullanılabilir. Bununla birlikte, bu çalışmaların sonuçlarının daha sonra hem kalitatif 

hem de kantitatif olarak insanlara ekstrapole edilmesi gerekmektedir. Bu durum, 

kimyasal metabolizma TK'daki farklılıklar ve hayvan biyoanalizlerinde kullanılan 
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yüksek dozları normalde insanlar tarafından deneyimlenenlere ekstrapole etmenin 

özünde var olan zorluklar gibi türlere özgü faktörlerden dolayı hem tesir gücü hem 

de insanlar ile alakası açısından belirsizlik yaratır. 

Bir kimyasalın kanserojen olduğu tespit edildikten sonra, altta yatan etki 

mekanizması, yani kimyasalın doğrudan genotoksik olup olmadığı açıklanmalıdır. Risk 

değerlendirmesinde, farklı kanserojen türleri arasında bir ayrım yapılır (yukarıya 

bakınız). 

DNA ile doğrudan etkileşim gösteren genotoksik kanserojenler için, altına düşmesi 

halinde kanserin indüklenmeyeceği biyolojik bir eşik mevcut olsa dahi, eşiğin 

seviyesini doz-yanıt eğrisi üzerindeki NOEL'den tahmin etmek genellikle mümkün 

değildir. 

Genotoksik olmayan karsinojenler için, hiçbir etkinin gözlenmediği eşiklerin var 

olduğu ve bunların fark edilebilir olduğu varsayılır (örn., kritik şekilde genotoksik 

olmayan etkiler için doz yanıta ilişkin uygun şekilde tasarlanmış çalışmalar 

yürütülüyorsa). Diğer hücresel süreçlerle etkileşimin ardından DNA üzerinde dolaylı 

etkiler yoluyla genetik değişikliklere neden olabilecek belirli kanserojenler için hiçbir 

etki eşiği mevcut olmayabilir (örn. kanserojen risk, yalnızca hücresel süreçlerde 

kimyasal olarak indüklenen değişiklikler fizyolojik veya homeostatik kontrollerin telafi 

etme kapasitesini aştıktan sonra ortaya çıkacaktır). Bununla birlikte; ikinci durumda, 

dolaylı genotoksik etki mekanizmasını ikna edici bir şekilde desteklemek için gereken 

bilimsel kanıtlara ulaşmak daha zor olabilir. Yukarıda belirtilen etki mekanizmaları 

arasında bir ayrım yapmaya yönelik insan çalışmaları genellikle  için mevcut değildir; 

ve buna ilişkin bir sonuç, aslında, mutajenite/genotoksisite testleri ve diğer mekanik 

çalışmaların sonucundan elde edilmektedir. Buna ek olarak, hayvan çalışmaları 

(örneğin kansinojenite çalışmaları, tekrarlanan doz çalışmaları ve başlatma-

destekleme protokolleri bulunan deneysel çalışmalar), kanserojen etkinin altında 

yatan mekanizma hakkında bilgi verebilir. 

Kanser tehlikesi ve etki mekanizması, büyük ölçüde maruziyet yolu gibi koşullara da 

bağlı olabilir. Örneğin dermal maruziyete ilişkin kanser tehlikesi bildirilmeyen bir 

pulmoner kanserojen, kronik inhalasyon yoluyla maruziyetini takiben, sıçanlarda 

akciğer tümörlerine neden olabilir. Bu nedenle, insan maruziyeti koşullarına ilişkin 

tüm ilgili etki verileri ve bilgileri, düzenleyici kararların temelini oluşturmak adına, bir 
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WoE yaklaşımıyla değerlendirilir. 

 

1.9.2. Etki Değerlendirmesinde Kullanılacak Veriler 

1.9.2.1 Karsinojenite için insan harici deneklerden elde edilen veriler 

1.9.2.1.1 Karsinojenite için test dışı yöntemlerle elde edilen veriler 

Önemli bir takım zorluklar devam etse de, kansere sebep olan süreci anlamada 

önemli olan mekanik, toksikokinetik veya toksikodinamik faktörleri aydınlatmaya 

yönelik test dışı teknikler konusunda geniş bir yelpaze mevcuttur.  Bunlar arasında, 

uzman görüşleri, yapısal benzerliklerin ve analogların değerlendirilmesi (yani, 

bağlantı sorgulama ve gruplama), karsinojenite için (Q)SAR modellerinin kullanımı 

sayılabilir. Bu tür bilgiler, öncelik belirleme, tehlikenin belirlenmesi, etki 

mekanizmasının aydınlatılması, tesirin tahmini ve/veya bir WoE değerlendirmesine 

dayalı test stratejileri hakkında kararların alınmasına yardımcı olabilir. 

Genotoksisite, kimyasal karsinojenez için önemli bir mekanizma olmaya devam 

etmektedir ve bir kimyasala ilişkin kesin kanıtları, genellikle, risk değerlendirme 

metodolojisinin seçiminde belirleyicidir.  

Bazı kimyasal yapıların veya partiküllerin, genellikle DNA duyarlı mekanizmalar 

yoluyla, kanserojenlik ile ilişkilendirilebileceği uzun zamandır bilinmektedir. DNA 

duyarlı mekanizmalar aracılığıyla kanserojenlik ile ilişkili olabileceği düşünülen yapılar 

ve partiküller için yararlı bilgi kaynakları, FDA’nın “Eşik Değerlendirmesi Yönergesi, 

EK I, Kanserojen Yapı Kılavuzu” (U.S. FDA, 1986); Ashby-Tennant “süper mutajen 

modeli” (örn. Ashby ve Tennant, 1988); ve daha sonra bu model üzerine inşa edilen 

çalışmalardır (örn. Ashby ve Paton, 1993; Munro ve diğ., 1996a). Yapısal kategoriler 
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hakkında ek bilgiye “IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risk of 

Chemicals to Man (Kimyasalların İnsanda Kansere Sebebiyet Verme Riskinin 

Değerlendirilmesine İlişkin IARC Monografları)” (IARC, 2006a)'dan ulaşılabilir. 

Yakın ilişkili yapılara yönelik genotoksik sonlanma noktaları için test sonuçlarını 

tahmin eden modeller, lokal veya türdeş (Q)SARlardır. Karsinojeniteye ilişkin bu 

türdeş modeller, mutajeniteden daha az yaygındır. Franke ve diğ. (2001) bir dizi 

genotoksik kanserojen için böyle bir modele bir örnek sunmaktadır. 

Genotoksik olmayan karsinojeniteye ilişkin durum, dahil olabilecek çok sayıda farklı 

mekanizma nedeniyle çok daha karmaşıktır. Bununla birlikte, östrojen reseptörlerine 

bağlanma, peroksizomal proliferasyonun indüksiyonu ve tübülin proteinlerine 

bağlanma yoluyla etki gösteren bileşik sınıflarının aktivitesinin tahmin edilmesinde 

ilerleme kaydedilmektedir. 

Potansiyel olarak yararlı birçok model bulunmasına rağmen, bunların uygulanabilirliği 

büyük ölçüde önerilen mekanizmaya ve kimyasalın sınıfına bağlı olacaktır. 

Farklı (türdeş olmayan) madde gruplarının karsinojenik tehlikesini tahmin etmeye 

çalışan (kendi alanları içinde) birkaç küresel (benzer olmayan) model mevcuttur 

(örn., Matthews ve Contrera, 1998). Bu modeller ayrıca WoE'ye dayalı olarak tarama, 

öncelik belirleme, test stratejilerine karar verme ve/veya tehlike veya riskin 

değerlendirilmesine yardımcı olabilir. Bunların çoğu ticari olup Onco-Logic® 

(halihazırda A.B.D. EPA tarafından sağlanmaktadır) ve DEREK gibi uzman sistemler, 

MULTICASE'in yapay zeka sistemleri ve TOPKAT programı bu kapsamdadır. Tarihsel 

süreçte, bu tür modellerin performansı karışık olup modeli geliştirmek ve test etmek 

için kullanılan maddeler arasındaki kanserojenliğin kesin bir şekilde tanımlanmasına 

bağlıdır. Bu görüşler, ECETOC (2003a) ve Cronin ve diğ.(2003) çalışmalarında gözden 

geçirilmiştir. 

Karsinojenite hakkında ücretsiz kaynaklara Danimarka EPA (Q)SAR veritabanından 

ulaşılabilir (http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_labs/predictive_toxicology/qsar_tools). 

Bu veri tabanındaki 166.000 bileşik için yapılmış tahminler arasında sekiz MULTICASE 

U.S. FDA kanser modeli, bir dizi genotoksisite tahmini, kemirgenlerde kansere 

sebebiyet verme etkisi, hepatospesifiklik, östrojenisite ve aril hidrokarbon (AH) 

reseptör bağlanması bulunmaktadır. Karsinojenite tahminleri hakkında bir diğer 

kaynak ABD Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI) tarafından desteklenen Gelişmiş NCI 

veritabanı "Browser"dır. Bünyesinde 250.000 kimyasala yönelik genel kapsamda 

http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_labs/predictive_toxicology/qsar_tools
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karsinojenite, mutajenite ve spesifik durumlarda mekanik açıdan potansiyel ilgi alanı 

olabilecek ek sonlanma noktaları gibi tahminler bulundurmaktadır 

(http://cactus.nci.nih.gov). 

Karsinojenite modelleri hakkında daha fazla bilgiye kimyasal maddelerin araştırılması 

ve geliştirilmesi için kullanılacak araçları belirleme çabasıyla listelendikleri OECD 

Kimyasal Risk Değerlendirme Modelleri Veritabanından ulaşılabilir 

(http://www.olis.oecd.org/comnet/env/models.nsf/MainMenu?OpenForm). 

Yukarıda bahsedilen tüm kaynakların potansiyel olarak olası kanserojen tehlikeler ve 

altta yatan etki mekanizmalarının yanı sıra kansere sebebiyet verme tesiri hakkında 

bilgi verebileceği belirtilmektedir. 

1.9.2.1.2 Karsinojenite Testleri 

(a) In vitro (laboratuvar ortamında elde edilen) veriler 

Aşağıda belirtilen in vitro veriler, bir maddenin kansere sebebiyet verme 

potansiyelinin değerlendirilmesinde ve (potansiyel olarak) altta yatan etki 

mekanizma(lar)ına ilişkin faydalı, direkt veya dolaylı bilgiler sağlayabilir. Tek başına 

hiçbir sonlanma noktası veya etki, kansere sebebiyet verme potansiyelinin 

değerlendirilmesinde olağan dışı bir öneme sahip değildir, ancak değerlendirmeye 

konu maddenin genel toksikolojik etkileri bağlamında değerlendirilmelidir. Bunun 

haricinde, belirtilen in vitro sonlanma noktalarının çoğu için standartlaştırılmış 

protokoller mevcut değildir. Çalışmalar, daha ziyade, uzman görüşleri doğrultusunda 

maddeye, hedef dokuya ve hücre tipine özel veya değerlendirmeye tabi tutulan 

hayvan türlerine göre uyarlanmış protokoller kullanılarak yürütülmektedir:  

(i) Genotoksisite araştırmaları: maddelerin mutasyonlar veya genotoksisiteyi 

indükleme yeteneği; kanserojen potansiyelin göstergesi olabilir. Bununla birlikte in 

vitro çalışmaların aksine in vivo  olarak uygun şekilde tasarlanmış çalışmalardaki 

etkiler gözlendiğinde, mutajenite/genotoksisite ve karsinojenite arasındaki 

korelasyonların daha güçlü olduğu görülmektedir. 

(ii) In vitro hücre transformasyonu analiz sonuçları: bu tür deneyler, 

kimyasalların kültürlenmiş memeli hücrelerinin morfolojik ve büyüme özelliklerinde, 

in vivo olarak neo-plastik veya pre-neoplastik lezyonların gelişimine eşlik eden 

fenotipik değişikliklere benzer olduğu varsayılan değişiklikleri indükleme yeteneğini 

değerlendirir (OECD, 2006). In vitro deneylerde olduğu gibi; hücre transformasyon 

deneylerinde de, kimyasalların etkilerinin tespiti hücresel düzey ile sınırlıdır ve sağlıklı 

http://cactus.nci.nih.gov/
http://www.olis.oecd.org/comnet/env/models.nsf/MainMenu?OpenForm
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dokular veya organizmalar düzeyinde etkilerin aracılık ettiği kanserojen aktiviteye 

duyarlı olmayacaktır. 

(iii) Mekanik araştırmalar, örn.: 

 hücre proliferasyonu: aralıksız hücre proliferasyonu, neoplastik/pre-neoplastik 

hücrelerin büyümesini kolaylaştırabilir ve/veya neoplastik gelişimi teşvik eden 

spontan değişikliklere elverişli koşullar yaratabilir. 

 değişim geçirmiş hücreler arası geçit bağlantı (gap junction) iletişimi: normal ve 

neoplastik/pre-neoplastik hücreler arasında büyüme baskılayıcı veya diğer küçük 

düzenleyici moleküllerin geçit bağlantılar yoluyla değişiminin neoplastik potansiyelin 

fenotipik ifadesini baskıladığından şüphelenilmektedir. Geçit bağlantı fonksiyonunda 

floresan boya transferi için gerçekleştirilen bir takım deneyler dizisi veya hücreler 

arasında küçük moleküllerin değişimi ile belirlenen bozulma neoplastik potansiyelin 

normal hücreler tarafından baskılanmasını hafifletebilir. 

 hormon- veya diğer reseptörlere bağlanma; Bir dizi ajan, hücrelerin büyümesini 

modüle eden ve/veya neoplastik hücrelerin büyümesini kolaylaştıran genlerin 

ekspresyonunu kontrol eden düzenleyici maddeler için hormon reseptörlerine veya 

bölgelerine bağlanarak aktive olabilir. Bu mahiyetteki etkileşimler farklıdır ve 

genellikle bileşiğe özeldir. 

 Hedeflenen diğer etki mekanizmaları. 

o immünosupresif aktivite: neoplastik hücreler sıklıkla, normal immün sistem 

fonksiyonu ile saptanmalarına ve yok edilmelerine izin veren antijenik özelliklere 

sahiptir. Normal immün fonksiyonun baskılanması, bu immün gözetim fonksiyonunun 

etkililiğini azaltabilir ve eksojen faktörler veya spontan değişiklikler tarafından 

indüklenen neoplastik hücrelerin büyümesine izin verebilir. 

o apoptozu inhibe etme veya indükleme yeteneği: apoptoz veya programlanmış 

hücre ölümü, çoğu zaman spesifik enzimlerin hücre çekirdeğindeki DNA 'nın 

degradasyonu ile sonuçlanacak şekilde salınmasının ardından hücrelerin ölümüyle 

sonuçlanan bir moleküler olaylar dizisinden oluşur.  Apoptoz, hücrenin birçok dokuda 

büyümesi ve farklılaşmasının kontrolünün bir parçasıdır. Apoptoz indüksiyonu, aksi 

durumda neoplastik hücrelerin büyümesini baskılayabilecek hücreleri yok edebilir; 

apoptoz inhibisyonu ise, pre-neoplastik/neoplastik hücrelerin, aksi durumda yok 

edilmelerine neden olabilecek düzenleyici kontrollerden kaçmasına izin verebilir. 

o anjiyogenezi uyarma veya anjiyogenez faktörlerini salgılama yeteneği: 
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tümörlerin büyümek için ihtiyaç duydukları beslenme gereksinimlerini destekleyecek  

vaskülarizasyon yokluğunda katı tümörlerde pre-neoplastik/neoplastik hücrelerin 

büyümesi kısıtlanacaktır.   Anjiyogenez faktörlerinin salgılanması, katı tümör 

dokusunun damarlanmasını uyararak tümör büyümesinde sürekliliği sağlar. 

In vitro veriler bir maddenin kanserojen potansiyeli ve altta yatan olası etki 

mekanizmaları hakkında sadece ön bilgi verebilir. Örneğin, in vitro genotoksisite 

araştırmaları maddenin in vivo genotoksik ve dolayısıyla potansiyel bir genotoksik 

kanserojen olma olasılığının bulunup bulunmadığı ve bununla birlikte kanserojenliğin 

altında yatan etki mekanizması hakkında, eşikli veya eşiksiz olarak, bilgi sağlayabilir. 

Genotoksisite verilerinin yanı sıra in vitro hücre dönüşümü gibi diğer in vitro veriler, 

WoE değerlendirmesinde, bir kimyasalın kanserojen bir potansiyele sahip olup 

olmadığına karar vermeye yardımcı olabilir. 

Hücre dönüşümünden elde edilen sonuçlar, tek başlarına, altta yatan gerçek etki 

mekanizmaları hakkında bilgi vermez, çünkü bunlar tek hücre seviyesinde ortaya 

çıkan etkilerin tespiti ile sınırlıdır ve mekanik olarak farklı süreçler sonunda 

üretilebilirler. 

Maddelerin karsinogenezi kolaylaştırdığı düşünülen süreçleri etkileme kabiliyetini 

değerlendirmeye yönelik araştırmalar da yapılabilir. Bu sonlanma noktalarının çoğu, 

henüz resmi olarak validasyon bekleyen deneysel sistemler tarafından 

değerlendirilmekte ve/veya sürekli gelişen temel araştırma ürünleridir. Dolayısıyla, 

bu testlerin yürütülmesi ve yorumlanması hususunda resmi ve onaylanmış 

protokoller eksiktir. Mevcut testlerin çeşitliliği ve sürekli gelişen doğası nedeniyle her 

test hakkında genel bir kılavuz vermek zor olsa da bunları durum bazında 

değerlendirmek ve testin hangi koşullar altında yürütüldüğüne ilişkin detayları 

dikkatlice değerlendirmek önemlidir. 

Bir dizi test sonlanma noktası, neoplastik gelişime katkıda bulunabilecek 

mekanizmaları değerlendirir, ancak her sonlanma noktasının göreceli önemi, 

değerlendirmeye konu maddenin genel toksikolojik profilinin bir fonksiyonu olarak 

farklılık gösterecektir. in vitro verilerin bir in vivo duruma ekstrapole edilmesiyle 

ilişkili önemli belirsizlikler olduğu ayrıca not edilmelidir. Söz konusu in vitro veriler, 

birçok durumda karsinojenik potansiyeli ve/veya mekanizmaları tanımlamak için 

yürütülebilecek in vivo çalışmaların doğasına ilişkin bilgiler verecektir.  

(b) Hayvan verileri 
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Bir maddenin insanlar için karsinojenik olma potansiyelinin değerlendirilmesinde 

doğrudan veya dolaylı faydalı bilgi sağlayabilen çok çeşitli çalışma kategorileri mevcut 

olabilir. 

Bunlar arasında şunlar sayılmaktadır: 

(i) Karsinojenite araştırmaları (deney hayvanları üzerinde yürütülen uzun 

dönem veya yaşam boyu geleneksel araştırmalar): Karsinojenite testleri 

çoğunlukla sıçanlar ve fareler, zaman zaman Guinea pig, Suriye hamsteri ve nadiren 

de mini domuzlar, köpekler ve primatlar gibi hayvanlar üzerinde gerçekleştirilir. 

Standart kemirgen karsinojenite biyolojik deneyi, tedavi gruplarına rastgele atanan 

sıçanlar veya fareler kullanılarak gerçekleştirilir. Test maddelerine maruziyet oral 

yoldan, soluma veya cilt yoluyla olabilir. Maruziyet yolu tercihi, genellikle, insanlarla 

ilişkili maruziyet yolları ve/veya belirli bir maruziyet yolu ile ilişkili olduğu 

gösterilebilecek diğer veri kaynaklarına dayalı (örn., epidemiyoloji çalışmaları veya 

hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen tekrarlanan doz toksisitesi çalışmaları) apriori 

varsayımlarla belirlenir. Bu tür çalışmalara yönelik standartlaştırılmış protokoller 

geliştirilmiş ve doğrulanmıştır (örn. OECD TGs 451, 453 veya U.S. EPA 870.4200). 

(ii) Kısa ve orta vadeli biyoanaliz verileri (örneğin, farelerde cilt tümörü, 

sıçanlarda karaciğer odaklı model, neonatal fare modeli): Spesifik dokulardaki 

varsayımsal pre-neoplastik değişikliklerin saptanmasına ve miktarının belirlenmesine 

izin veren çok sayıda deney geliştirilmiştir. Bu tür pre-neoplastik odakların 

indüksiyonu, kanserojen potansiyelin göstergesi olabilir. Bu tür çalışmalar genellikle 

geleneksel kanser biyoanalizlerinin eki olarak kabul edilir, ve daha az doğrulanmış ve 

standartlaştırılmış olsa da, risk değerlendirmesi için yararlı olabilecek ilave mekanik 

ve doz-yanıt bilgileri elde etmek için durum bazında uygulanabilir (Enzmann ve diğ., 

1998). 

(iii) Genetiği değiştirilmiş (transgenik) kemirgen modelleri (örn., Xpa-/-, 

p53+/-, rasH2 veya Tg.AC): hayvanların genetiğiyle karsinojenezin çok aşamalı 

süreci için gerekli olan bir veya daha fazla moleküler değişikliği hayata geçirecek 

şekilde oynanabilir (Tennant ve diğ., 1999). Bu, hayvanların kanserojenlere 

duyarlılığını artırabilir ve / veya kendiliğinden veya indüklenmiş tümörlerin 

gözlemlendiği latensi azaltabilir. Genetiği değiştirilmiş belirli bir grup hayvan 

türündeki genetik değişiklikler geniş bir doku yelpazesinde karsinojeneze duyarlılığı 

artırabileceği gibi söz konusu duyarlılık bir veya yalnızca sınırlı sayıda dokuda 
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neoplastik gelişim için gerekli değişikliklere özgü olabilir. 

 

(Jacobson-Kram, 2004; Pritchard ve diğ., 2003; ILSI/HESI, 2001). Bu modellerden 

elde edilen veriler, bir kimyasalın kanserojenliğini değerlendiren bir WoE analizinde 

kullanılabilir. 

(iv) in vivo genotoksisite araştırmaları: maddelerin mutasyonlar veya 

genotoksisiteyi indükleme yeteneği; kanserojen potansiyelin göstergesi olabilir. 

Genel olarak, in vivo pozitif genotoksisite bulguları ile hayvan karsinojenisite 

biyoanaliz sonuçları arasında iyi bir korelasyon vardır. 

(v) Tekrarlanan doz toksisite testleri: toksisite ve takip eden kanserojen etkiler 

için spesifik hedefler olabilecek dokuları belirleyebilir. Tümör gelişimine yardımcı 

olduğundan şüphelenilen pre-neoplastik değişikliklerin (örn. hiperplazi veya 

metaplazi) gözlemlenmesine özel önem verilebilir ve bunlar doz-etki ilişkilerinin 

geliştirilmesine yardımcı olabilir (Elcombe ve diğ., 2002). 

(vi) Sürekli hücre proliferasyonunun indüksiyonu üzerine çalışmalar: 

maddeler destekleyici süreçler yoluyla sürekli hücre poliferasyonu sağlayabilir ve 

toksisiteden zarar gören dokuları sürekli olarak yeniler. Bazı maddeler ayrıca, açık 

toksik etkilerin yokluğunda hücre çoğalmasını uyaran dokuya özgü mitojenler olabilir. 

Mitojenik etkiler sıklıkla tümör hızlandırıcıların etkisiyle ilişkilendirilir. Tümör 

gelişimini hızlandırmak hususunda, yeterli olmasa da, hem rejeneratif hücre 

proliferasyonu hem de mitojenik etkilerin varlığı gereklidir; ancak yine de, hangisinin 

meydana geldiğini değerlendirirken dikkat edilmesi gereken çok sayıda farklı mekanik 

temel vardır (Cohen and Ellwein, 1991; Cohen ve diğ., 1991). 

(vii) İmmünsüpresif aktivite üzerine çalışmalar: daha önce belirtildiği gibi, 

normal bağışıklık gözlem işlevlerinin baskılanması, neoplastik hücreleri tespit ederek 

yok etmeye hizmet eden normal bağışıklık sistemi işlevlerine de müdahale edebilir. 

(viii) TK üzerine araştırmalar: toksisite için hedefler olabilecek dokuları veya 

tedavi yollarını belirleyebilir ve belirli organlardaki maruziyet ve metabolizma 

hakkında veri sağlayabilir. Takip eden kanserojen etkilere geçiş mevcut olabilir veya 

olmayabilir; ancak bu tür veriler, karsinojenez çalışmalarının belirli doku tipleri veya 

hayvan türlerine odaklanmasına hizmet edebilir. 

(ix) Mekanizmalar/ etki şekilleri üzerine diğer çalışmalar, OMIC 

araştırmaları (toksikogenomik, proteomik, metabonomik ve metabolomik): 
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karsinogenez, gen ekspresyonundaki çoklu değişiklikler, transkripsiyonel düzenleme, 

protein sentezi ve diğer metabolik değişiklikler ile ilişkilidir. Kanserojen potansiyelin 

teşhisi üzerine spesifik değişiklikler henüz valide edilmeye muhtaç olsa da, hızla 

gelişen bu araştırma sahaları, bir gün potansiyel olarak kanserojen olabilecek 

maddelerin tanımlanmasında katkı sağlayabilecek geniş bir moleküler değişiklik 

dizisinin değerlendirilmesine izin verebilir. 

Yukarıdaki testlerin tehlikenin tanımlanması, etki mekanizması veya kanserojen etki 

konusunda farklı bilgiler verdiği belirtilmektedir. Örneğin; geleneksel biyoanalizler, 

tehlikenin tanımlanması ve tesir gücünün tahmini (yani, bir doz tanımlayıcısının 

türetilmesi) için kullanılırken genetiği değiştirilmiş hayvanların kullanıldığı 

araştırmalar ise potansiyel tehlike ve muhtemelen etki mekanizması hakkında bilgi 

verir; ancak bu hayvanların tümör indüksiyonuna oldukça duyarlı oldukları 

düşünüldüğünden kanserojenlik tesiri tahmin etmeleri daha zordur.  

In vivo veriler bir maddenin kanserojen olma potansiyeli ve altta yatan olası etki 

mekanizmaları ve bunların tesiri doğrudan bilgi verebilir. 

Madde, mutajen kategorisi 1A veya 1B olarak sınıflandırılmadıkça ve ulaşılan sonuç, 

neoplazmların görülme sıklığı, doğası ve tedavi edilen hayvanlar ve kontrol 

gruplarında meydana gelme zamanının bir karşılaştırmasına dayanmadıkça, 

karsinojenite testi OECD TG 451 veya 453'e uygun bir in vivo  test tarafından ele 

alınmalıdır. Diğer testler, mesela destekleyici bilgiler veya mekanik veriler sağlayarak 

WoE değerlendirmesine katkıda bulunabilir. 

Kullanılan hayvan türüne ait geçmiş tümör insidansı bilgisi önemlidir (laboratuvar 

özelinde sınıflandırılmış veriler tercih edilir). Ayrıca, istatistiksel analizlerin 

gereklilikleri nedeniyle, kullanılan çalışma tasarımına da dikkat edilmesi önemlidir. 

Karsinojenite çalışma raporlarından elde edilen verilerin kalitesi, bütünlüğü ve 

tamlığı, bu veriler üzerinde yapılacak sonraki analiz ve değerlendirmeler için 

gereklidir. Çalışma raporlarının kabul edilebilirliğinin kalitatif bir değerlendirmesi, bu 

nedenle, bağımsız değerlendirme sürecinin önemli bir parçasıdır. Bu konudaki kılavuz 

kaynaklara IEH (2002), CCCF (2004) ve OECD (2002)'den erişilebilir. Mevcut çalışma 

raporu, standart test yönergesinin gerektirdiği tüm bilgileri içermiyorsa, deneysel 

prosedürün kabul edilebilir olup olmadığına ve gerekli bilgilerin eksik olup olmadığına 

karar vermek için muhakeme gerekir. 

Analog maddelerin test edilmesine dair uzman görüşü ve tecrübesi, protokollerin 
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değiştirilmesini destekliyorsa, karsinojenite biyoanalizinin nihai tasarımı OECD 

yönergelerinden farklı olabilir. Standart protokoller üzerinde yapılacak bu tür 

değişiklikler, araştırmaya konu olan materyalin spesifik özelliklerinin bir işlevi olarak 

düşünülebilir. 

Bazı durumlarda eldeki karsinojenite verileri standart test yönergelerinde belirtilenler 

dışındaki türlere ait olabilir (örneğin, guinea pig, Suriye hamsteri ve nadiren mini 

domuzlar, köpekler ve primatlar). Bu tür çalışmalar, sıçanlar ve fareler üzerinde 

yürütülen çalışmalara ek olabileceği gibi onların yerine yürütülmüş bağımsız 

çalışmalar da olabilir ve herhangi bir değerlendirmede dikkate alınmalıdır. 

Eldeki veriler, yenidoğan veya genetiğiyle oynanmış (transgenik) hayvanlar üzerinde 

yürütülmüş kısa ve orta vadeli karsinojenite deneyleri gibi geleneksel olmayan 

çalışmalardan elde edilmiş olabilir (CCCF, 2004; OECD, 2002). Genetiğiyle oynanmış 

hayvanların çok aşamalı karsinojenez sürecinde değiştiğine inanılan genlerinde 

mutasyon olabilir; bu durum hayvanların kimyasal olarak indüklenen tümörlere karşı 

duyarlılığını arttırır.  Genetiği değiştirilmiş farklı hayvan modelleri mevcuttur ve yeni 

modeller de sürekli olarak geliştirilmektedir. Spesifik bir hayvan türünün farklı doku 

tiplerinde neoplastik gelişimi kolaylaştıracağından şüphelenilen genleri veya 

karsinojenezin dokuya özel boyutlarına karıştığından şüphelenilen genleri 

değiştirilmiş olabilir. İkincisi, hem deneysel yapılarının hem de değerlendirmek üzere 

tasarlandıkları belirli mekanik yolların tanınmasının ardından uygulanmalıdır. 

Örneğin, mezotelyoma (mezotel dokuda görülen kötü huylu tümör) indüksiyonuna 

duyarlı genetiğiyle oynanmış bir hayvan modeli, karaciğer karsinojeni olduğundan 

şüphe edilen bir araştırmada özel bir öneme sahip olacaktır. Bu tür hayvan türleri, 

kanserojen maddelerin daha kısa sürede ve daha az sayıda hayvan kullanılarak tespit 

edilmesi için umut vaat ediyor olsa da duyarlılıkları ve özgüllüklerinin saptanması 

gerekecektir. Bu tür deneyler, göreceli olarak bir validasyon eksikliğinden dolayı, 

henüz geleneksel yaşam boyu karsinojenite çalışmalarının alternatifi olarak kabul 

edilmemektedir ancak tarama amacıyla veya 2 yıllık kemirgen biyoanalizine olan 

ihtiyacı belirlemek konusunda faydası olabilir. Bu tür çalışmaların farklı 

değerlendirmeleri yayınlanmıştır (örn. Jacobson-Kram, 2004; Pritchard ve diğ., 2003; 

ILSI/HESI, 2001). 

Kabul edilebilir kalitede birden fazla çalışmadan elde edilen veriler mevcut olduğunda, 

bulguların tutarlılığı sorgulanmalıdır. Bulgular tutarlı olduğunda; özellikle birden fazla 
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tür üzerinde araştırma yapılmış ise veya tek bir çalışmada kötü huylu tümörlerin 

tedaviyle ilişkili olduğuna dair net bir insidans varsa, bir sonuca varmak genellikle 

daha kolaydır. Ortada yalnızca tek bir çalışma varsa ve test maddesi kanserojen 

değilse; (a) bu çalışmanın anlamlı olup olmadığına veya (b) maddenin kanserojen 

olarak kabul edilmemesi gerektiğine dair güven sağlamak için ek bilgilerin gerekip 

gerekmediğine karar vermek için bilimsel muhakeme yürütülmesine ihtiyaç vardır. 

Araştırma bulguları, onaylanmış araştırma yönergelerine uygun yürütülmüş olsa bile, 

kanserojen bir potansiyeli açıkça göstermeyebilir. Örneğin, sadece iyi huylu 

tümörlerin veya kontrol grubu hayvanların geçmişlerinde görülme sıklığı yüksek olan 

tümörlerin insidansında bir artış söz konusu olabilir. Kötü huylu ve nadir tümörlerde 

artıştan daha az ikna edici olsa da ve bu modelin aşırı hassasiyet potansiyelini göz 

önünde bulundurarak (Haseman, 1983; Ames ve Gold, 1990), bu tür pozitif 

bulguların konuyla ilgisi olmadığı gerekçesiyle reddedilmeden önce ayrıntılı ve 

doğrulanmış bir şekilde gerekçelendirilmesi gerekir. 

Tekrarlanan doz toksisite çalışmaları, bir maddenin kansere neden olma potansiyeline 

sahip olup olmadığını belirlemek ve altta yatan potansiyel etki mekanizmalarını 

değerlendirmek için toplanan WoE'ye yararlı ek bilgiler sağlayabilir (Elcombe ve diğ., 

2002). Örneğin, hiperplazinin indüklenmesi (sitotoksisite ve rejeneratif hücre 

proliferasyonu, mitojenite veya hücresel kontrol mekanizmalarına müdahale yoluyla) 

ve/veya pre-neoplastik lezyonların indüklenmesi, karsinojenite potansiyelini 

değerlendirmek hususunda WoE'ye katkıda bulunabilir. Toksisite çalışmaları ayrıca, 

kronik maruziyet koşulları altında tümör gelişimini destekleyen bir durum olan 

immünosupresif aktivite için kanıt sağlayabilir. 

Son olarak, toksikokinetik veriler, uygun yapısal uyarılar sayesinde metabolitlerin 

oluşumunu ortaya çıkarabilir. Ayrıca; maddenin emilimi, dağılımı, metabolizması 

ve/veya vücuttan atılımındaki farklılıklara dayanarak, bir türden toplanan veriler, 

karsinojenitenin tesiri ve alaka düzeyi ve bu verilerin diğerine ekstrapolasyonu 

hakkında da önemli bilgiler verebilir. Bu tür faktörlerin aracılık ettiği türlere özgü 

farklılıklar, deneysel çalışmalar veya toksikokinetik modelleme uygulamasıyla 

gösterilebilir. 

Hayvanlarda tespit edilen pozitif kanserojen bulgular dikkatli bir değerlendirme 

gerektirir ve diğer toksikolojik veriler (örn. in vitro ve/veya in vivo genotoksisite 

çalışmaları, toksikokinetik veriler, mekanik çalışmalar, (Q)SAR değerlendirmeleri) ve 
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maruziyet koşulları göz önünde bulundurularak (e.g. uygulama yolu) yapılmalıdır. Bu 

tür karşılaştırmalar, daha sonra insanlar üzerinde uygunluğu ayrıca 

değerlendirilebilecek, spesifik etki mekanizmaları ve mümkün olduğunda dikkate 

alınması gereken önemli bir faktör için kanıt sağlayabilir. 

Karsinojenlerin etki mekanizması hakkındaki bir WoE değerlendirmesine 

yapılandırılmış ve şeffaf bir yaklaşım sağlayan kavramsal bir çerçeve (see Sonich-

Mullin ve diğ., 2001; Boobis ve diğ., 2006) geliştirilmiştir. Etki mekanizması 

kanserojen bir madde için geliştirilen risk değerlendirmesinin anahtarı olduğunda bu 

çerçeve izlenmelidir;  özellikle bir maddenin kanseri genotoksik mekanizmalar yoluyla 

mı yoksa genotoksik olmayan mekanizmalar yoluyla mı indüklediği sorusuna cevap 

ararken kritik olabilir. 

Örneğin, bir madde in vivo sınırlı genotoksisite sergileyebilir, ancak karsinogenezin 

hedefi olan dokularda genotoksisite gözlenmezse yahut genotoksisite, maruziyet 

koşulları ile ilgisi olmayan yollarla uygulamada (örn. intravenöz enjeksiyon) gözlenir 

ancak madde kanseri indüklediği bilinen uygulama yollarıyla uygulandığında 

gözlemlenmezse, bu özelliğin kanserojenlik ile ilgisinin belirsiz olduğu düşünülür. Bu 

tür durumlarda, maddenin görünür genotoksik özellikleri, tümörün indüklenmesinin 

altında yattığına inanılan mekanizma(lar) ile ilgili olmayabilir. Örneğin, bazı inorganik 

metal bileşiklerinin oral uygulanması, organa özgü toksisite ve zorlanmış hücre 

proliferasyonunun dahil olduğu düşünülen bir mekanizma yoluyla böbrek tümörlerini 

indükleyecektir. Genotoksik yanıtlar, intravenöz enjeksiyon yoluyla karsinojenez için 

hedef olmayan dokularda indüklenebilir olsa da bu renal karsinojenezin genotoksik 

bir mekanizma gerektirdiğini gösteren kanıt sınırlıdır (IARC, 2006b).  Bu tür mekanik 

çıkarımların yapılmasında ispat yükü yüksek olsa da risk değerlendirmesinde 

kullanılan temel varsayımlar üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. 

Genel bir ifadeyle; genotoksik bir mekanizma (bilinen veya tahmin edilen) tarafından 

indüklenen tümörlerin, daha fazla bilgi yokluğunda, insanda doğrudan eşdeğeri 

olmayan dokularda gözlendiğinde bile insanlarla ilgisi olabileceği kabul edilir. 

Genotoksik olmayan bir mekanizma tarafından indüklendiği gösterilen tümörlerin de, 

prensipte, insanlarla ilgisi olacağı düşünülür; ancak bazı genotoksik olmayan etki 

mekanizmalarının insanlarda mevcut olmadığı da kabul edilmektedir (bkz. OECD, 

2002). Bu durum, insanlarda işlemeyen veya extrem ve gerçekçi olmayan koşullar 

altında insanlarda etkili olabilecek mekanizmalar/etki şekilleri, mesela kemirgenlere 
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özel etki mekanizmalarının neden olduğu kemirgen böbrek, tiroid, idrar kesesi, ön 

mide ve glandüler mide tümörleri gibi bazı spesifik kanser türleri söz konusu 

olduğunda geçerlidir.  Bu tümör türlerinden bazıları hakkında, anlatılan kemirgene 

özgü mekanizmaları oluşturmak için gerekli olan ve insan sağlığı ile ilgisi olmayan 

temel biyokimyasal ve histopatolojik olayları ayrıntılı karakterizasyon sağlayan, 

incelemeler mevcuttur (IARC, 1999a). IPCS hayvanlarda çalıştığı varsayılan bir etki 

mekanizmasının insanlarla ilişkisinin nasıl değerlendirileceği üzerine bir çerçeve 

geliştirmiş ve örnekler sunmuştur (ILSI RSI, 2003; Boobis ve diğ., 2006; Meek ve 

diğ., 2013). 

Test ve/veya test dışı yöntemlerle elde edilen veriler doğrultusunda kanserojen olarak 

tanımlanan maddelere dair elde mevcut olan bilgiler altta yatan etki mekanizması ve 

tesirini tespit etmek ve daha sonra yapılacak uygun bir kantitatif risk 

değerlendirmesine olanak sağlamak adına daha kapsamlı bir şekilde 

değerlendirilmelidir (bkz. Kısım 1.9.5). Daha önce de altı çizildiği gibi, tehlike ve riskin 

değerlendirilmesi amacıyla elde edilen sonuçların nasıl uygulanacağına ilişkin olarak, 

standart olmayan hayvan türlerinin (örn, genetiğiyle oynanmış veya yeni doğmuş 

hayvanlar) kullanıldığı çalışmalar uzman muhakemesi ile dikkatli bir şekilde 

değerlendirilmelidir; bu tür değerlendirmeler için kılavuz kaynak bulmak mümkün 

değildir.  

1.9.2.1. Karsinojenite (Kanser oluşumu) Üzerine Beşeri Veriler 

Bir dizi temel epidemiyolojik çalışma tasarımı mevcuttur ve kohort, durum kontrolü 

ve kayıt tabanlı korelasyonel (örn. ekolojik) çalışmaları içerir. Kimyasal karsinogenez 

ile ilgili en kesin epidemiyolojik çalışmalar, genellikle mesleki olarak maruz kalan 

popülasyonlar ve daha az sıklıkla genel popülasyon üzerinde gerçekleştirilmiş kohort 

çalışmalarıdır. Kohort çalışmaları, belirli bir maddeye maruz kaldığı bilinen 

başlangıçta sağlıklı birey gruplarını değerlendirir ve bu kişilerin zaman içerisinde 

kansere yakalanma insidanslarını veya ölüm oranlarını izler. Bireylerin maruziyetinin 

yoğunluğu hakkında yeterli bilgi mevcut olduğunda, genel kohortta, dozla bağlantılı 

kansere yakalanma insidansı veya ölüm oranı hakkında muhakeme yapılabilir. Durum 

kontrol çalışmalarında, belirli bir kanser türüne yakalanan bireyler geriye dönük 

olarak araştırılır ve kimyasala maruziyetleri hastalığa yakalanmamış bireylerle 

karşılaştırılır.  Durum kontrol çalışmaları genellikle kohort çalışmalar ile eş zamanlı 

olarak yürütülür ve kansere yakalanma sıklığının belirli bir maddeyle ilişkilendirilip 
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ilişkilendirilemeyeceği hakkında kesin kanıtları artırmaya yardımcı olabilir. İlişkisel 

veya ekolojik çalışmalar, belirli bir maddeye maruz kaldığı varsayılan birey 

gruplarında kanser insidansını/ölüm oranını değerlendirir ancak, bireylerin maruziyet 

miktarları mevcut olmadığından, sonuçları genellikle daha az kesindir. Kanser 

kümelerinin gözlenmesi ve nadir tümörlere ilişkin durum raporları da bazı durumlarda 

yararlı destekleyici bilgiler sağlayabilir, ancak daha çok resmi ve titiz kohort 

çalışmalar yürütmek konusunda itici güç oluşturur. 

Epidemiyolojik çalışmalar, kanserojenleri tanımlamanın yanı sıra, temsili (veya 

tarihsel) işyerlerinde ve/veya çevrede gerçekleşen maruziyet olayıyla ilgili gerçek 

veriler ve kanser indüklenmesi ile ilişkili doz-yanıt bilgisi sağlayabilir. Bu tür bilgiler, 

risk karakterizasyonu için çok değerli olabilir. 

İnsanlara yönelik kanserojenlerin tanımlanmasında etkili olmasına rağmen, 

epidemiyolojik çalışmaların duyarlılıkları bir dizi teknik faktör nedeniyle sınırlıdır. 

Maruziyet geçmişi (örneğin bireysel maruziyetin miktarı) veya bir kohort içindeki 

sağlık durumunun diğer belirleyicileri ile ilgili mevcut bilgilerin kapsamı ve/veya 

kalitesi genellikle sınırlıdır. Bir kanserojene maruziyet ile klinik hastalığın başlangıcı 

arasında geçen uzun süre göz önüne alındığında, kanserojenin tesiri hakkında sağlam 

tahminler yürütmek zor olabilir. Benzer şekilde, mesleki ve çevresel olarak maruz 

kalan kohortlar genellikle belgelenmemiş (veya tam olarak belgelenmemiş) diğer 

kanserojen maddelere de eş zamanlı olarak maruz kalmaktadır. Bu durum, özellikle, 

işlenmekte olan hammaddelerde eser kontaminantlar olarak bulunduğu bilinen diğer 

kanserojenlere (örneğin arsenik) eş zamanlı olarak maruziyeti gerektirdiği bilinen, 

köklü endüstriyel sektörler üzerindeki çalışmalarda (örneğin, ana metal üretimi) 

sorun teşkil edebilir. Bu tür sektörler için geriye dönük olarak yapılan hijyen ve 

maruziyet analizlerinde genellikle üretilen ana materyallere maruziyeti tahmin etmek 

mümkün olabilir, ancak kirletici kanserojenlere eş zamanlı ve kritik maruziyeti 

belgeleyen veriler mevcut olmayabilir.  Bu tür ortamlarda kanser riskinin arttığı 

gözlemlenebilir, ancak artışın kaynağını belirlemek zor olabilir. Son olarak, verilerde 

karışıklığa neden olabilecek yaşam tarzıyla alakalı çeşitli veriler (sigara ve alkol 

alışkanlıkları, beslenme şekli ve etnik köken) kanser insidansını etkileyebilir, ancak 

genellikle karışıklığa neden olabilecek faktörlerin kontrolü amacıyla yeterli şekilde 

belgelenemez. Bu nedenle, karışıklığa neden olabilecek faktörlerden etkilendiği 

bilinen doku bölgelerinde gözlenen (örneğin, akciğer ve mide) kanser türlerindeki 
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makul artışların yorumlanması zor olabilir. 

Biyolojik görüntüleme teknikleri ve moleküler epidemiyoloji hızla gelişmektedir. Bu 

yeni geliştirilen araçlar, bireysel duyarlılık biyobelirteçleri, kritik hedef organ 

maruziyetleri ve etkilerin düşük maruziyet seviyelerinde meydana gelip gelmediği 

hakkında bilgiler sağlamayı vaat etmektedir. Bu tür yardımcı bilgilerin, epidemiyolojik 

çalışma sonuçlarının yorumlanmasına ve doz yanıt ilişkilerinin tanımına yardımcı 

olması beklenmektedir. Örneğin, hemoglobin moleküllerinde kimyasal eklenti 

oluşumunun görüntülenmesi (Albertini ve diğ., 2006), hasarlı DNA bazlarının idrar 

yoluyla atılması (Chen ve Chiu, 2005), ve genotoksisite biyobelirteçlerinin 

indüklenmesinin (mikronukleus veya kromozom sapmaları; Boffetta ve diğ., 2007) 

klasik epidemiyolojik çalışma tasarımlarıyla birlikte kullanılırlığı değerlendirilmekte 

ve/veya valide edilmektedir. Bu tür verilerin belirli kimyasal maddelere 

uygulanabilirliği genellikle sınırlıdır, ancak bu tür teknikler, özellikle potansiyel etki 

mekanizmalarını tanımlayan hayvan verileri ve kanserojen riskin göstergesi 

olabilecek ilgili biyobelirteçlerle birleştirildiğinde nihayetinde daha yaygın olarak 

kullanılabilir hale gelebilir. Karsinojenik sürecin temelini oluşturan moleküler olayların 

izlenmesi de doz yanıt ilişkilerinin iyileştirilmesini kolaylaştırabilir ve nihayetinde 

potansiyel kanser riskinin erken göstergeleri olarak hizmet edebilir. Bununla birlikte, 

bir genelleme olarak, bu tür biyo-görüntüleme araçlarının rutin kullanım için gerekli 

hassasiyeti henüz ispatlanmamıştır. 

Epidemiyolojik veriler potansiyel olarak tehlikenin tanımlanması, maruziyet tahmini, 

doz yanıt analizi ve risk değerlendirmesi için kullanılabilir. Bir maddenin karsinojenik 

potansiyeline ilişkin her çalışmanın güvenilirlik derecesi, Hill (1965) gibi, kabul edilmiş 

nedensellik kriterleri kullanılarak değerlendirilmelidir. Bir çalışmadaki maruziyet 

verilerine ve kontrol popülasyonunun seçimine özel dikkat gösterilmelidir. Maruziyet 

verilerinin yeterli olarak raporlanmaması nedeniyle, bir maddenin kesin olarak 

kanserojen olarak tanımlanmasında önemli düzeyde belirsizlik halen vardır. Şans, 

önyargı ve kafa karıştırıcı faktörler kesinlikle göz ardı edilmemelidir. Maddenin net bir 

şekilde tanımlanması, diğer maddelere eşzamanlı maruziyetin varlığı veya yokluğu 

ve ilgili doz seviyelerini değerlendirmek için kullanılan yöntemler açıkça 

belgelenmelidir. İstatistiksel olarak anlamlı olmasa bile, aynı tümör tipinin benzer 

ifratlarını inceleyen bir dizi çalışma, pozitif bir ilişki önerebilir ve bu tür bir 

değerlendirme üzerine yapılmış çalışmaların yeterince benzer olması koşuluyla, 
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duyarlılığı artırmaya yönelik uygun bir ortak değerlendirme (meta-analiz) 

kullanılabilir. Farklı çalışmalardan elde edilen sonuçlar tutarsız olduğunda, olası 

açıklamalar aranmalı ve her farklı çalışma, kullanılan yöntem çerçevesinde 

değerlendirilmelidir. 

Epidemiyoloji çalışmaları dikkatle yorumlanmalıdır ve maruziyet türünün yeterliliği, 

araştırma konusu doku bölgelerinde görülmesi beklenen tümör sıklığına kıyasla 

çalışma kohortunun boyutu ve çalışma tasarımının temel unsurlarının uygun şekilde 

uygulanıp uygulanmadığı doğru şekilde değerlendirilmelidir (örn. indüklenen kanserin 

tedavisinde başarılı tedavi oranı yüksekse, mortalite üzerine yürütülen bir çalışmanın 

duyarlılığı sınırlı olacaktır). Bu tür bir dizi faktör, belirli bir çalışmanın hassasiyetini 

sınırlayabilir - bir maddenin insanlar için kanserojen olup olmadığının kesin bir şekilde 

gösterilmesi zordur; ayrıntılı ve kesin maruziyet ölçümleri, uygun kohort boyutu, 

yeterli yoğunluk ve sürede maruziyet, yeterli takip süresi, potansiyel olarak endişe 

verici kanserlerin tespiti ve teşhisine yönelik sağlam prosedürler gerektirir. Tam 

tersine; ilgili eş zamanlı maruziyetleri ve karışıklığa neden olabilecek faktörler 

yeterince belgelenmemişse, belirli bir çalışmada yüksek kanser riskini yorumlamak 

da zor olabilir. Kanser sonlanma noktalarını yerleşik pre-neoplastik lezyonlar veya 

kanser riskinin moleküler göstergeleri (biyobelirteçler) hakkındaki verilerle 

birleştirerek geleneksel epidemiyolojik yöntemlerin duyarlılığını ve özgüllüğünü 

iyileştirmeye yönelik çabalar devam etmektedir. 

İnsanlardan elde edilmiş verilere dayanarak kanserojen bir madde tanımlandıktan 

sonra; uygun şekilde yapılmış epidemiyoloji çalışmaları, insanların hayvanlara kıyasla 

göreceli duyarlılığı hakkında bilgi sağlamak ve/veya insanların kansere yakalanma 

riskinin üst sınırını göstermek konusunda değerli bilgiler verebilir. Altta yatan etki 

mekanizmalarının tanımlanması– müteakip risk değerlendirmesi için gereklidir (bkz. 

aşağıdaki Kısım 1.9.3) - çoğu zaman kritik olarak test ve/veya test dışı yöntemlerle 

elde edilmiş mevcut bilgilere bağlıdır. 

1.9.3. Açıklanamayan Belirsizlikler 

Önceki bölümlerde belirtildiği gibi, bir kimyasalın kanserojen özelliklerini 

değerlendirmek için insanlardan elde edilen veriler çoğunlukla mevcut değildir ve 

alternatif yaklaşımlar kullanılmalıdır.  

Ek olarak, genotoksik kanserojenlerin tanımlanmasına yönelik test sistemleri oldukça 

iyi gelişmiştir ve bu özelliği yeterince kapsamaktadır. Hayvanlarda mutajenite ve 
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karsinojeniteyi indükleyen mekanizmaların insanlarla alakası olmadığına dair ikna 

edici kanıtlar olmadığı sürece, genotoksik bir etki mekanizmasıyla  hareket eden 

hayvan kanserojenlerinin makul bir çerçevede insanlar için de kanserojen olarak 

kabul edilebileceği konusunda da fikir birliği vardır.  Ancak, hayvanlarda ve insanlarda 

karsinojenik potens arasındaki ilişki net değildir ve burada bazı belirsizlikler ortaya 

çıkarmaktadır. 

 

Öte yandan, karsinojenisitenin biyolojik tayini dışında genotoksik olmayan 

kanserojenleri tanımlamaya yönelik hassas ve seçici test sistemlerine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Yapısal olarak ilgili kimyasalların kanserojenliği hakkında test dışı 

yollarla elde edilmiş bilginin yokluğunda, muhtemel kanserojen özelliklere dair 

endikasyonlar, mevcut tekrarlanan doz toksisite verilerinden veya in vitro hücre 

transformasyon deneylerinden elde edilebilir. Bununla birlikte, ilk bahsedilen veri 

kaynağının duyarlılığı düşük olsa da (örneğin 28 günlük bir çalışmadan elde edilmemiş 

olması durumunda), ikincisinin kanserojen olma potansiyelini yüksek tahmin etme 

olasılığı da bulunmaktadır. 

Bu konuda daha kapsamlı bilgi sağlamaya yönelik veriler yetersizdir. 

Hayvanlardan elde edilmiş karsinojenisite testi verilerinin yokluğunda, genotoksik 

olmayan kanserojenlerin  tanımlanması zor olabilir.  Bununla birlikte, mevcut 

konservatif (ihtiyatlı) risk değerlendirme metodolojisinin, bu etki mekanizması 

aracılığıyla tezahür eden kanserojen etkiler riskini de kapsaması gerektiği 

tartışılabilir: bir başka deyişle; belirsizliği önlemek amacıyla ihtiyatlı değerlendirme 

faktörlerinin uygulanmasıyla, birçok genotoksik olmayan kanserojene yönelik mevcut 

risk değerlendirmeleri, prekürsör etkilere ait NOAELler veya hedef organ toksisitesine 

dayanmaktadır.  Genotoksik olmayan bir kanserojen olarak tanımlandıktan sonra 

dahi (test veya test dışı yöntemlerle elde edilen verilerden), bu gözlemin insanlarla 

ilgisi, yani temeldeki etki mekanizmasının insanda geçerliliği konusunda belirsizlik 

olabilir. Bununla ilgili spesifik verilerin yokluğunda, hayvanlar üzerindeki gözlemlerin 

insanlarla da ilgili olacağı varsayılır. Bununla birlikte, hayvanlar ve insanlar üzerindeki 

kanserojen potensi arasındaki ilişkiye dair hala bir miktar belirsizlik olsa da bu, 

insanlara dair standartlarının türetilmesi prosedüründe ele alınacaktır (ILSI RSI, 

2003).  

Son olarak, hayvanlar üzerinde uygulanan konvansiyonel karsinojenite deneylerinin, 
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insanlar üzerinde kanserojen olduğu iyi bilinen maddelere (örneğin asbest ve arsenik 

bileşikleri) karşı duyarsız olduğu bulunmuştur.  Bu maddelerin kanserojen olduğu test 

koşulları değiştirildiğinde ispat edilebilir; dolayısıyla, bir kimyasalın insanlarda 

kanserojen bir tehlike oluşturması olasılığı her zaman mevcut olsa da bu durum 

konvansiyonel hayvan deneylerinde gözden kaçabilmektedir. Bu durum, aynı 

zamanda, diğer toksikolojik sonlanma noktaları için de geçerlidir ve risk yöneticileri 

tarafından, özellikle çalışanlar ve/veya tüketicilerin yüksek maruziyetle karşı karşıya 

olduğu senaryoları kabul edip etmeme hususunda karar verirken, göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

1.9.4. Sınıflandırma ve Etiketlemeye Uygunluk Sonuçları 

Karsinojenite ile ilgili olarak uygun bir sınıflandırma ve etiketleme kararına varmak 

için, mevcut veriler CLP Yönergesinde bahsedilen kriterler ve kılavuz bilgiler ışığında 

değerlendirilmelidir. 

1.9.5. Risk Değerlendirmesine Uygunluk Sonuçları 

Bir kimyasalın hayvan verileri, epidemiyolojik veriler veya her ikisi birden kullanılmak 

suretiyle kanserojen bir ajan olarak tanımlanmasının yanı sıra doz yanıt 

değerlendirmesi, belirli maruziyet koşulları altında veya belirli bir senaryo 

çerçevesinde kanserojen riskleri karakterize etmek için önemli bir ileri adımdır. Bu 

değerlendirmedeki en kritik unsur, gözlemlenen tümör oluşumunun altında yatan etki 

mekanizmasının araştırılması, tümör indüklenmesinin genotoksik bir mekanizmaya 

bağlı olup olmadığının belirlenmesidir. 
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Ruhsatlandırma çalışmalarında; genelde, aksi yöndeki verilerin yokluğunda DNA ile 

doğrudan etkileşim sergileyen genotoksik kanserojenler için bir etki eşiği 

belirlenemeyeceği varsayılır. Başka bir deyişle, bu tür ajanların neden olduğu 

kanserojenlik için hiçbir etkinin gözlenmediği bir doz sınırı tanımlamak mümkün 

değildir. Bununla birlikte; bazı durumlarda, düşük doz altında bu bileşikler için bile 

kanserojenlik için bir eşik belirlenebilir: örn. bazı durumlarda lokal kronik sitotoksisite 

ve rejeneratif hiperplazi ile ilişkili olanların altındaki maruziyet seviyelerinde 

tümörlerde bir artış meydana gelmediği açıkça gösterilmiştir.  Ayrıca, genetik 

değişikliklere neden olan belirli genotoksik karsinojenlerin altta yatan genotoksik 

etkileri için pratik bir eşik bulunabileceği de kabul edilmektedir. Örneğin, bunun 

anöjenler (anöploidiyi - kromozom kazanımı veya kaybı sonucunda kromozom 

sayısında değişiklik - indükleyen ajanlar) veya DNA üzerinde dolaylı ve başka bir 

etkinin sekonderi olabilecek (örn. doğal antioksidan savunma mekanizmalarını aşan 

oksidatif stres yoluyla) etkilere neden olan kimyasallar için geçerli olduğu 

gösterilmiştir. 

Genotoksik olmayan karsinojenler, etkilerini doğrudan DNA-reaktivitesi içermeyen 

mekanizmalar yoluyla gösterir. Genel olarak, bu etki mekanizmalarının eşik dozları 

ile ilişkili olduğu varsayılır, ve altta yatan şüpheli toksik etkiler için hiçbir etki 

gözlenmeyen seviye bilgisinin tanımlanması mümkün olabilir. Genotoksik olmayan 

kanserojenlikte rol oynadığı düşünülen birçok farklı etki mekanizması bulunmaktadır. 

Bazıları spesifik reseptörlerle (örneğin östrojen reseptörleri) doğrudan etkileşim 

içerisindeyken diğerleri reseptör bağımlı değil gibi görünmektedir. 

Müteakip rejeneratif hücre proliferasyonu ile birlikte kronik sitotoksisitenin tümör 

gelişimini indükleyecek bir etki mekanizması olduğu kabul edilir: Sıçanlarda mesane 

tümörlerinin indüklenmesi, bazı durumlarda, inatçı irritasyon/iltihaplanma, doku 

erozyonu ve mesane taşlarının oluşumunu takiben ürotelyumda oluşacak rejeneratif 

hiperplaziye bağlı olabilir. Neoplastik / pre-neoplastik hücrelerin klonal büyümesini 

kolaylaştırmak için hücreler arası iletişimin engellenmesi gibi özel hücresel etkiler de 

önerilmiştir. 

Bir kanserojenin etki mekanizmasının belirlenmesi genotoksisite testlerinin (hem in 

vitro hem de in vivo) sonuçları ve hayvan deneylerindeki gözlemlerin 

kombinasyonuna dayanmaktadır; örn. tümör bölgesi ve tipi ile patolojik ve 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 229 
BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 229 

 

 

mikroskobik analizlerden paralel gözlemler. Epidemiyolojik veriler buna nadiren 

katkıda bulunur.  

Bir eşiğe sahip olsun ya da olmasın, tümör oluşumunun etki şekli belirlendikten sonra, 

risk değerlendirmesini sonuçlandırmak için bir doz tanımlayıcı türetilmelidir. 

Tümör oluşumunun etki mekanizması bir eşik değeri olmaksızın tanımlanırsa, doz 

yanıt tanımlayıcıları ile ilgili bölümde atıfta bulunulan T25, BMD10 ya da BMDL10 

(bkz. Kısım 2) gibi doz tanımlayıcıları, gerekirse, DMEL(daha kapsamlı bilgi için bkz. 

Gerekli bilgiler ve Kimyasal Güvenliğin Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz Ana Bölüm 

R.8, Kısım R.8.5) türetebilmek için oluşturulabilir. Bu değer, bir risk yönetimi 

seçeneği olarak asgari öneme sahip maruziyet seviyelerini belirlemek gibi müteakip 

bir güvenlik değerlendirmesinde kullanılabilir. 

Esas olarak hayvan verilerinden elde edilmesine rağmen, epidemiyolojik veriler de, 

bazı durumlarda, bir referans değer türetilmesine izin veren doz tanımlayıcıları örn. 

Göreceli Risk (RR) veya Olasılık Oranı (OR) sağlayabilir. 

 

1.10. Reprodüktif toksisite 

Reprodüktif toksisitenin değerlendirilmesine yönelik işbu bölümde açıklanan diğer 

unsurlarla birlikte, ECHA Biyosidal Ürünler Kılavuzu: Cilt III İnsan Sağlığı, Bölüm A 

(Gerekli bilgiler) 'da yer alan Reprodüktif Toksisite ile ilgili bölüm içeriği de göz 

önünde bulundurulacaktır. 

1.10.1. Tanım 

Popülasyon düzeyinde, reprodüktif toksisite açıkça önem arz eden bir konudur, zira 

insan türünün devamı üreme siklusunun bütünlüğüne bağlıdır. Benzer şekilde, birey 

bağlamında, üreme yeteneğinin bozulması ve gelişimsel bozuklukların ortaya 

çıkması, apaçık bir şekilde ciddi sağlık problemleridir. Bu nedenle, bireylerin çevrede, 

iş yerinde ve tüketici ürünleri vasıtasıyla maruz kalabilecekleri kimyasallar için 

üremeyle ilgili potansiyel tehlikeli özelliklerin belirlenmesi önem arz etmektedir. 

Üreme toksisitesi terimi, yetişkin erkek ve dişilerde cinsel işlev ve doğurganlık 

üzerinde (bir madde tarafından) indüklenen advers etkiler, yavrularda gözlenen 

gelişimsel toksisite ve Küresel Uyumlaştırma Sistemi (Globally Harmonised System 

(GHS))’nin Kimyasal Sistemlerin Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi başlıklı 

3.Bölümünde tanımlandığı gibi bunların laktasyon üzerindeki etkilerini tanımlamak 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation?panel=vol3partA&vol3partA
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation?panel=vol3partA&vol3partA
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation?panel=vol3partA&vol3partA
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için kullanılır (UN, 2005). Pratikte üreme toksisitesi, erkek ve dişi üreme fonksiyonları 

veya kapasitesinin bozulması (doğurganlık) ve döl üzerinde kalıtsal olmayan zararlı 

etkilerin indüklenmesi (gelişimsel toksisite) ile ilgili çok sayıda farklı sonlanma noktası 

ile karakterizedir. Erkek veya dişi doğurganlığı üzerindeki etkiler, libido üzerindeki 

olumsuz etkiler ve cinsel davranışlar dışında spermatogenezin dölleme kapasitesi, 

döllenme veya aşılama dahil döllenmiş yumurtanın gelişimini engelleyen herhangi bir 

boyutu ile hormonal veya fizyolojik yanıtları kapsar. Gelişimsel toksisite, doğumdan 

önce ve sonra normal gelişime müdahale eden her türlü etkiyi içerir. Doğum öncesi 

veya sonrası indüklenen veya ortaya çıkan tüm etkileri içerir.  Kilo kaybı, büyüme ve 

gelişme geriliği, organ toksisitesi, ölüm, düşük, yapısal kusurlar (teratojenik etkiler), 

fonksiyonel etkiler, doğum öncesi ve sonrası kusurlar, normal pübertal gelişim gibi 

doğum sonrası bozulan zihinsel veya fiziksel gelişim gibi embriyotoksik / fetotoksik 

etkiler bu kapsamda değerlendirilir. 

Testin genel hedefleri şunları belirlemektir: 

 insanların maddeye maruziyetinin üreme işlevi veya kapasitesi üzerindeki 

olumsuz etkilerle ilişkilendirilip ilişkilendirilemeyeceği; ve/veya 

 hayvanlar üzerinde yürütülen çalışmalarda, maddenin erkek ve/veya dişilere 

gebelik öncesi, hamilelik dönemi ve emzirme döneminde uygulanmasının üreme 

fonksiyonu veya kapasitesi üzerinde olumsuz etkilere neden olup olmadığı; ve/veya 

 hayvanlar üzerinde yürütülen çalışmalarda, maddenin doğum öncesi veya 

sonrası gelişme döneminde uygulanmasının yavrularda kalıtsal olmayan olumsuz 

etkilere yol açıp açmadığı; 

 hamile dişinin potansiyel olarak genel toksisiteye daha duyarlı olup olmadığı; 

 üreme üzerindeki herhangi bir yan etki bağlamında doz-yanıt ilişkisi. 

Üreme fonksiyonları üzerinde madde ile bağlantılı advers etkiler her zaman potansiyel 

endişe kaynağıdır; ancak mümkünse, üreme fonksiyonlarında maddenin kendine 

özgü bir özelliğinin sonucu olarak gözlenebilecek spesifik bir etki ile genel toksisitenin 

bir sonucu olan spesifik olmayan advers bir üreme etkisinin (örn. gıda veya su 

alımının azalması, annenin stresli olması) birbirinden ayrılması önem arz etmektedir. 

Bu nedenle, üreme toksisitesi aynı çalışmada ebeveyn toksisitesi ile eş zamanlı olarak 

değerlendirilmelidir. Maternal toksisite ile bağlantılı gelişimsel toksisitenin 

değerlendirilmesine ilişkin daha kapsamlı bilgiye aşağıda ayrıntılı olarak yer 
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verilmiştir. 

Kategori 1 veya 2 mutajen (93/21 sayılı Direktif uyarınca) (veya CLP Yönetmeliği 

uyarınca Cat 1A ya da 1B) olarak sınıflandırma kriterlerini karşılayan germ hücre 

mutajenleri ile hem Kategori 3 mutajenler hem de Kategori 1 veya 2 karsinojen (veya 

CLP Yönetmeliği uyarınca sırasıyla Cat 2 ve Cat 1A ya da 1B) olarak sınıflandırma 

kriterlerini karşılayan genotoksik karsinojenlerin üreme toksisitesi test sonuçlarının 

risk değerlendirmesinin sonucunu etkilemesi olası değildir. Bunun nedeni, bu tür 

maddelerin risk karakterizasyonunun, advers etkiler için bir eşik maruziyet 

seviyesinin belirlenemeyeceği varsayımını temel almasıdır; bu bilgi normal şartlarda 

katı risk yönetim önlemleri alınması yönünde bir tavsiyeyle sonuçlanacaktır. Bu 

nedenle, risk karakterizasyonu amacıyla testlerden elde edilen bilgilere ihtiyaç 

duyulacağını gösteren duruma özel nedenlerin yokluğunda, germ hücre mutajenleri 

ve genotoksik karsinojenler için üreme testi gerekli olmayacaktır. Üreme toksisitesini 

değerlendirmek amacıyla test edilmeyen germ hücre mutajenleri ve genotoksik 

karsinojenler, üreme fonksiyonları bağlamında potansiyel olarak toksik olarak kabul 

edilmelidir. 

1.10.2. Etki Değerlendirmesinde Kullanılacak Veriler 

1.10.2.1 İnsan harici kaynaklardan elde edilen veriler 

1.10.2.1.1 Test dışı yöntemlerle elde edilen veriler 

(a) Fiziko-kimyasal özellikler 

Bir maddenin fiziko-kimyasal özelliklerinden, söz konusu maddenin belirli bir yolla 

maruziyet sonrası absorbe edilip edilmeyeceği ve ayrıca, maddenin (veya aktif bir 

metabolitin) plasenta, kan-beyin veya kan-testis engellerini aşma veya süte karışma 

olasılığı hakkında çıkarım yapmak mümkün olabilir. Fiziko-kimyasal özellikler 

hakkındaki bilgiler WoE değerlendirmesine katkıda bulunabilir. 

(b) Kimyasal gruplandırma veya çapraz okuma ve (Q)SAR modelleri 

Yapı-aktivite ilişkileri kavramı (SAR) bir maddenin üreme toksisitesi potansiyelini 

tahmin etmeye yönelik yaklaşımlar sunar. Benzer yapılara sahip maddeleri 

gruplamak, üzerinde yeterince araştırma yapılmış maddelerin toksisite potansiyelini 

hakkında yeterince veri olmayan veya eksik veri olan maddelere genişletme fırsatı 

verir. Bu, özellikle toksisite profilinin (veya bunların eksikliğinin) yapısal özelliklerle 

ilişkilendirilebildiği ve üreme toksisite potansiyelinin bir homolog dizi veya kategoriye 
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interpole veya enterpole edilebildiği durumlar için geçerlidir. 

QSAR sistem yaklaşımları, reprodüktif (üreme sistemi) toksisitesi için halihazırda 

yeterince valide edilmemiştir ve sonuç olarak, bu alandaki bir test stratejisinde rutin 

kullanımlarına ilişkin kesin tavsiyelerde bulunulamaz. Bu nedenle, mevcut QSAR 

modellerinden elde edilecek negatif bir sonuç, başka destekleyici kanıtların 

yokluğunda, üreme sistemi üzerinde tehlikesi olmayacağı şeklinde yorumlanamaz. 

QSAR modellemesinin bir başka sınırlaması da, risk değerlendirmesi için ihtiyaç 

duyulan örneğin N(L)OAEL gibi bir doz-yanıt bilgisini sağlayamamasıdır. 

Ancak, doğrulanmış bir QSAR modelinden elde edilecek pozitif bir sonuç daha 

kapsamlı testler yapılması için bir tetikleyici (uyarı) olabilir; ancak, bu yaklaşıma olan 

sınırlı güven nedeniyle, böyle bir sonuç normalde tehlikenin sınıflandırması ile ilgili bir 

karar için birincil destek olmak konusunda yeterli olmayacaktır. 

Ayrıca; QSAR modelleri, uygulanabildiği alanının uygun olması koşuluyla ve eldeki 

diğer verilerle birlikte göz önünde bulundurulduğunda WoE yaklaşımının parçası 

olarak kullanılabilir. QSAR , yine, uygulanabildiği alanının uygun olması koşuluyla, bir 

madde gruplama yaklaşımı içinde toksikolojik özellikleri bağlantı sorgulama yoluyla 

değerlendirirken destekleyici kanıt olarak kullanılabilir. Positif and negatif QSAR 

modelleme sonuçları, bağlantı sorgulama değerlendirmesinde değerli bilgiler 

verebilir. 

1.10.2.1.2 Üreme toksisitesi ile ilgili test yoluyla elde edilen veriler 

(a) In vitro (laboratuvar ortamında elde edilen) veriler 

Şu anda üreme toksisitesi ile ilgili  in vitro testler bağlamında resmi olarak kabul 

edilmiş bir AB ya da OECD test kılavuzu bulunmamaktadır. 

Üreme toksisitesi ile ilgili tahlillerin çoğu, bir kimyasalın androjen reseptörüne (AR) veya 

östrojen reseptörüne (ER) bağlanma, bunları aktive etme veya bloke etme kabiliyetini 

değerlendirmek için tasarlanmıştır. Bunlar arasında, hücresiz veya tam hücre bağlanma 

analizleri, hücre proliferasyon analizleri ve transkripsiyon analizleri sayılabilir. Ayrıca, 

steroidogeneze müdahale etme yeteneğini tespit etmeye yönelik testler halihazırda 

geliştirme aşamasındadır. 

Geliştirilmekte olan alternatif yöntemlerin durumu hakkında güncel bilgilere ECVAM 

web sitesinden ve alternatif yöntemlerin validasyonu hususunda faaliyet gösteren 

diğer uluslararası merkezlerden ulaşılabilir. 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 233 
BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 233 

 

 

Üreme sürecinin karmaşık yapısı ve toksisitenin bu geniş sahasıyla ilişkili çok sayıda 

potansiyel hedef/mekanizma göz önüne alındığında; üreme toksisitesini 

değerlendiren in vivo test yöntemlerinin alternatiflerin tasarımında güçlükler söz 

konusudur. 

Şu anda in vitro yaklaşımların, test maddesinin biyotransformasyonuna izin 

verilmemesi gibi, birçok sınırlaması vardır (Coecke ve diğ., 2006). Sonuç olarak, 

üreme toksisitesine yönelik bir test stratejisinde bilhassa in vitro yöntemlerin 

kullanılmasına dair hiçbir kesin tavsiyede bulunulamaz. Kademeli ve/veya seri 

yaklaşımlarda analizlerin kombinasyonu tahmin edilebilirliği iyileştirebilir, ancak in 

vivo durum, bir dizi in vitro analiz ile modellenen alanların toplamından daha fazla 

olacaktır (inceleme için bkz. Piersma (2006)). Bu nedenle, herhangi bir destekleyici 

bilginin yokluğunda, bir madde için negatif bir sonuç, üreme tehlikesinin olmadığı 

şeklinde güvenle yorumlanamaz. in vitro testlerin diğer bir sınırlaması da, N(L)OAEL 

ve risk değerlendirme süreci için gerekli olan diğer doz-yanıt bilgilerini 

sağlayamamasıdır. 

Bununla birlikte, doğrulanmış bir in vitro testten elde edilen pozitif sonuç, etkili 

konsantrasyona bağlı olarak ve maddenin toksikokinetik profili hakkında bilinenleri 

de hesaba katarak, daha kapsamlı testler yapılması kararına yönelik bir gerekçe 

sağlayabilir. Şu anda bu yaklaşıma olan sınırlı güven nedeniyle; böyle bir sonuç, tek 

başına, tehlike sınıflandırmasını desteklemek için yeterli olmayacaktır. 

Ek olarak, uygulanabilirlik alanının uygun olması koşuluyla, doğrulanmış ve valide 

edilmemiş in vitro testler, bir sınıflandırma kararını ve risk değerlendirmesini 

desteklemeye yönelik gerekli bilgileri toplamak amacıyla, WoE değerlendirme 

yaklaşımındaki diğer verilerle birlikte kullanılabilir. In vitro teknikler, ruhsatlandırma 

kararları için destek sağlayabilen mekanik araştırmalarda da kullanılabilir. in vitro 

testler, yine, uygulanabildiği alanının uygun olması koşuluyla, bir madde gruplama 

yaklaşımı içinde toksikolojik özellikleri bağlantı sorgulama yoluyla değerlendirirken 

destekleyici kanıt olarak kullanılabilir. Positif and negatif in vitro test sonuçları, 

bağlantı sorgulama değerlendirmesinde değerli bilgiler verebilir. 

Özellikle, gelişimsel etkilerin tespit edilmesi amacıyla yapılmış en umut verici üç 

testin, yani embriyonik kök hücre testi, uzuv tomurcuğu mikro kütle kültürü ve tüm 

embriyo kültürünün son validasyon çalışması, bunların çalışmaya dahil edilmiş sınırlı 
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sayıdaki güçlü embriyotoksik kimyasallar için yüksek öngörüye sahip olduğunu 

göstermiştir  (Genschow ve diğ., 2002; Piersma, 2006; Spielmann ve diğ., 2006). 

Bununla birlikte, hem validasyon çalışmasının hem de in vitro testlerin tasarımında, 

test edilen maddelerin sınırlı sayısı ve aralığı ve bir biyotransformasyon sisteminin 

olmaması gibi, testlerin ruhsatlandırma bağlamında şu anda sınırlı değere sahip 

olduğu sonucunu düşündüren bir takım zayıflıklar tespit edilmiştir. Bununla birlikte, 

yukarıda tartışıldığı gibi, bu testlerin sonuçları, diğer verilerle birlikte 

değerlendirildiğinde WoE değerlendirmesinde ve bağlantı sorgulama yaklaşımlarını 

desteklemede rol oynayabilir ve daha kapsamlı testler yapmak için tetikleyici görevi 

görebilir. 

(b) Hayvan verileri 

Bunlar, çok farklı hayvan denekler üzerinde yürütülen çalışmalardan elde edilebilir ve 

bir maddenin reprodüktif toksisitesi hakkında farklı miktarlarda doğrudan veya dolaylı 

bilgi verebilir; örn: 

 tarama çalışmaları (OECD TGs 421 veya 422 gibi) 

diğer kısa dönem in vivo tarama testleri (örn. Chernoff/Kavlock testleri bkz. Hardin 

ve diğ. (1987), uterotrofik ve Hershberger testleri) 

 ilk veya ikinci (veya çoklu) nesil çalışmalar (B.35, OECD TGs 415 veya 416, ya 

da EU B.34 veya ‘F1-genişletilmiş ilk nesil çalışma OECD TG 443) 

 prenatal gelişimsel toksisite testleri (EU B.31, OECD TG 414 gibi) 

 gelişimsel nörotoksisite çalışmaları (OECD TG 426 gibi) 

 doğum öncesi/sonrası çalışmalar 

 standart dışı tasarıma sahip erkek veya dişi doğurganlık çalışmaları 
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 ilgili parametreler dahil edilmişse, tekrarlanan doz toksisite çalışmaları; örneğin 

semen analizi, östrus siklusu ve/veya üreme organı histopatolojisi 

 dominant letal analiz (EU B.22, OECD TG 478) 

 mekanik ve toksikokinetik çalışmalar; 

 memeli olmayan türler üzerinde yürütülen çalışmalar 

Tekrarlanan doz toksisite çalışmaları: 

Doğrudan üreme toksisitesini araştırmayı amaçlamamasına rağmen, tekrarlanan doz 

toksisite çalışmaları (örn. EU B.7, OECD TG 407) yetişkin hayvanlarda üreme 

organları üzerinde net etkiler ortaya çıkarabilir. Bununla birlikte, bu bulgular, belirgin 

sistemik toksisite varlığında (bir tekrarlanan doz çalışmasında test edilen en yüksek 

doz seviyesine kadar) ortaya çıkarsa doğurganlık üzerindeki etkilere ilişkin endişeleri 

azaltabilir ve daha kapsamlı testler yapma gereksinimlerine ilişkin kararlara katkıda 

bulunabilir. Ancak; bu, maddenin doğurganlığı etkileme kapasitesine sahip olma 

olasılığını ortadan kaldırmaz. 

Tekrarlanan doz toksisite çalışmalarında üreme organları üzerindeki etkilerin 

gözlenmesi risk değerlendirmesinde kullanılmak üzere bir N(L)OAEL belirlemek için 

de yeterli olabilir. Bununla birlikte; üreme organları üzerindeki etkilerin saptanmasını 

amaçlayan tekrarlanan doz toksisite çalışmalarının duyarlılığının, grup başına düşen 

hayvan sayısı nedeniyle, üreme toksisitesi çalışmalarından daha az olabileceği not 

edilmelidir. Ek olarak; bir dizi durum, üreme sistemi üzerindeki etkilerin, fetüslerin 

ve genç hayvanların gelişimi sırasında yetişkinlere kıyasla daha az sıklıkta ortaya 

çıkabileceğini göstermiştir. Sonuç olarak; yetişkin hayvanların üreme organları 

üzerindeki advers etkilere dair kanıtlanmış endikasyonların varlığında, risk 

değerlendirme sürecinde artırılmış bir değerlendirme faktörünün kullanılması akla 

getirilebilir. Alternatif olarak, bir tarama testi (OECD TG 421) veya ikinci nesil çalışma 

(EU B.35, OECD TG 416)  gibi daha kapsamlı çalışmalar, WoE değerlendirmesine 

dayalı olarak tetiklenebilir. Tekrarlanan doz toksisite çalışmalarında gözlenen, 

örneğin cinsiyet hormonu düzeyindeki değişiklikler gibi, bazı etkilerin yorumlanması 

zor olabilir ve diğer çalışmaların bir parçası olarak daha ayrıntılı araştırılmalıdır. 

Tekrarlanan doz toksisite çalışmaları, gelişimsel nörotoksisite ve/veya gelişimsel 

immünotoksisite sonlanma noktalarını araştırma ihtiyacını değerlendirmeye yönelik 
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göstergeler de sağlayabilir.  

In vivo üreme toksisitesi testleri: 

Üreme toksisitesini araştırmak için özel olarak tasarlanmış mevcut OECD TGler (veya 

taslakları) Tablo 13'te gösterilmektedir. 

Üreme/Gelişimsel Toksisite Tarama Testinin (OECD TGler 421 ve 422) amacı, gonadal 

(yumurtalıkla ilgili) fonksiyon, çiftleşme davranışı, gebe kalma, embriyo gelişimi ve 

doğum gibi, erkek ve dişi üreme performansı üzerindeki etkiler hakkında bilgi 

sağlamaktır.  Bu testlerde üreme veya üreme organları üzerindeki olumsuz etkilere 

dair net kanıtların gözlemlenmesi bir sınıflandırma ve risk değerlendirmesi için gerekli 

bilgi ihtiyaçlarını karşılamak (uygun bir değerlendirme faktörü kullanarak) ve bir  AEL 

i tanımlayabilecek N(L)OAEL sağlamak için yeterli olabilir. Ancak sonuçlar dikkatle 

yorumlanmalıdır, zira  OECD TGler 421/422 kesin üreme toksisitesi çalışmalarının 

alternatifi veya ikamesi olarak tasarlanmamış tarama tahlilleridir (OECD TGler 414 

ve 416, EU B.31 ve B.35). Bu tarama testleri, üreme ve gelişimin tüm boyutları 

hakkında eksiksiz bilgi sağlamayı amaçlamaz. Özellikle, doğum öncesi maruziyetle 

ilişkili doğum sonrası etkiler (yaşayabilirliği veya fonksiyonel etkileri etkileyen 

saptanmamış malformasyonlar gibi) veya doğum sonrası veya laktasyon (süt verme) 

sırasında maruziyetten kaynaklanan etkiler bu çalışmalarda ele alınmamaktadır. 

Ayrıca; pratikte 2 haftalık maruziyet süresinin testiküler toksik maddelerin bir çoğunu 

tespit etmek için muhtemelen yeterli olacağı düşünülse de bu çalışmalardaki 

maruziyet süresi, spermatojenik siklus üzerindeki tüm etkileri tespit etmek için yeterli 

olmayabilir (Ulbrich ve Palmer, 1995). Bununla birlikte, her doz grubu başına 

çalışmaya dahil edilen hayvan sayısı sınırlıdır ve bu, çalışmanın bir etkiyi tespit 

etmeye yönelik istatistiksel gücünü etkileyebilir. Bu tarama testleri, bazı durumlarda, 

doğum öncesi gelişimsel toksisite çalışmasında araştırılması mümkün olmayan üreme 

etkilerinin varlığına dair (örn. doğurganlık ve doğum sonrası etkiler) göstergeler 

sunabilir (OECD TG 414, EU B.31). Tarama çalışmalarından elde edilecek negatif 

olumsuz bir sonuç üreme toksisitesi endişelerini azaltabilir, ancak tehlikeli özelliğin 

tamamen ortadan kalktığına dair güvence sağlamayacaktır. Bununla birlikte, negatif 

bir sonuç, çalışmada kullanılan en yüksek doz seviyesi üzerinden ve bu çalışmanın 

sınırlamalarını dikkate alan bir değerlendirme faktörü kullanılarak türetilen üreme 
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toksisitesiyle ilişkili olan AEL'in elde edilmesi için temel sağlayabilir. OECD TG 421 

veya TG 422 için yapılan bir değerlendirme, bu testlerin ilk adım tehlike 

değerlendirmesi için faydalı olduğunu ve daha kapsamlı test yapılması 

gereksinimlerine ilişkin karar almada katkıda bulunabileceğini teyit etmiştir. (Reuter 

ve diğ., 2003; Gelbke ve diğ., 2004). 

İkinci nesil çalışmalar (OECD TG 416, EU B.35), araştırmaya konu test maddesinin 

libido, doğurganlık, embriyo gelişimi, doğum, hem annelerde (laktasyon) hem de 

yavrularda gözlenen doğum sonrası etkiler ve yavruların üreme kapasitesi de dahil 

olmak üzere tüm üreme siklusu üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesine olanak 

sağlayan genel bir testtir. 

Genişletilmiş ilk nesil üreme toksisitesi çalışması (OECD TG 443), klinik patoloji, 

fonksiyonel bir gözlem dizisi, immünotoksisite sonlanma noktaları, östrus siklusu  ve 

semen analizini ile gelişimsel nörotoksisiteyi ele alan genişletilmiş bir F1 nesil 

dozlama periyodu (PND 70. güne kadar) gibi sonlanma noktalarını kullanmayı 

kapsayan doğum sonrası ek değerlendirmeleri devreye sokarak OECD TG 415 (EU 

B.34)'nin temel kısıtını telafi etmeyi hedeflemektedir. Çalışma, bir dizi çalışmada 4 ila 

9 haftalık çiftleşme öncesi dozlama dönemleri arasında doğurganlık üzerindeki advers 

etkilerin tespit oranlarında hiçbir farklılık olmaması gözlemini haklı çıkarmış, 

kısaltılmış bir F0 erkek çiftleşme öncesi dozlama periyoduna sahiptir (Ulbrich ve 

Palmer tarafından gözden geçirilmiştir; 1995). 

Doğum öncesi gelişimsel toksisite çalışması (OECD TG 414, EU B.31) doğum 

öncesindeki gelişim sürecindeki potansiyel etkileri değerlendirmeye odaklanmış olsa 

da sadece doğumdan önce ortaya çıkan etkileri tespit edilebilir. 

Bu çalışmalarda gözlenen etkilerin insanlarda meydana gelemeyeceğini gösteren 

yeterli kanıt olmadığı sürece, bu çalışmalardan elde edilen pozitif sonuçlar, tehlike 

sınıflandırması ve insan sağlığı risk değerlendirmesi ile ilgili olacaktır.  N(L)OAEL 

seviyeleri, OECD TGs 414 (EU B.31), 415 (EU B.34), 416 (EU B.35), 426 ve 443'den 

tanımlanabilir. 

Gelişimsel nörotoksisite çalışmaları (OECD TG 426 veya OECD TG 443) hamilelik ve 

emzirme döneminde maruz kalan annelerden doğan yavruların sinir sisteminde 

ortaya çıkabilecek potansiyel fonksiyonel ve morfolojik tehlikeler hakkında bilgi 
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sağlamak için tasarlanmıştır. Bu çalışmalar, merkezi sinir sistemi ve periferik sinir 

sistemi üzerindeki etkilerden dolayı davranışlarda meydana gelen değişiklikleri 

araştırır. Davranış ayrıca karaciğer, böbrekler ve endokrin sistem gibi diğer organların 

işlevinden de etkilenebildiğinden, bu organlar üzerindeki toksik etkiler, yavrunun 

davranışlarındaki genel değişikliklere de yansıyabilir. Tek bir test, davranışın tüm 

karmaşık ve çetrefilli işlevini yansıtamaz. Davranışı test etmek ve bireysel işlevlerdeki 

değişiklikleri tanımlamak için, bu nedenle, bir dizi parametre ve bir test dizisi 

kullanılır. 

Etkinin şiddeti ve doğası dikkate alınmalıdır. Genel olarak, bir etki modeli (örn., 

birbirini takip eden birkaç deney sırasında gözlenen öğrenme bozukluğu), bir veya 

birkaç ilgisiz değişiğe kıyasla, gelişimsel nörotoksisitenin varlığına dair daha ikna edici 

bir kanıttır. Etkilerin tersine çevrilebilirliği de göz önünde bulundurulmalıdır. Geri 

döndürülemez etkiler açıkça ciddiyken, geri döndürülebilir etkiler daha az endişe 

verici olabilir. Ancak, bir etkinin gerçekten geri döndürülebilir olup olmadığını 

belirlemek çoğu zaman mümkün değildir. Sinir sistemi, hasarı telafi edebilecek yedek 

kapasiteye sahiptir; ancak yedek kapasitede ortaya çıkan azalma, advers bir etki 

olarak değerlendirilmelidir. Gelişimsel nörotoksisite yalnızca yaşam döngüsünün 

belirli bir döneminde görülürse, telafiden şüphelenilmelidir. Ayrıca, bir öğrenme 

görevinin başlangıcında gözlemlenen ancak sonunda gözlenmeyen etkiler, tersine 

çevrilebilir etkiler olarak yorumlanmamalıdır. Aksine sonuçlar, öğrenme hızının 

düştüğünü gösterebilir. 

Yavruların, özellikle bebeklik dönemindeki, deneyimi sonraki davranışlarını 

etkileyebilir. Örneğin, bebeklik döneminde sıçanlara sık sık müdahale edilmesi, strese 

verilen fizyolojik tepkiyi ve duygusallık ve öğrenme testlerindeki davranışı 

değiştirebilir. Çevresel deneyimleri kontrol altında tutmak için, deneyler içerisinde 

yavrunun yetiştirildiği koşullar, gürültü seviyesi, kullanım ve kafes temizliği gibi 

değişkenler açısından standartlaştırılmalıdır. Hayvanların davranış testleri sırasındaki 

performansı, günün saati ve hayvanların stres seviyesi gibi değişkenlerden 

etkilenebilir. 

Bu nedenle en güvenilir veriler, kontrol ve test grubu hayvanların alternatif olarak 

test edildiği ve çevresel koşulların standartlaştırıldığı çalışmalarda elde edilmektedir. 
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Şüpheli sonuçların daha kapsamlı araştırmalar yapılarak takip edilmesi gerekebilir. 

Daha kapsamlı araştırmalar için uygun yöntemler durum bazında belirlenmelidir. Bu 

konuda daha kapsamlı bilgilere ECHA Biyosidal Ürünler Kılavuzunda yer verilmiştir. 

(Cilt III, Bölüm A (gerekli bilgiler). 

Bu çalışmalarda gözlenen etkilerin insanlarda meydana gelemeyeceğini gösteren 

yeterli kanıt olmadığı sürece, gelişimsel nörotoksisite çalışmalarından elde edilen 

pozitif sonuçlar tehlikenin sınıflandırılması ve insan sağlığı risk değerlendirmesi ile 

ilgili olacak ve N(L)OAEL seviyesi sağlayacaktır. 

Bu bölümde bahsedilen test yönergelerinin nasıl yorumlanacağına ilişkin, güçlü 

yönleri ve sınırlamaları hakkında bir tartışma dahil, daha ayrıntılı görüşler için lütfen 

Nordic Chemicals Group (2005), ECETOC (2002b) ve WHO (2001) raporlarına bakınız. 

Tablo 13: Reprodüktif Toksisite üzerine gerçekleştirilen in vivo 

araştırmalara yönelik OECD  test yönergeleri 

Test Tasarım Sonlanma Noktaları 

OECD TG 443 

Geliştirilmiş ilk nesil 

çalışma 

Çiftleşmeden önce 10 

hafta boyunca
2 
(P) ve 

doğum sonrası 90-120. 

güne kadar maruziyet 

(Kohortlar 1A ve 1B). 

Kohort 1B'nin uzatılması 

tetiklenirse, bu durumda 

doğum sonrası 4. veya 

21. güne kadar (F2)
3
. 

3 doz seviyesi artı 

kontrol grubu; bir miktar 

toksisiteyi indüklemek 

amacıyla en yüksek doz 

seviyesi seçilmelidir. 

Tercih edilen tür sıçan 

Tercih edilen maruziyet 

Ebeveyn (P) nesli: 

Büyüme, hayatta kalma, 

doğurganlık 

Östrus siklusu ve sperm kalitesi  

Gebelik süresi ve bir batında 

doğan yavru miktarı 

Üreme organlarının ve üreme 

dışındaki organların 

histopatolojisi ve ağırlığı 

Hematoloji ve klinik kimya 

Yavrular (F1): 

Büyüme, hayatta kalma ve cinsel 

olgunlaşma 

Üreme organlarının ve üreme 

dışındaki organların 

histopatolojisi ve ağırlığı (Kohort 

1A) 
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yolu oral
1
 

N = doz grubu başına 20 

hamile hayvan üretmek 

için yeterli çiftleşme çifti 

(P üretimi) 

N = 20 çiftleşme çifti 

(eğer tetiklenirse Kohort 

1B'nin genişletilmesi) 

N = doz grubu başına 10 

erkek ve 10 dişi 

(Tetiklenirse Kohort 2A, 

2B ve 3) 

Üreme organlarının ağırlığı ve 

isteğe bağlı histopatoloji (Kohort 

1B) 

Hematoloji ve klinik kimya 

Belirli koşullar altında F2. nesli 

(Kohort 1B'nin genişletilmesi) 

üretmek için F1 hayvanlarının 

doğurganlığı 

Belirli bir endişe durumunda 

gelişimsel nörotoksisite (Kohort 

2A ve 2B özelinde veya ayrı bir 

çalışma) 

Belirli bir endişe durumunda 

gelişimsel immünotoksisite 

(Kohort 3 özelinde veya ayrı bir 

çalışma) 

OECD TG 416 İkinci 

Nesil çalışması 

2. neslin sütten 

kesilmesine kadar en az 

bir spermatojenik döngü 

için, çiftleşmeden önce 

maruz kalma 

3 doz seviyesi artı 

kontrol 

N = 20 ebeveyn erkek 

ve dişi 

Doğurganlık 

Östrus siklusu  ve sperm kalitesi  

Gebelik sonucu, örn. distosi 

Büyüme, gelişme ve canlılık 

Tetiklenme varsa anogenital 

aralık 

Cinsel olgunlaşma 
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Test Tasarım Sonlanma Noktaları 

  Üreme organları, beyin ve hedef 

organların histopatolojisi ve 

ağırlığı 

Önerilen: motor aktivite, duyusal 

fonksiyon, F1. nesilde refleks 

ontolojisi  

OECD TG 415 İlk- 

Nesil çalışması 

1. neslin sütten 

kesilmesine kadar en az 

bir spermatojenik siklus 

için, çiftleşmeden önce 

maruz kalma 

3 doz seviyesi artı 

kontrol 

N = 20 ebeveyn erkek 

ve dişi 

Doğurganlık 

Büyüme, gelişim ve yaşayabilirlik 

Üreme organları, beyin ve hedef 

organların histopatolojisi ve 

ağırlığı 

OECD TG 414 

Prenatal (Doğum Öncesi) 

Gelişimsel Toksisite 

Çalışması (Teratoloji 

çalışması) 

En az implantasyondan 

beklenen doğumdan bir 

veya iki gün öncesine 

kadar 

3 doz seviyesi artı 

kontrol grubu N = 20 

hamile dişi 

Aşılama, rezorpsiyonlar  

Fetal büyüme 

Morfolojik varyasyonlar ve 

malformasyonlar 

OECD TG 426 

Gelişimsel Nörotoksisite 

Çalışması 

En azından 

implantasyondan 

(aşılama tarihi) 

başlayarak tüm emzirme 

dönemi boyunca (PND 

20) 

3 doz seviyesi artı 

kontrol grubu N = 20 

Doğum ve gebelik süresi 

Büyüme, gelişme ve 

yaşayabilirlik  

Fiziksel ve fonksiyonel 

olgunlaşma 

MSS ve PSS etkilerinden 

kaynaklanan davranış 

değişiklikleri 
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hamile dişi Beyin ağırlıkları ve nöropatoloji 

OECD TGs 421 ve 422 

Üreme/ 

Gelişimsel toksisite 

tarama testi 

Çiftleşmeden 2 hafta 

öncesinden başlayarak, 

en azından doğum 

sonrası 4. güne kadar 

3 doz seviyesi artı 

kontrol 

N =8-10 ebeveyn erkek 

ve dişi 

Doğurganlık 

Hamilelik süresi ve doğum 

Fetus ve yavrunun büyümesi ve 

4. güne kadar hayatta kalma 

OECD TG 422 üreme / gelişim 

taramasını OECD TG 407'nin 

gereksinimlerine uygun olan 

tekrarlanan doz toksisite 

araştırmalarıyla birleştirir 

 

Ebeveynlerde meydana gelen advers etkilerle ilgili olarak gelişimsel etkiler dikkate 

alınmalıdır. Hamilelikte veya doğum sonrası gözlenen advers etkiler maternal 

toksisite, gıda veya su alımının azalması, maternal stres, anne bakımı eksikliği, özel 

beslenme yetersizlikleri, hayvanların bakımsızlığı, birbirini izleyen enfeksiyonlar vb. 

sebeplerin sekonder bir sonucu olarak ortaya çıkabileceğinden gözlemlenen etkilerin 

olası eşzamanlı maternal toksisite verileri ile birlikte yorumlanması önem arz 

etmektedir (ECB, 2004; Fleeman ve diğ., 2005, Cappon ve diğ; 2005). Yavru ve 

ebeveyn hayvanlarda gözlemlenen tüm etkilerin doğası, ciddiyeti ve doz-yanıt ilişkisi, 

üreme toksisitesi ile ilgili tüm sonlanma noktaları hakkındaki mevcut verilerin dengeli 

ve entegre bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak için birlikte ele alınmalı ve 

karşılaştırılmalıdır. 

 

1.10.2.1.3 Maternal toksisite ile gelişimsel toksisite arasındaki ilişki 

Gelişimsel toksisiteye, deneyimlerin de gösterdiği gibi maternal toksisite aracılık 

edebilir. Bununla birlikte, çoğu çalışmada nedensel bir ilişkiyi düşündürecek kanıt 

eksiktir. Maternal etkilerin varlığında ortaya çıkan gelişimsel toksisite, tek başına, ikisi 

arasında nedensel bir ilişki olduğu anlamına gelmez ve bu nedenle, yalnızca maternal 
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toksisite varlığında ortaya çıkan gelişimsel toksisiteyi göz ardı etmek uygun değildir. 

Nedensel bir ilişki kurulabilirse; bu madde gelişim bağlamında hala bir toksik madde 

olarak kabul edilse de, maternal toksisite eşiğinden daha düşük dozlarda gelişimsel 

toksisitenin oluşmadığı sonucuna varılabilir.  Kanıtlanmış nedenselliğin yokluğunda, 

gelişimsel etkilere karşı maternal etkilerin doğası ve ciddiyeti, pekâlâ, etkilerin 

yalnızca maternal toksisite varlığında gözlendiğinde bir maddenin spesifik bir şekilde 

gelişimsel bir toksik madde olarak değerlendirilebileceği sonucunu düşündürebilir. 

Gelişimsel toksisite ve maternal toksisite arasındaki karşılıklı ilişki ve bu ilişkinin 

tehlikenin sınıflandırmasına ilişkin kararlar üzerindeki etkisi, durum bazında, bir WoE 

yaklaşımı kullanılarak ve CLP'nin Uygulanmasına dair Kılavuz'a atıfta bulunularak 

değerlendirilmelidir. 

Hamile ve hamile olmayan hayvanlar arasındaki olası duyarlılık farklılıkları nedeniyle, 

tekrarlanan doz çalışmalarından elde edilen toksisite verilerinin üreme çalışmalarında 

maternal toksisitenin yorumlanmasına çok az faydası vardır. Diğer yandan; üreme 

toksisitesi çalışmalarında, tekrarlanan toksisite çalışmalarında etkilendiği gösterilen 

sonlanma noktaları maternal parametreler olarak dahil edilebilir. Bu, hamileliğin 

fizyolojide neden olduğu değişikliklere bağlı olarak, hamile ve hamile olmayan 

hayvanlar arasında tedaviye duyarlılıktaki herhangi bir farklılığın belirlenmesine 

yardımcı olabilir. 

1.10.2.1.4 Emzirmeye bağlı üreme toksisitesi 

Üreme toksisitesi emzirme yoluyla çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Maddeler süte 

geçebilir ve yenidoğanın maruziyetine neden olabilir. Öte yandan, sütün kalitesi ve 

miktarı annenin maddeye maruziyetinden etkilenerek yenidoğan üzerinde besinsel 

etkilere neden olabilir. Aşağıda belirtildiği gibi, laktasyona bağlı etkilerin risk 

değerlendirmesinde üç husus çok önemlidir: 

 süt yoluyla aktarılan maddenin konsantrasyonu. Bileşiğin kimyasal-fiziksel 

özellikleri, maruziyetin zamanlaması ve süresi, maddenin biyoyararlanımı ve kalıcılığı 

dahil toksikokinetik hususlar dikkate alınmalıdır. Emzirme döneminde harekete 

geçirilebilen yağda çözünen kimyasallar özel bir endişe kaynağıdır; 

 yenidoğanın yetişkine kıyasla duyarlılığı. Yenidoğanda kilo alımının azalması 

veya genel gelişimin gecikmesi şeklinde ortaya çıkabilen genel toksik etkilerden, 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp
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organların veya fizyolojik sistemlerin olgunlaşması üzerindeki spesifik etkilere kadar 

değişen çok çeşitli toksik etkiler ortaya çıkabilir. Sadece spesifik gelişimsel sonlanma 

noktaları nedeniyle değil, aynı zamanda, vücut ağırlığının kg'ı başına muhtemelen 

daha yüksek bir madde alımı ile detoksifikasyon yollarının ve fizyolojik engellerin 

olgunlaşmamış olması nedeniyle; yenidoğan, yetişkine kıyasla daha hassas olabilir. 

Dahası, bazı etkiler ancak yaşamın ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkabilir; 

 süt kalitesi ve/veya miktarı üzerindeki etkiler. Bu etkiler genellikle sadece 

yenidoğanın büyümesi ve gelişimi üzerindeki etkiler yoluyla tespit edilebilecektir. 

Ayrıca; altta yatan etki meme bezinin anatomisi ve histolojisinde mevcut 

değişikliklerde bulunabilir ve histolojik analiz yoluyla incelenebilir. 

Genellikle; ikinci nesil çalışma (AB EK V B.35 veya OECD TG 416) veya genişletilmiş 

ilk nesil çalışma (OECD TG 443) emzirme üzerine veya emzirmeye bağlı etkileri 

belirlemek için mevcut en iyi yönerge temelli çalışmadır. Emzirme ile ilgili özel 

soruların olması durumunda, protokolün, incelemeye konu maddeye ilişkin fiziko-

kimyasal, toksikokinetik ve genel toksik özellikler dahil mevcut tüm bilgiler ışığında 

değiştirilmesi gerekebilir. Çapraz besleme, yavrudaki toksisitenin emzirme etkilerinin 

sonucu olarak mı yoksa uterus maruziyeti yoluyla mı olduğunu belirleyebilir. 

1.10.2.2 Üreme toksisitesi ile ilgili insanlardan elde edilen veriler 

Genel bir popülasyon veya belirli meslek grupları üzerinde yürütülen epidemiyolojik 

araştırmalar bir kimyasala maruziyet ile üreme üzerindeki advers etkiler arasındaki 

olası ilişkiler hakkında bilgi sağlayabilir. Klinik veriler ve durum raporları (örneğin, 

maddenin kazara salımından sonra biyo-görüntüleme) da mevcut olabilir. 

Epidemiyolojik veriler, kontrollerin yeterliliğini, sağlık etkilerini ve maruziyet 

değerlendirmelerinin kalitesini ve yanlılık ve karıştırıcı faktörlerin etkisi de dahil 

kapsayan ayrıntılı bir kritik değerlendirme gerektirir. Epidemiyolojik çalışmalar, 

durum raporları ve klinik veriler, kimyasalların 1. Kategori'de üreme sistemine toksik 

etkileri olabilecek maddeler olarak sınıflandırılması amacıyla ve bir N(L)OAEL değeri 

tanımlanması dahil olmak üzere risk değerlendirmesi amacıyla yeterli miktarda 

tehlike ve doz-yanıt kanıtı sağlayabilir. Bu tür durumlarda, normalde kimyasalın test 

edilmesine gerek olmayacaktır. Bununla birlikte, belirli bir kimyasalın üreme 

toksisitesi konusunda insanlardan elde edilmiş ikna edici kanıtlar nadiren mevcuttur, 
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zira yalnızca araştırmaya konu kimyasala maruz kalmış, çalışmaya uygun bir 

popülasyon belirlemek genellikle imkansızdır. İnsanlardan elde edilen veriler, 

kimyasalın üreme toksisitesi hakkında, daha kapsamlı ilave araştırılmalar gerektiren 

sınırlı miktarda kanıt sağlayabilir; seçilen test yöntemi şüpheli potansiyel etkiyi temel 

almalıdır. 

Hayvan çalışmalarından maddenin üreme sisteminde tehlike oluşturabileceğine ilişkin 

kanıt elde edildiğinde,  maruz kalan bir insan popülasyonunda bu tehlikeye dair kanıt 

bulunmamasının, hayvan modelinin ortaya koyduğu endişeleri ortadan kaldırması 

mümkün değildir. Bunun nedeni, genellikle insan verilerine yönelik metodolojik ve 

istatistiksel sınırlamalar olacak olmasıdır. Örneğin; istatistiksel güç hesaplamaları 300 

gebe ile gebeliklerinin ilk trimesterinde uygun şekilde tanımlanmış maruziyet verileri 

ile gerçekleştirilen ileriye dönük bir çalışmanın yalnızca genel malformasyon sıklığında 

en az 10 kat artışa neden olan gelişimsel toksinleri belirleyebileceğini, diğer taraftan 

1000 hamile ile yürütülen benzer bir çalışmanın yalnızca en az 2 kat artışa neden 

olan gelişimsel toksinleri belirleme gücüne sahip olacağını göstermektedir (EMEA, 

2006). Kimyasala maruziyet riskinin olmadığı sonucunu desteklemek için kapsamlı, 

yüksek kaliteli ve tercihen ileriye dönük veriler gereklidir. 

1.10.3. Reprodüktif Toksisite Konusunda Açıklanamayan Belirsizlik 

Etki, düşük “normal” insidansa sahip, çok spesifik bir etki olmadığı sürece, üreme 

üzerindeki etkiler konusunda insanlar üzerinde yürütülen çalışmalarda yüksek 

düzeyde belirsizlik olabilir (insan verilerine yönelik değerlendirme kriterleri hakkında 

bir tartışma için, yukarıya bakınız). 

Üreme toksisitesi ile ilgili insan dışı denekler üzerinde yürütülen çalışmaların 

birçoğunda da sınırlamalar olduğu açıktır. EC yöntemleri B.35/B.31 veya OECD TG 

416/414 standardına uygun olarak doğru şekilde yürütülmüş testler, maddeleri testte 

ele alınan sonlanma noktaları bağlamında, üreme sistemi için toksik veya toksik 

olmayan olarak tanımlamak için güvenle kullanılabilir. Bununla birlikte; OECD TG 421 

ve 422'ye uygun olarak yürütülen testler de dahil olmak üzere diğer çalışmalar, 

(OECD yöntemleri söz konusu durumunda) üreme toksisitesine dair açık veya 

gösterge niteliğinde kanıt sağlayabilir, ancak üreme toksisitesinin yokluğuna dair 

güven için yeterli kanıt sağlamayacaktır. Diğer çalışmalardan elde edilen WoE (insan 
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verileri dahil), toksikokinetik ve/veya mekanik veriler, mevcut olduğunda, bu 

belirsizliğin azaltılmasına yardımcı olabilir. 

1.10.4. Reprodüktif Toksisite Sonuçları 

Üreme toksisitesi sonlanma noktaları, risk değerlendirmesinde kullanılacak en ilgili 

sonlanma noktasını ve NOAEL veya Kritik Etki Dozunu oluşturmak için bir WoE 

yaklaşımı kullanılarak toplu olarak değerlendirilmelidir. 

Bir WoE değerlendirmesinde, mevcut olan ve üreme toksisitesiyle ilgili olabilecek tüm 

veriler dikkate alınır. Bir WoE değerlendirmesi yapmak için kesin kurallar yoktur; bu 

süreç uzman muhakemesi gerektirir ve belirli bir madde için mevcut olan bilgilerin 

karışımı ve güvenilirliği muhtemelen özgün olacaktır. WoE değerlendirmesi, ayrıca, 

tüm toksisite sonlanma noktalarını birlikte dikkate almalı ve tek başına üreme 

toksisitesine bakmamalıdır. 

 

WoE değerlendirmesinin bir örneği, çeşitli in vivo üreme toksisitesi çalışmalarından 

elde edilen bilgilerin bir havuzda toplanmasıdır. Bireysel olarak, bu çalışmaların kısa 

raporlama, küçük grup boyutu, değerlendirilen sınırlı sonlanma noktası aralığı, doz 

seviyeleri gibi eksiklikleri olabilir, dozlama çizelgesi üreme siklusu üzerindeki 

potansiyel etkilerin kapsamlı bir şekilde değerlendirmesi için uygun olmayabilir veya 

çalışma GLPile uyumlu olmayabilir. Bununla birlikte, bulguların güvenilirliğini, alaka 

düzeyini ve tutarlılığını toplu olarak dikkate alarak bu çalışmalar EU veya OECD test 

yönergelerine benzer bir bilgi seviyesi sağlayabilir ve bu nedenle sınıflandırma kararı 

ve risk değerlendirmesi için gerekli bilgi gerekliliklerini karşılar. 

1.10.5. Sınıflandırma ve Etiketlemeye Uygunluk Sonuçları 

Uygun bir C&L (Sınıflandırma ve Etiketleme)üzerinde mutabakata varmak için, tüm 

mevcut gerekli bilgilerin yanı sıra CLP Yönetmeliğinin hem EU Ek I hükümleri hem de 

bu rehber doküman genelinde yapılan çeşitli açıklamaların (sınıflandırma ve 

etiketleme ile ilgili oldukları için) dikkate alınması gerekir. 

1.10.6. Risk Değerlendirmesine Uygunluk Sonuçları 

Risk değerlendirmesine uygun olabilmek için uygun eşik seviyelerinin belirlenmesi 

gerekir. 

EK 1-1: TOKSİKOKİNETİK – FİZYOLOJİK FAKTÖRLER 
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Bu envanter, farklı türlere yönelik toksikokinetik verileri yorumlamak konusunda 

yararlı olabilecek fizyolojik parametreler hakkında bir bilgi kaynağı sağlamak için 

derlenmiştir. Liste çok teferruatlı değildir ve diğer hakemli kaynaklardan gelen veriler 

de kullanılabilir. Çalışmaya özel verilerin mevcut olduğu hallerde, bunlar, varsayılan 

verilere tercih edilerek kullanılmalıdır. 

De Zwart ve diğ. (1999) ksenobiyotiklerin farmakokinetiği ve toksikolojisi üzerine 

yapılan çalışmalarda kullanılan farklı türler arasındaki anatomik ve fizyolojik 

farklılıkları incelemiştir. Bu yazarlar, EU risk değerlendirmesi bağlamında ilgili 

olabilecek verilerden bir seçki sunmuştur (aşağıda alıntılanmıştır). Tablolar De Zwart 

ve diğ. (1999) çalışmasından uyarlanmıştır. 

Bununla birlikte yazarlar, oral uygulama yoluna odaklandıklarından diğer yollarla ilgili 

verilerin eklenmesi gerekebilir. Bunlardan bazıları, tekrarlanan doz toksisitesi 

bölümünde zaten alıntılandığından burada tekrarlanmamaktadır. 

Mide pH değerlerine ilişkin veriler 

Mide Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Niteliksel Hususlar 

Kemirgenler, insanlarda eşdeğeri olmayan, glandüler olmayan bir ön mideye sahiptir. 

İnce cidarlı ve şeffaftır. Glandüler olmayan midede, pH tipik olarak glandüler kısıma 

kıyasla daha yüksektir ve daha fazla mikroorganizma içerir. Glandüler mide, insan 

midesine benzer mide bezlerine sahiptir; ancak bu, toplam kemirgen midesinin 

nispeten küçük bir parçasıdır. Farklı türler için mide pH'ına ilişkin veriler nadirdir; ve 

çoğu nispeten eski kaynaklardan derlenmiştir. 
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Ek tablo A1-1: Farklı türler için mide pH'ına ilişkin veriler 

 

 

 mevcut Makak Sıçan Fare Tavşan Köpek Domuz 

Medyan - - - - - - 2,7 

(3.75-

4) 

Medyan anteriyör 

kısım 

2,7 

(1.8-4.5) 

4,8 5,0 4,5 1,9 5,5 4,3 

Medyan posteriyör 

kısım 

1,9 

(1.6-2.6) 

2,8 3,0 3,1 1,9 3,4 2,2 

Açlık 1,7 

(1.4-2.1) 

- - - - 1,5 1.6-1.8 

(0.8-

3.0) 

Tokluk 5,0 

(4.3-5.4) 

- - - - 2,1 

 0.1 1) 

<2 2) 

1) Standart sapma 

2) sadece hayvanlardan elde edilen veriler 

Bağırsak pH'ı ve geçiş süreleri ile ilgili veriler 
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Ek tablo A1-2: Bağırsak pH'ına ilişkin veriler 

 

pH (açlık) mevcut Sıçan 

(Wistar) 

Tavşan Köpek Domuz Maymun 

Bağırsak - 6.5-7.1 6.5-7.1 6.2-7.5 6.0-7.5 5.6-9 

Duodenum 

(Onikiparmak 

Bağırsağı) 

5-7 6,91  4.5-7.5 7,2 - 

Jejunum   (Boş 

Bağırsak) 

6-7 - - - - - 

Ileum (Kıvrık Bağırsak) 7-8 - - - - - 

Jejunum/ileum - 7,81 - - - - 

pH (açlık) mevcut Sıçan 

(Wistar) 

Tavşan Köpek Domuz Maymun 

Caecum (Kör Bağırsak) 5,9 6,8 6,6 6,4 6,3 5,0 

Colon (Kalın Bağırsak) 5.5-7 6.6, 7.1 1) 7,2 6,5 6,8 5,1 

Rektum 7 - - - - - 

1) Tokluk Hali 

Ek tablo A1-3: Bağırsakta hesaplanan geçiş süreleri 

Geçiş süreleri (saat) mevcuttur Sıçan Tavşan Köpek 

İnce bağırsak 2.7 ila 5 
1)

 

Çocuklar (8 ila 14 yaş 

arası): 

5.1-9.2 

1,5 - 0.5-2 

Colon (Kalın Bağırsak) Çocuklar (8 ila 14 yaş 

arası): 

6.2-54.7 

6.0-7.2 3.8 - 

1) Farklı yazarlardan; açlık ya da hafif bir öğün sonrası 

 

İnhalasyon için fizyolojik parametreler 
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Ek tablo A1-4: Sıçan, insan ve maymunların üst solunum yollarına ilişkin 

fizyolojik parametrelerin karşılaştırması 
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(
l /

 d
a
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mevcut 70 1,85 25 160 6,4 46,6 29,5 82,5 750- 

800 

12-15 9-12 

Makak 7 0,35 8 62 7,75 - - - 70 34 2,4 

Sıçan 0,25 0,045 0,2

6 

13,44 51,7 1,2 0,17 3 2 120 0,24 

(kaynak: De Sesso, 1993) 

U.S. EPA, Maruziyet faktörleri el kitabında, (U.S. EPA, 1997 (a)) farklı yaş grupları ve 

aktiviteler için söz konusu olan inhalasyon hızları üzerine bir dizi çalışmayı 

incelemiştir. Aktivite seviyeleri istirahat, hareketsiz, hafif, orta ve ağır olarak 

kategorize edilmiştir. U.S. EPA belgesinde ayrıntılı ve eleştirel olarak incelenen 

çalışmalara dayanarak, bir dizi önerilen inhalasyon hızı türetilebilir. Verilerdeki bir 

önyargı açıkça belirtilmiştir; incelenen çalışmaların çoğu Los Angeles bölgesi ile 

sınırlıdır ve bu nedenle genel ABD nüfusunu temsil etmeyecektir. Bu verileri Avrupa 

bağlamında kullanırken bu da akılda tutulmalıdır. Önerilen değerler, her popülasyon 

için, inhalasyon hızlarının (aritmetik ortalama) ve farklı çalışmalardan elde edilmiş 

aktivite seviyesinin ortalaması alınarak hesaplanmıştır. Veri setlerindeki sınırlamalar 

nedeniyle, bir üst yüzdelik dilim önerilmez. Önerilen değerler aşağıda verilmiştir: 
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Ek tablo A1-5: U.S. EPA (1997 (a)) tarafından önerilen değerlerin özeti 

Popülasyon Ortalama ventilasyon oranları 

Uzun dönem maruziyet [m3/24 h] 

Bebekler <1 yaş 1) 4,5 

Çocuklar 1-2 yaş 1) 6,8 

 

 

Popülasyon Ortalama ventilasyon oranları 

Uzun dönem maruziyet [m3/24 h] 

3-5 yaş 1) 8,3 

6-8 yaş 1) 10 

9-11 yaş - 

Erkekler 14 

Dişiler 13 

12-14 yaş - 

Erkekler 15 

Dişiler 12 

15-18 yaş - 

Erkekler 17 

Dişiler 12 

Yetişkinler 19 – 65+ yaş - 

Erkekler 15,2 

Dişiler 11,3 

Kısa dönem maruziyet [m3/h] 

Çocuklar - 

Uyku 0,3 

Hareketsiz faaliyetler 0,4 

Hafif aktiviteler 1,0 

Orta düzey aktiviteler 1,2 

Ağır aktiviteler 1,9 
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Yetişkinler - 

Uyku 0,4 

Hareketsiz faaliyetler 0,5 

Hafif aktiviteler 1,0 

Orta düzey aktiviteler 1,6 

Ağır aktiviteler 3,2 

Açık havada çalışanlar: - 

Saatlik ortalama 1.3 (3.3 m3/h) 2) 

Yavaş aktiviteler 1,1 

Orta düzey aktiviteler 1,5 

Ağır aktiviteler 2,5 

1) Cinsiyete bağlı fark bulunamadı 

2) Üst yüzdelik dilim 

Belgede ayrıca alveolar ventilasyon oranını kullanarak bir endojen dozun 

hesaplanması için, toplam ventilasyonun yaklaşık %70'ini oluşturan, yalnızca 

alveoller yoluyla değişim için mevcut hava miktarının dikkate alınması gerektiğinden 

bahsedilmektedir.  Bu aynı zamanda risk değerlendirmesine de yansıtılmalıdır. 

Solunum yolu dozimetri modeli kullanılarak (ICRP, 2002; Snipes ve diğ., 1997) erkek 

yetişkinler için solunum oranları hesaplanmıştır. Bu solunum hızlarına dayanarak, 

farklı popülasyonlar için tahmini günlük solunum hacimleri türetilmiştir: 

 Genel popülasyon: 8 saat uykuda, 8 saat oturma halinde, 8 saat hafif aktivite 

sırasında: 19,9 m³ 

 Hafif çalışma: 8 saat uykuda, 6,5 saat oturma halinde, 8,5 saat hafif aktivite 

sırasında, 1 saat ağır aktivite sırasında: 22,85 m³ 

 Ağır çalışma: 8h uykuda, 4 saat oturma halinde, 10 saat hafif aktivite sırasında, 

2 saat ağır aktivite sırasında: 26.76 m³ 

Aynı yazarlar ayrıca, insanda solunum alışkanlığının, sadece burnundan nefes alanlar 

ile burun/ağız kullanarak soluk alanlar arasında yaklaşık 2,1 m³/saat (%60 

burundan,%40 oral) kadar değiştiğinden bahsetmektedir. 5 m³/saat hava verildiği 

durumda, havanın yaklaşık %60'ı oral ve %40'ı burundan inhale edilmektedir. 

Bununla birlikte, bu modelin ventilasyon hesaplamalarını, 
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U.S. EPA (1992) tarafından incelenen deneysel verilere kıyasla olduğundan yüksek 

tahmin ettiği düşünülmektedir. 

Fizyolojik tabanlı kinetik modellemede kullanılan fizyolojik parametreler 

Fizyolojik temelli kinetik modelleme literatürü, doku dozlarını ve dağılımlarını 

hesaplamak için kullanılan bir dizi fizyolojik parametre de içermektedir. Brown 

ve diğ. (1997) fizyolojik tabanlı kinetik modellerde kullanılan ilgili fizyolojik 

parametrelerin bir incelemesini yayınlamıştır. Bu makale, yaygın laboratuvar hayvan 

türleri ve insanlara yönelik bir dizi fizyolojik parametre için temsili ve biyolojik olarak 

makul değerler sunmaktadır. Arms ve Travis (1988) ya da U.S. EPA tarafından 

yayınlanmış çalışmayı güncellemelerle tekrar çalışmış, ayrıca Davies ve Morris (1993) 

tarafından kullanılan temsili fizyolojik parametre değerlerinden oluşan bir derlemeyi 

eleştirel olarak analiz etmiştir. Bu referanslar bu nedenle burada incelenmemiştir 

ancak kaynakça listesinde yer verilmiştir. Diğer yazarların aksine Brown ve diğ. 

(1997), mümkün olan her durumda,  ortalama değerler artı standart sapma ve/veya 

farklı çalışmalarda farklı parametreler için belirlenen değerler aralıklarını vererek 

parametrelerin değişkenliğini değerlendirmeye çalışımıştır. Sunulan standart 

sapmalar, farklı çalışmalarda rapor edilen ortalamalardan hesaplanmıştır. Bu, başka 

bir deyişle, parametrelerin kendilerinin bireyler arası varyasyonları değil, farklı 

çalışmalar arasındaki varyasyonun bir ölçüsüdür. Bu nedenle bu varyasyon, 

örnekleme hatası, laboratuvarlar arası varyasyon ve veri elde etme tekniklerinden 

kaynaklanan farklılıklar içerebilmektedir. 

Yazarlar ayrıca, burada alıntılanmayan belirli organlardaki dokular hakkında bir takım 

veriler de sağlamaktadır. 

Ek tablo A1-6: Organ ağırlıklarının toplam vücut ağırlığının yüzdesel olarak 

oranı 

Brown ve diğ. (1997)- değerler, genellikle, organların kanı boşaltılmış şekildeki 

ağırlıklarını yansıtmaktadır. 
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Organ Fare 

orta-

lama 

 SD6) 

Fare 

aralık 

Sıçan 

orta-

lama 

 SD6) 

Sıçan 

aralık 

Köpek 

ortala-

ma 

 SD6) 

Köpek 

aralık 

İnsan 

referans 

değeri 

ortalama

sı 

 SD6) 

İnsan-

da 

aralık 

Yağ dokusu1) - 5-14 
1a)

 - 5.5-7 

1b)
 

- - 13.65.3
1c

)
 

21.3
1d)

 

32.7 
1e)

 

5,2- 

21.6 
1c)

 

Adrenaller 

(Böbreküstü 

bezleri) 

0.048 

2)
 

- 0,019 

 

0,007 

0,01- 

0,031 

0,009 

 0,004 

0,004- 

0,014 

0.02 
3)

 - 

Kemik 10,73 

 0,53 

10,16- 

11,2 

- 5-7 4) 8.10 

2)5) 

- 14.3 
3)

 - 

Beyin 1,65 

 0,26 

1.35-

2.03 

0,57 

0,14 

0,38- 

0,83 

0,78 

0,16 

0,43- 

0,86 

2.00 
3)

 - 

Mide 0.60 
2)

 - 0,46 

0,06 

0,40- 

0,60 

0,79 

0,15 

0,65- 

0,94 

0.21 
3)

 - 

İnce bağırsak 2.53 
2)

 - 1,40 

0,39 

0,99- 

1,93 

2.220.6

8 

1,61- 

2,84 

0.91 
3)

 - 

Kalın bağırsak 1.09 
2)

 - 0,84 

0,04 

0,80- 

0,89 

0.670.0

3 

0,65- 

0,69 

0.53 
3)

 - 

Kalp 0,50 

0,07 

0.40-

0.60 

0,33 

0,04 

0,27- 

0,40 

0.780.0

6 

0,68- 

0,85 

0.47 
3)

 - 

Böbrekler 1,67 

0,17 

1.35-

1.88 

0,73 

0,11 

0,49- 

0,91 

0.550.0

7 

0,47- 

0,70 

0.44 
3)

 - 

Karaciğer 5,49 4.19- 3,66 2,14- 3.290.2 2,94- 2.57 
3)

 - 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 
255 

BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 
255 

 

 

1,32 7.98 0,65 5,16 4 3,66 

 
 

Akciğerler 0,73 

0,08 

0.66-

0.86 

0,50 

0,09 

0,37- 

0,61 

0.820.1

3 

0,62- 

1,07 

0.76 
3)

 - 

Kas 38,4 

1,81 

35,77- 

39,90 

40,43 

7,17 

35,36- 

45,50 

45,65 

5,54 

35,20- 

53,50 

40.00 
3)

 - 

Pankreas Güveni

-lir 

değil 

- 0,32 

0,07 

0,24- 

0,39 

0.230.0

6 

0,19- 

0,30 

0.14 
3)

 - 

 

 

Organ Fare 

orta-

lama 

 SD6) 

Fare 

aralık 

Sıçan 

orta-

lama 

 SD6) 

Sıçan 

aralık 

Köpek 

ortala-

ma 

 SD6) 

Köpek 

aralık 

İnsan 

referans 

değeri 

ortala-

ması 

 SD6) 

İnsan-

da 

aralık 

 veriler        

Cilt 16,53 

3,39 

12,86- 

20,80 

19,03 

2,62 

15,80- 

23,60 

hayır 

temsili 

değer 

- 3.71
3)

 

(3.1-dişi, 

3.7-

erkek)
 3)

 

- 

Dalak 0,35 

0,16 

0.16-

0.70 

0,20 

0,05 

0,13- 

0,34 

0.270.0

6 

0,21- 

0,39 

0.26 
3)

 - 

Tiroid veri 

yok 

- 0,005 

0,002 

0,002- 

0,009 

0,008 

0,0005 

0,0074- 

0,0081 

0.03 
3)

 - 

1) Çoğunlukla parçalanabilen yağ dokusu olarak tanımlanmaktadır 

1a) Büyük ölçüde farelerin cinsine ve yaşına  bağımlıdır 

1b) Erkek Sprague Dawley sıçanları denklemi: Yağ içeriği = 0.0199.vücut ağırlığı + 

1.664 Erkek F344 sıçanları: Yağ İçeriği = 0.035.vücut ağırlığı + 0.205 
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1c) Erkekler, 30-60 yaş arası 

1d) ICRP, 1975 70 kg erkek için referans değer 

1e) ICRP, 1975 58 kg dişi için referans değer 

2) Sadece tek çalışma 

3) ICRP, 1975 referans değer 

4) Yazarlar tarafından incelenen çalışmaların çoğunda 

5) Mongrel köpekleri 

6) Standart sapma (SD) 

Kitleden organ hacmini elde etmek amacıyla; çoğu organ için yoğunluğun, makul bir 

değer olarak, 1 olduğu varsayılabilir. İliksiz kemik yoğunluğu 1.92 g/cm3 (Brown ve 

diğ., 1997). 

Brown ve diğ. (1997) ayrıca en yaygın laboratuar hayvanı türleri ve insanlar için kalp 

debisi ve bölgesel kan akışı değerleri (kalp debisi veya kan akışı/100 g doku ağırlığının 

belirli bir yüzdesi olarak ifade etmek suretiyle) sunmaktadır. Kullanılan veriler, 

radyoaktif işaretli mikro küre tekniği kullanılarak anestezi uygulanmamış 

hayvanlardan elde edilmiştir. İnsanlara dair veriler, perfüzyonu ölçmek amacıyla 

çeşitli teknikler kullanılarak derlenmiştir. 

Ek tablo A1-7: Farklı türler için kalp debisi (ml/dak) 

Brown ve diğ. (1997) 

 

Fare 

ortalama  standart 

sapma 

Fare 

aralık 

Sıçan 

ortalama 

 

standart 

sapma 

Sıçan 

aralık 

Köpek 

ortala-

ma  

Stan-

dart 

sapma 

Köpek 

aralık 

Mevcut 

refe-

rans 

değer 

13.98 2.85 12-16 110.415.

60 

84-134 2,936 
1)

 1,300-

3,000
1)

 

5,200 
1)

 

1) Sadece tek çalışma 
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Yazarlara göre, aynı çalışmada ölçülen doku ağırlıkları yerine varsayılan referans 

ağırlıkları kullanılıyorsa, kan akışının doku ağırlığına göre normalleştirilmiş birimlerde 

verilmesi önemli hatalara neden olabilir.  

Ek tablo A1-8: Farklı türlerde bölgesel kan akışı dağılımı 

Brown ve diğ. (1997) (ml/min/100 g doku) 

 

Organ Fare 

ortalama 

 standart 

sapma 

Fare 

aralık 

Sıçan 

ortalama 

 standart 

sapma 

Sıçan 

aralık 

Köpek 

ortalama  

standart 

sapma 

Köpek 

aralık 

Yağ dokusu
1)

 - - 335 18-48 141 13-14 

Adrenaller 

(Böbreküstü 

bezleri) 

- - 42990 246-

772 

311143 171-543 

Kemik - - 243 20-28 131 12-13 

Beyin 851 84-85 11013 45-134 654 59-76 

Kalp 78118 768-793 53046 405-

717 

796 57-105 

Böbrekler 43923 422-495 63244 422-

826 

40637 307-509 

Karaciğer 131 - - - - - 

Hepatik Arter 

(Karaciğer 

Atardamarı) 

20 - 2344 9-48 213 12-30 

Portal damar 1119 104-117 10817 67-162 524 42-58 

Akciğerler 351 - 12746 1) 38-147 

1) 

7943 1) 36-122 

Kas 246 20-28 294 15-47 112 6-18 

Cilt 1812 9-26 134 6-22 91 8-13 

1) Bronşiyal akış 

2) Hayvanlar üzerinde yürütülen çalışmalara dayanmaktadır 
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Ek tablo A1-9: Farklı türlerde bölgesel kan akışı dağılımı 

Brown ve diğ. (1997) (% kalp debisi) 

 

Organ Fare 

ortalama 

standart 

sapma 

Fare 

aralık 

Sıçan 

ortalama 

standart 

sapma 

Sıçan 

aralık 

Köpek 

ortalama 

standart 

sapma 

İnsan 

referans 

değeri 

ortala-

ması, 

erkek 

İnsan 

refer-

ans 

değeri 

ortala-

ması, 

dişi 

İnsan

da 

aralık 

Yağ dokusu 
1)

 - - 7.0 
2)

 - - 5,0 8,5 3,7- 
11,8 

Adrenaller 
(Böbreküstü 

bezleri) 

- - 0.30.1 0.2-
0.3 

0,22 0,3 0,32 - 

Kemik - - 12.2 
2)

 - - 5,0 5,0 2.5-

4.7 
Beyin 3.30.3 3.1-

3.5 

2.00.3 1.5-

2.6 
2.0 

2)
 12,0 12,0 8,6- 

20,4 
Kalp 6.6.0.9 5.9-

7.2 

4.90.1 4.5-

5.1 
4.6 

2)
 4,0 5,0 3.0-

8.0 

Böbrekler 9.12.9 7,0- 
11,1 

14.11.9 9,5- 
19,0 

17.3 
2)

 19,0 17,0 12,2- 
22,9 

Karaciğer 16,2 - 17,4 13,1- 
22,1 

29.7 
2)

 25,0 27,0 11- 
34,2 

Hepatik Arter 
(Karaciğer 

Atardamarı) 

2,0 - 2,4 0.8-
5.8 

4.6 
2)

 - - - 

Portal damar 14,1 13,9- 

14,2 

15,1 11,1- 

17,8 
25.1 

2)
 19,0 21,0 12,4- 

28,0 
Akciğerler 0,51 - 2.10.4 1) 1.1-

3.0 
1) 

8.8 1)
 2)

 2,51   

Kas 15.95.2 12,2- 
19,6 

27.8 
2)

 - 21.7 
2)

 17,0 12,0 5,7- 
42,2 
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Organ Fare 

ortalama 

standart 

sapma 

Fare 

aralık 

Sıçan 

ortalama 

standart 

sapma 

Sıçan 

aralık 

Köpek 

ortalama 

standart 

sapma 

İnsan 

referans 

değeri 

ortala-

ması, 

erkek 

İnsan 

refe-

rans 

değeri 

ortala

ması, 

dişi 

İnsan

da 

aralık 

Cilt 5.83.5 3.3-8-

3 

5.8 
2)

 - 6.0 
2)

 5,0 5,0 3.3-

8.6 

1) Bronşiyal akış 

2) Sadece tek çalışma 

Karaciğer gibi bazı organlara kan akışı oldukça değişkendir ve anestezi, duruş, gıda 

alımı ve egzersiz gibi birçok faktörden etkilenebilir. 

Gerlowski ve Jain (1983), belirli bir vücut ağırlığındaki birkaç türe ait farklı organ 

hacimleri ve plazma akışlarından oluşan literatürdeki diğer kaynaklardan derlenmiş 

bir çalışma yayınlamıştır.  

Ek tablo A1-10: Fizyolojik temelli kinetik modellerde kullanılan organ 

hacimleri ve plazma akışı 

 

Parametre Fare Hamster Sıçan Tavşan Maymun Köpek Mevcut 

Vücut ağırlığı (g) 22 150 500 2 330 5 000 12 000 70 000 

Hacim (ml) - - - - - - - 

Plazma 1 6,48 19,6 70 220 500 3 000 

Kas 10 - 245 1 350 2 500 5 530 35 000 

Böbrek 0,34 1,36 3,65 15 30 60 280 

Karaciğer 1,3 6,89 19,55 100 135 480 1 350 

Gut 1,5 12,23 11,25 120 230 480 2 100 

Bağırsak lümeni 1,5 - 8,8 - 230 - 2 100 

Kalp 0,095 0,63 1,15 6 17 120 300 

Akciğerler 0,12 0,74 2,1 17 - 120 - 
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Dalak 0,1 0,54 1,3 dikkate - 36 160 

Yağ - - 34,9 - - - 10 000 

Moel (İlik) 0,6 - - 47 135 120 1 400 

Mesane - - 1,05 - - - - 

Beyin - - - - - - 1 500 

Pankreas - - 2,15 - - 24 - 

Prostat - - 6,4 - - - - 

Tiroid - - 0,85 - - - 20 

Plazma akışı 

(ml/dak) 

- - - - - - - 

Plazma 4,38 40,34 84,6 520 379 512 3 670 

Kas 0,5 - 22,4 155 50 138 420 

Böbrek 0,8 5,27 12,8 80 74 90 700 

Karaciğer 1,1 6,5 4,7 177 92 60 800 
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Parametre Fare Hamster Sıçan Tavşan Maymun Köpek Mevcut 

Gut 0,9 5,3 14,6 111 75 81,5 700 

Kalp 0,28 0,14 1,6 16 65 60 150 

Akciğerler 4,38 28,4 2,25 520 - 512 - 

Dalak 0,05 0,25 0,95 9 - 13,5 240 

Yağ - - 3.6 - - - 200 

Moel (İlik) 0,17 - - 11 23 20 120 

Plazma akışı 

(ml/dak) 

- - - - - - - 

Mesane - - 1,0 - - - - 

Beyin - - 0,95 - - - 380 

Pankreas - - 1,1 - - 21,3 - 

Prostat - - 0,5 - - - - 

Tiroid - - 0,8 - - - 20 

Ek Tablo A1-11: Farklı Türlere Yönelik Fizyolojik Parametreler 

Nau and Scott (1987) tarafından derlenmiştir 

 

Parametre Fare Sıçan Ginepig Tavşan Köpek Maymun Mevcut 

Safra akışı 

(günlük ml/kg) 

100 90 230 120 12 25 5 

İdrar akışı (günlük ml/kg) 50 200 - 60 30 75 20 

Kalp Debisi (ml/dak/kg) 300 200 - 150 100 80-300 60-

100 

Hepatik kan akışı (l/dak) 0,003 0,017 0,021 0,12 0,68 0,25 1,8 

Hepatik kan akışı (kg 

başına ml/dak) 

120 100 - 50 25 25 25-30 
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Karaciğer ağırlığı 

(vücut ağırlığının yüzdesi) 

5,1 4,0 4,6 4,8 2,9 3.3 2,4 

Böbrekten kan akışı (kg 

başına ml/dak) 

30 - - - 22 25 17 

Glomerüler filtrasyon (kg 

başına ml/dak) 

5 - - - 3,2 3 1,3 

Gad ve Chengelis (1992), farklı türler için bir dizi fizyolojik parametre özetlemiştir. 

En yaygın laboratuvar hayvanı türlerine ait en önemli veriler aşağıda özetlenmiştir: 

 

Ek tablo A1-12: Farklı türlere yönelik bir dizi fizyolojik parametre (Blaauboer 

ve diğ., 1996) 

 

 Sıçan Fare Ginepig Tavşan Köpek 

(Beagle) 

Kan hacmi tam kan (ml / kg) 57.5-69.9 78 75 45-70 - 

Kan hacmi Plazma (ml / kg) 36.3-45.3 45 30.6-38.2 - - 

Solunum frekansı (min-1) 66-114 84-230 69-160 35-65 10-301 

Soluk hacmi (ml) 0.6-1.25 0,09- 

0,38 

1,8 4-6 18-351 

İdrar hacmi (ml / kg / 24 saat) 55 - - 20-350 - 

İdrar pH 7.3-8.5 - - 8,2 - 

1) 6.8 ila 11.5 kg arasında vüvut ağırlığına sahip Beagles 
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Ek 1-2: In Silico (Bilgisayar Ortamında) Ve In Vitro (Vücut Dışında) 

Oluşturulan Bilgilerin Entegrasyonu İle Tahmin Edilen Toksikokinetik Veriler 

Bu ekte sunulan yöntemler in silico ve/veya in vitro yöntemlerin TK içinde gelecekte 

kullanılmasına yöneliktir. Farmasötik araştırma alanında giderek destek buluyor 

olmasına rağmen, verilen örneklerin çoğu, bu alanın dışında kullanım amacıyla tam 

olarak valide edilmemiştir. Bu yaklaşımlara yönelik geliştirme ve validasyon 

çalışmaları devam etmektedir.  

Hayvanlar veya insanlar üzerinde farmakokinetik özelliklerin tahminine yönelik 

teknikler, ilaç endüstrisinde araştırma ve geliştirmenin çeşitli aşamalarında uzun 

yıllardır kullanılmaktadır. İlaç adaylarının emiliminin, dağılımının, metabolizmasının 

ve atılımının tahmin edilmesine yönelik araçlar geliştirmek amacıyla önemli miktarda 

çalışma yapılmıştır. İlaç geliştirmedeki amaç, amaçlanan uygulama yolu tarafından 

zayıf bir şekilde absorbe edilmek, istenmeyen yollarla metabolize edilmek, çok hızlı 

veya çok yavaş elimine edilmek gibi istenmeyen özelliklere sahip olduğu tahmin 

edilen ilaç adaylarının mümkün olan en kısa sürede bertaraf edilmesidir. Bu 

tahminler, mevcut tüm kanıtları kullanarak ve basit deneylerden anlamlı ilave bilgiler 

üreterek ilaç geliştirmenin farklı aşamalarında gerçekleştirilir. Bu teknikler, özellikle 

ilaç geliştirme bağlamında kullanılmak üzere geliştirilmiş olmasına rağmen, bunları 

kimyasalların güvenlik değerlendirmesi amacıyla kullanmamak için önsel (apriori)  bir 

neden yoktur. Üretilen TK bilgisi, özellikle, geliştirilecek maddeleri seçerek, bunları 

daha kapsamlı testler için yönlendirerek ve deneysel tasarıma yardımcı olarak 

deneysel çabalardan maliyet, zaman ve hayvan kullanımı açısından tasarruf 

edilmesini sağlar. 

Pratikte, bir kimyasala ait TK davranışı, temelde fizyolojik temelli kompartmanal 

farmakokinetik modeller olup ilgili model parametrelerini tahmin etmek için 

kullanılanlarla bağlantılı uygun modeller kullanmak suretiyle tahmin edilir. 

Absorbsiyon, metabolik klirens, dağılım ve atılımı tahmin etmek için kullanılan 

parametre değerlerini tahmin etmek için, in silico modeller veya in vitro teknikler 

geliştirilmiştir. Blaauboer, fizyolojik temelli kinetik modelleri kullanarak toksikokinetik 

davranışı tahmin etmekle ilgili teknikleri gözden geçirmiştir (Blaauboer ve diğ., 1996; 

Blaauboer, 2002). Ayrıca, Boobis ve diğ. (2002) tarafından ADME'yi tahmin etmek 
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için kullanılan in silico yöntemlere ilişkin genel bir tartışma yürütülmüştür. 

Tahminleri kullanan tüm modeller, yapılan tahminlerin beraberindeki belirsizlik ile 

birlikte göz önünde bulundurulmalıdır. Belirsizlik, tahminin amaçları doğrultusunda 

dengelenmelidir.  Genellikle tahminlerin in vivo ve deneysel olarak validasyonu  ve 

modellerin iyileştirilmesi gerekli olacaktır (Parrott ve diğ., 2005a; U.S. EPA, 2007), 

ve durum özelinde ayrı ayrı dikkatlice planlanmalıdır. Theil ve diğ. (2003), Parrott ve 

diğ. (2005b) ve Jones ve diğ. (2006) ilaç geliştirme sırasında tahmin edilen ve rutin 

olarak üretilen deneysel kinetik bilgileri entegre etmeye yönelik bir strateji 

tanımlamışlardır. Bu yazarlar tarafından sunulan ilkeler, risk değerlendirme sürecinin 

en başından itibaren mevcut kinetik veya kinetikle ilgili bilgilerin entegrasyonuna izin 

verdikleri için, kinetiğin kimyasal güvenlik alanındaki simülasyonu ve tahmini ile 

ilgilidir. 

Geliştirmenin ilk aşamalarında, simülasyonlar sadece in silico modellerden 

türetilebilecek fiziko-kimyasal özellikler kullanılarak oluşturulabilir (QSARlar/ 

QSPRlar). 

Jones ve diğ. (2006), bileşiklerin yaklaşık %70'i için, insana dair farmakokinetik 

özelliklerin makul ve doğru bir şekilde tahmin edilmesine öncülük eden bileşik 

setlerini araştırmak şeklinde bir strateji önermiştir.  Yazarlara göre, bu başarılı 

tahminler esas olarak hepatik metabolizma veya böbrek atılımı ile temizlenen, emilimi 

ve dağılımı pasif süreçler tarafından yönetilen bileşikler için elde edilmiştir.  Ciddi 

şekilde yanlış tahminlerin yapıldığı durumlarda ise diğer eliminasyon süreçleri (örn. 

Safra eliminasyonu) veya aktif süreçlerin söz konusu olduğuna veya akış sınırlı 

dağılım ve iyi karışmış kompartmanlarda kaynaklı varsayımların geçerli olmadığına 

dikkat çekilmektedir. 

Ana bileşiğe ek olarak, bazı durumlarda, metabolitler genel maruziyet-tepki ilişkisine 

önemli ölçüde veya hatta ağırlıklı olarak katkıda bulunur. Bu gibi durumlarda, 

metabolit kinetiğinin ana bileşiğe maruz kaldıktan sonra kantitatif ex vivo olarak 

tahmini hala zordur. İlgili metabolitlere yönelik ayrı bir çalışma programı daha sonra 

gerekli hale gelebilir. 

 

Emilim / biyoyararlanımı tahmin etmek için kullanılan modeller 
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Gastro intestinal absorbsiyon modelleri 

Maddelerin GI sistem yoluyla absorbe edilmeleri için, GI sıvılarında çözelti içinde 

bulunmaları ve buradan lenf veya venöz portal kana ulaşmak için GI duvarını 

geçmeleri gerekir. Dolayısıyla GI emiliminin temel belirleyicileri şunlardır: 

 katı formlardan veya partiküllerden çözelti haline salınma (çözünme); 

 GI sıvılarında çözünürlük; 

 GI duvarı boyunca dolaşım sistemine geçirgenlik. 

Dokoumetzidis ve diğ. (2005) GI gastrointestinal sistemin karmaşık ortamında 

gerçekleşen ilaç absorbsiyon süreçlerinin modellenmesinde başvurulan iki ana 

yaklaşımı birbirinden ayırmıştır. 

İlk yaklaşım, gözlenen profillerin basit diferansiyel veya cebirsel denklemler 

kullanılarak basitleştirilmiş açıklamasıdır.  Bu temelde, Amidon ve diğ. (1995) 

Biopharmaceutics Classification System (BCS) adıyla, farmasötik maddeler için 

çözünürlük ve bağırsak geçirgenliği hususlarına dayanan basit bir sınıflandırma 

geliştirmiştir. BCS, farmasötik maddeleri çözünürlükleri ve  bağırsak geçirgenliklerinin 

yüksek veya düşük olmasına göre 4 sınıfa ayırır. BCS, FDA kılavuzuna dahil edilmiştir 

(2000). 

İkinci yaklaşım, bağırsak lümeninde gerçekleşen işlemlerin karmaşıklığını daha 

ayrıntılı olarak kapsam dahiline alarak ve aşağıdaki yaklaşımları kullanarak modeller 

oluşturmaya çalışır: bölümlü analiz, örn. diferansiyel denklem sistemleri (Agoram ve 

diğ., 2001;. Yu ve diğ., 1996; Yu ve Amidon, 1999), kısmi diferansiyel denklemli 

dağılım sistemleri (Ni wt al., 1980; Willmann ve diğ., 2003; Willmann ve diğ., 2004), 

ya da Monte Carlo simulasyonları (Kalampokis ve diğ., 1999a; Kalampokis ve diğ., 

1999b). Bu yaklaşımlardan bazıları ticari bilgisayar yazılımlarına dahil edilmiş (Coecke 

ve diğ., 2006; Parrott ve Lave, 2002), veya sözleşmeli araştırma kuruluşları 

tarafından müşterileri için tahminler üretmek için kullanılmaktadır. Bu modellerin 

çekici bir özelliği, iyonlaşmayı, çözünürlüğü ve geçirgenliği açıklayan basit bir 

parametre seti kullanarak bir kapsam ve çoğu zaman yeterli verinin olmadığı 

durumda (yani veri oluşturmanın ilk aşamasında) emilim oranı tahmin etme 

becerisidir  . 

Emilim tahminini potansiyel olarak karmaşıklaştıran faktörler şunlardır: 
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 bozunma veya metabolizma, matris etkileri veya kimyasal türleşme gibi lümen içi 

fenomenler.  Bunların tümü emilime hazır miktarı azaltabilir veya toksikolojik ve 

toksikokinetik özellikler açısından dikkate alınması gereken metabolitler oluşturabilir; 

 benzer sonuçlara sahip olabilen bağırsak duvarı metabolizması; 

 GI duvarının madde için geçirgenliğini azaltabilen bağırsak transporterları, (efluks 

pompaları). 

Bu faktörler dikkate alınmalı ve absorbsiyon/biyoyararlanım modellerine durum 

bazında dahil edilmelidir. 

GI absorbsiyon modelleri için parametre tahmini 

Absorbsiyon parametreleri türetmek için kullanılan in vitro yaklaşımlar Pelkonen ve 

diğ. (2001) tarafından tartışılmıştır. 

Gerekli olduğunda (yani katı partiküllerden çözünmenin GI absorbsiyonu için 

sınırlayıcı faktör olabileceği durumlarda) çözünme hızı parametreleri için tahminler 

deneysel in vitro olarak veya QSAR/QSPR yaklaşımı kullanılarak elde edilebilir (örn. 

Zhao ve diğ., 2002). 

Çözülmeden önce potansiyel olarak hızı sınırlayıcı basamaklar (örneğin, daha büyük 

katı formların ayrıştırılması) genellikle farmasötik alanda kimyasal güvenlik 

değerlendirmesinden daha kapsamlı olarak incelenir; çünkü formülasyon teknikleriyle 

manipüle edilebilirler. Bununla birlikte, çözünme öncesi olaylar, oranını veya 

kapsamını etkileyerek, kimyasalların emiliminde belirleyici bir role sahip olabilir. 

Çözünürlük parametreleri deneysel olarak veya QSAR/QSPRmodelleri kullanılarak 

tahmin edilebilir. In silico modeller üzerine bir tartışma Stenberg ve diğ. (2002) 

tarafından ele alınmıştır. 

Geçirgenlik tahminleri şu yollarla elde edilebilir: 

 in silico modeller (QSAR/QSPRlar); 

 lipid membranlar (örn. PAMPA) veya kültürlenmiş epitelyal hücrelerin bir tek 

tabakası (örn. CaCO-2 hücreleri, MDCK hücreleri) üzerinde in vitro permeasyon 

(geçirgenlik) çalışmaları; 

 eksize edilmiş insan veya hayvan bağırsak dokularını kullanan in vitro  permeasyon 

(geçirgenlik) çalışmaları; 

 hayvanlar veya insanlar üzerinde in vivo bağırsak perfüzyon deneyleri. 
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Bağırsak geçirgenliğini tahmin etmek için kullanılan in silico ve in vitro yöntemler 

Stenberg ve diğ. (2002), Artursson ve diğ. (2001), Tavelin ve diğ. (2002), Matsson 

ve diğ. (2005) tarafından tartışılmıştır. 

Dermal (Cilt) yol 

Sağlıklı cilt yoluyla perkütan absorbsiyon, özellikle moleküler ağırlık ve lipofilisite 

olmak üzere, büyük ölçüde kimyasalların fiziko-kimyasal özelliklerine bağlıdır.  Belirli 

bir ağırlığın üzerindeki moleküllerin sağlıklı ciltten geçme olasılığı düşüktür. Çok 

lipofilik ya da çok hidrofilik olan maddelerin cilt penetrasyonu da düşüktür. %10 

kutanöz absorbsiyonda konservatif sayılabilecek bir varsayılan absorbsiyon faktörü 

belirlemek için 500 moleküler ağırlık ve < -1 veya > 4 log P değerlerindeki cut-off 

seviyeleri kullanılmıştır (EC, 2007). 

Bununla birlikte, bunun varsayılan bir faktör olduğu ve hiçbir şekilde kutanöz 

absorbsiyonun kantitatif bir tahmini olmadığı vurgulanmalıdır15. 

Fiziko-kimyasal özelliklerden dermal absorbsiyonun boyutunu denemek ve tahmin 

etmeye yönelik öngörücü modeller geliştirilmiştir (Cleek ve Bunge, 1993). Bir in vitro 

yöntem geliştirilmiş, doğrulanmış ve EU B.45 ya da OECD TG 428'de açıklanmıştır. 

AB tarafından finanse edilerek yürütülen Dermal Absorbsiyonunun Değerlendirilmesi 

ve Tahmini (EDETOX) projesi kimyasalların dermal yolla absorbsiyonu/penetrasyonu 

hakkında in vivo ve in vitro veriler kullanarak eleştirel olarak değerlendirilmiş geniş 

bir veritabanı oluşturmuştur. Veriler QSAR'ları değerlendirmek ve mekanik temelli 

matematiksel bir model, basit bir membran modeli ve perkütan absorbsiyon 

kinetiğinin bir difüzyon modeli dahil olmak üzere yeni modeller geliştirmek için 

kullanılmıştır.  

15 Biyosidal aktif maddeler ve ürünlerin dermal absorbsiyonu için varsayılan faktörler konusunda EFSA Dermal Absorbsiyon 

Kılavuzu (EFSA, 2012) ve OECD Dermal Absorbsiyon Kılavuzuna (OECD, 2004 ve OECD, 2011) başvurulmalıdır. 

 

 
Dermal absorbsiyon/penetrasyon ile ilgili in vitro çalışmaların yürütülmesi için bir 

rehber doküman geliştirilmiştir. Veritabanı, model ve rehber dokümanlar hakkında 

daha fazla bilgiye http://www.ncl.ac.uk/edetox/ adresinden erişilebilecektir. 

İnhalasyon yolu 

Fizyolojik değerlerle (ventilasyon akışı, kan akışı) birlikte, inhale edilen uçucu 

http://www.ncl.ac.uk/edetox/
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bileşiklerin kana geçişini tahmin etmek için gereken anahtar parametre kan/hava 

partisyon katsayısıdır (Blaauboer ve diğ., 1996; Reddy ve diğ., 2005). Kan/hava 

partisyon katsayısının tahmin edilmesi veya ölçülmesine yönelik yöntemleri inceleyen 

kaynaklar diğer partisyon katsayıları hakkındaki tartışmalarla birlikte aşağıda 

belirtilmiştir. Parametreler, venöz pulmoner kanda bulunan, sistemik arteryel kana 

benzetilen ve ekshale edilen havadaki konsantrasyonları tahmin eden fizyolojik 

tabanlı modellere dahil edilmiştir. 

Diğer faktörler de inhalasyon yoluyla emilimi etkileyebilir.  Örneğin, suda çözünürlük, 

sınırlayıcı bir faktör olabilen mukus tabakasındaki çözünürlüğü belirler. Ayrıca 

partiküllerin boyutları, partikül maddenin absorbsiyonu için önemli bir faktördür. 

Diğer yollar 

Diğer yollar (örneğin oral, nazal veya oküler mukoza yoluyla) özel durumlar bazında 

dikkate alınmalıdır. 

Sistemik biyoyararlanım ve ilk geçiş ile ilişkili hususlar 

Oral maruziyeti takip eden sistemik biyoyararlanım, absorbsiyon sürecinin kümülatif 

etkilerinin ve absorbe edilen dozun bir kısmının karaciğer tarafından portal kandan 

ekstraksiyonunun bir sonucudur (ikincisi, ilk geçiş etkisi olarak tanımlanmaktadır). 

İlk geçiş etkisi, uygun şekilde tanımlanmış fizyolojik tabanlı bir TK modeline dahil 

edilebilir. Maddenin sistemik biyoyararlanımı, hem absorbsiyon hızı hem de intrinsik 

hepatik klirens tahminleri kullanılarak tahmin edilebilir. Giriş noktasındaki 

metabolizma bağırsak duvarında da meydana gelebilir ve bu kinetik modellere dahil 

edilebilir. Bununla birlikte model validasyon aşamasında, bağırsak duvarı 

metabolizmasını in vivo olarak karaciğer metabolizmasından ayırmak genellikle 

zordur. 

Benzer şekilde, metabolizma, epidermis veya dermiste de meydana gelebilir. Mevcut 

cilt absorbsiyon testi (EU B.45, OECD TG 428) kutanöz metabolizmayı 

kapsamamaktadır. Cilt metabolizmasını ve cilt yoluyla biyoyararlanımı ölçmeye 

yönelik özel çalışmalar gerekli olabilir. 

Bazı maddelerin pulmoner metabolizması mevcuttur (Borlak ve diğ., 2005) ancak çok 

az maddenin kantitatif olarak önemli bir pulmoner ilk geçiş etkisine maruz kaldığı 

bildirilmiştir. 
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Dağılımı tahmin etmeye yönelik modeller 

Kan bağlama 

Kan hücresi dekompozisyonu 

Bileşiklerin kan hücrelerine ve özellikle kırmızı kan hücrelerine (RBC) 

dekompozisyonu, kinetik modellemede dikkate alınması gereken önemli bir 

parametredir (Hinderling, 1997). 

Lökositlere veya hatta pıhtı yuvarlara (yani trombositlere) dekompozisyon nadir 

durumlarda düşünülmelidir. Klorokin gibi bazı ilaçlar için bu tür dekompozisyonun 

önemli bir etkisi tarif edilmiştir (Hinderling, 1997). 

Kan hücrelerine dekompozisyon deneysel olarak in vitro (Hinderling, 1997) ölçülebilir 

ya da bir QSAR/QSPR yaklaşımı kullanılarak tahmin edilebilir. 

Plazma proteinlerine bağlanma 

Plazma proteinlerine bağlanma, fizyolojik temelli kinetik modellere dahil edilecek 

önemli bir parametredir, çünkü plazma proteinlerine bağlanma, dağılımı, 

metabolizmayı ve eliminasyonu dramatik bir şekilde etkileyebilir. Yüksek afiniteli 

plazma bağlanması genellikle dağılımı, metabolizmayı ve eliminasyonu 

kısıtlayacaktır.  Bununla birlikte, hiçbir şekilde sistematik değildir, çünkü kinetik, 

genel anlamıyla, ilgili tüm süreçlerin etkileşimi olarak ifade edilen bir fonksiyondur. 

Dağılım, plazma bileşenleri ve dokuların afinitesi arasındaki dengeye bağlıdır. Yüksek 

plazma protein bağlanması, çok yüksek bir intrinsik klirense (yani çok etkili 

eliminasyon mekanizmaları) sahip olan ve kan kompartmanında klirens için daha 

fazla bileşiğin bulunmasına neden olan bileşiklerin eliminasyonunu hızlandırır. 

Plazma protein bağlanması, bilinen konsantrasyonlardaki spesifik proteinlerin plazma 

veya çözeltilerini kullanarak in vitro tekniklerle ölçülmektedir. En standart teknikler 

denge diyalizi ve ultrafiltrasyondur, ancak çok sayıda başka teknik de tanımlanmıştır. 

Zini (1991) ve Roberts (2001) daha detaylı bilgi ve referanslar vermektedir. 

QSAR/QSPR yöntemleri, protein bağlanma afinitesini tahmin etmek için de 

kullanılmıştır (örn. Colmenarejo, 2003). 

Doku dağılımı 

Kan akışıyla sınırlı dağılım 

Fizyolojik temelli kinetik modellerde, kan akışıyla sınırlı dağılım, kan ve doku 
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arasındaki dağılımı tanımlayan en yaygın modeldir; yani kanın dokudan geçiş süresi 

içinde doku ve kan arasındaki dengeye ulaşılır. Bu modelde, anahtar parametreler 

partisyon katsayılarıdır. Partisyon katsayıları, kan, plazma veya plazma suyu olabilen 

bir referans sıvıya karşı, bileşiğin çeşitli dokular için gereceli afinitesini ifade eder. 

Doku/kan, doku/plazma ve doku/plazma suyu partisyon katsayıları, plazma 

proteinlerine bağlanma ve kan hücresi partisyon yoluyla birbiriyle ilişkilidir. Partisyon 

katsayıları, kan ve doku konsantrasyonlarını tahmin eden diferansiyel denklemlerde 

veya küresel olarak bileşiğin kararlı durum dağılım hacmini tahmin eden model 

denklemlerinde entegre edilmiştir (Poulin ve Theil, 2002a). 

Geçirgenlikle sınırlı dağılım  

Bununla birlikte, bazı durumlarda, kan ile belirli bir doku arasındaki değişim yüzeyinin 

düşük geçirgenliği nedeniyle kanın dokudan geçiş süresi içinde kan ve doku 

arasındaki dengeye ulaşılamaz (örneğin, kan-beyin bariyeri, plasental bariyer) ve bu 

nedenle, diferansiyel denkleme bu dokuya dağılımı tanımlayan bir düzeltme faktörü 

eklenmelidir. Bunu yapmanın yaygın bir basit yolu, geçirgenlik alanı vektörel 

çarpımını kullanmaktır. Böylece arteriyel konsantrasyon ve üç faktör; kan akışı 

(fizyolojik parametre), yüzey birimi başına geçirgenlik (bileşiğe özgü parametre) ve 

değişim yüzeyi (fizyolojik parametre) (bkz Reddy ve diğ., 2005), dağılımı belirler. 

Geçirgenlikle sınırlı dağılım, gerekli parametreleri ölçmek için onaylanmış, kullanımı 

kolay ve sağlam modellerin bulunmaması nedeniyle tahmini zorlaştırır. 

Partisyon katsayılarının belirlenmesi 

Krishnan ve Andersen (2001) kan/hava, doku/hava ve kan/doku partisyon 

katsayılarını elde etmeye yönelik mevcut deneysel yöntemleri tartışmaktadır. In vitro 

yöntemler arasında flakon dengesi (uçucu bileşikler için), denge diyalizi ve 

ultrafiltrasyon sayılabilir. Bununla birlikte, bu yöntemler ex-vivo biyolojik materyal 

gerektirir, zaman alıcıdır ve sıklıkla radyo-etiketli bir bileşiğin kullanılmasını gerektirir 

(Blaauboer, 2002). 

Basit fiziko-kimyasal özelliklerden tahmini doku/kan, doku/plazma veya doku/plazma 

suyu partisyon katsayılarını hesaplamaya yönelik modeller geliştirilmiştir (Poulin ve 

Theil, 2002b; Rodgers ve diğ., 2005a; Rodgers ve diğ., 2005b; Rodgers ve Rowland, 

2006). Gerekli bileşiğe özgü girdi, kimyasal yapı ve işlevler hakkındaki bilgilerle 
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sınırlıdır (örn. nötr, asit, baz, zwitter-iyonik), pKa veya, uygun olduğu hallerde, bir 

takım pKa değerleri, ve pH 7.4 seviyesinde Kow'dir. Gerekli ilave parametreler doku 

hacimlerini ve doku lipid kompozisyonunu tarif eder. Doku hacimleri genellikle 

mevcuttur veya literatürden tahmin edilebilir. Mevcut bilgilerden bazı makul 

tahminler yapılabilse de kritik bağlanma bileşenleri bağlamında, doku bileşimi 

hakkında özellikle insan için doğrudan veri çok yetersizdir. 

Kan/hava ve doku/kan partisyon katsayılarının tahmini için geliştirilen QSAR/QSPR 

modelleri de rapor edilmiştir (Blaauboer, 2002). 

Metabolizmanın tahmini 

Metabolizmanın çok sayıda boyutu in vitro yöntemler kullanılarak 

araştırılabilmektedir, hatta sıklıkla araştırılmalıdır (Pelkonen ve diğ., 2005) 

in vitro  yöntemler kullanılarak metabolizmayı araştırmanın en temel hedefleri şöyle 

özetlenebilir: 

 bir kimyasalın metabolizmaya duyarlılığının belirlenmesi (metabolik 

stabilitesi); 

 ilgi konusu türlerde (insan dahil) kinetik ve toksikolojik olarak ilgili 

metabolitlerinin belirlenmesi;  

 TK modellerine dahil edilmek üzere metabolik klerensi hakkında küresel bir 

kantitatif tahmininin elde edilmesi. 

Muhtemel İlave hedefler de şöyle sıralanır: 

 yeni bir kimyasalın in vivo kinetiğini ölçeklendirmek ve tahmin etmek için de 

kullanılabilen temel metabolik reaksiyonların enzim kinetiğini karakterize etmek;  

 kimyasalın, biyotransformasyona dahil olan farklı enzimler için bir substrat 

olarak hareket etme kabiliyetinin tahmin edilmesi;  

 metabolizmada türler arası farklılıkların araştırılması;  

 belirli bir türdeki, özellikle insan metabolizmasındaki potansiyel değişkenliği 

değerlendirmek; 

 kimyasalın ve / veya metabolitinin bir enzim indükleyicisi olarak hareket edip 

edemeyeceğini belirleme; 

 kimyasalın ve / veya metabolitinin bir enzim inhibitörü olarak hareket edip 

edemeyeceğinin ve ilgili inhibisyon tipinin belirlenmesi.  
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Çoğu yöntem farmasötik alanda geliştirilmiştir ve CYP'ye odaklanmıştır; zira bunlar 

ilaç metabolizmasında yer alan başlıca enzimlerdir. Mevcut yöntemlerin daha geniş 

bir kimyasal sahaya ve diğer oksidasyon yolları, asetilasyon ve hidroliz gibi diğer 

enzimatik sistemlere dikkatli bir şekilde genişletilmesi gerekir; dolayısıyla yöntemler 

de bu bağlamda gelişmeye mahkumdur. Her durumda in vitro metabolizma çalışması, 

kimyasalların bütünleşik risk değerlendirmesinde genellikle önemli bir adımdır. Çoğu 

durumda in vitro yöntemler, in vivo çalışmaların pratik olmaması hatta başlıbaşına 

imkansız olması nedeniyle metabolizmayı incelemek için tek seçenektir . 

Metabolizmada farklı organların göreceli rolü 

Diğer organlar yoluyla metabolizma kantitatif veya kalitatif olarak önemli olsa da, 

kantitatif olarak, metabolizma için en önemli organ açık farkla karaciğerdir.  

Metabolizma çerçevesinde hangi organların en alakalı olduğu değerlendirilirken, 

kimyasalın doğası ve uygulama yolu da göz önünde bulundurulmalıdır (Coecke ve 

diğ., 2006). 

Metabolizmayı incelemeye yönelik in vitro yöntemler 

Bir maddenin metabolizmasını ve özellikle hepatik metabolizmasını araştırmak için 

kullanılan In vitro yöntemler, kapsamlı bir şekilde Pelkonen ve diğ. (2005) ve Coecke 

ve diğ. (2006) tarafından tartışılmıştır. Ulaşılmak istenen amaca bağlı olarak, 

kullanılan farklı metabolize edici materyaller arasında mikrozomlar ve mikrozomal 

fraksiyonlar, rekombinant DNA-ile ifade edilen münferit CYP enzimleri, 

ölümsüzleştirilmiş hücre hatları, kültür veya süspansiyon içindeki birincil hepatositler, 

karaciğer parçaları bulunur. 

Bir Maddenin İntrinsik Klirensinin Kantitatif Tahmini 

Bir maddenin TK'sini simüle etmek için en önemli bilgi parçalarından biri olduğu için 

in vivo  intrinsik metabolik klirens kinetik modellere dahil edilmelidir. İntrinsik klirens, 

kantitatif in vitro sistemler (saflaştırılmış enzimler, mikrozomlar, hepatositler) 

kullanılarak ve sonuçların in vivo duruma ekstrapole edilmesiyle tahmin edilebilir. 

Yalnızca bir veya birkaç konsantrasyon test ediliyorsa, intrinsik klirens, muhtemel 

saturasyon olayı göz ardı edilerek, yalnızca tek bir birinci derece eliminasyon 

parametresi olarak ifade edilebilir. İkincisi, yalnızca uygun şekilde seçilmiş bir 

sistemde yeterince geniş bir konsantrasyon aralığı test edilmek suretiyle tespit 
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edilebilir. Örneğin, bir Michaelis ve Menten modeli uygulanabilirse, sistemin hem 

Vmax hem de Km'si bu şekilde belirlenebilir. 

Özellikle önemli olanlar:  

 metabolizma sisteminin kendisinin kalitesi ve karakterizasyonu;  

 özellikle sistemin incelenen maddeleri bağlama kapasitesi (Blanchard ve diğ., 

2005) ancak açık bir şekilde sıcaklık, pH, vb. gibi diğer parametrelerle ilgili olarak 

deneysel koşulların kalitesi ve karakterizasyonu; 

 in vivo tahmin edilen klirens değerlerine ekstrapole etmek için uygun 

ölçeklendirme faktörlerinin kullanılması. 

Ölçeklendirme faktörleri, kullanılan in vitro sistem dikkate alınarak seçilmelidir. 

Özellikle, metabolizma sisteminde mevcut kimyasalın in vitro konsantrasyonu 

(bağlanmamış/serbest), in vitro sistemde bulunan enzimlerin yapısı ve miktarı, in 

vivo hepatositlerdeki karşılık gelen enzim miktarı ve in vivo olarak tam karaciğerdeki 

genel aktif enzim kütlesi konusundaki bilgileri içerirler. Dikkate alınması gereken 

uygun ölçekleme prosedürleri ve faktörleri hakkındaki tartışmalar 

Houston ve Carlile (1997), Inoue ve diğ. (2006), Shiran ve diğ. (2006), Howgate ve 

diğ. (2006), Johnson ve diğ. (2005), Proctor ve diğ. (2004) tarafından geliştirilmiştir. 

Metabolik etkileşimler için in vitro tarama 

İlaçların metabolik etkileşimlerinin tahminine yönelik in vitro tarama prosedürleri 

geliştirilmiştir. Yeni madde ile veya yeni madde olmadan bir dizi iyi karakterize edilmiş 

bileşikler için in vitro metabolizma sisteminin test edilmesini içerirler (Blanchard ve 

diğ., 2004; Turpeinen ve diğ., 2005). 

Ekskresyonun Tahmin Edilmesi 

Başlıca ekskresyon (boşaltım) yolları, renal ekskresyon, safra ekskresyonu ve, uçucu 

bileşikler için, solunmuş hava yoluyla ekskresyondur. 

Hali hazırda, safra veya renal ekskresyon parametrelerini güvenilir bir şekilde tahmin 

etmeye yönelik hiçbir in vitro model bulunmamaktadır. Belirleyici faktörler arasında 

moleküler ağırlık, lipofilisite, iyonizasyon, kan bileşenlerine bağlanma ve aktif 

taşıyıcıların rolü yer alır. Spesifik önsel (apriori) bilginin olmaması durumunda, birçok 

kinetik model metabolik olmayan klirensi birinci dereceden yegane ekskresyon hızı 

parametresi olarak dikkate alır. 
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İnhale edilen hava (ekshalasyon klirensi) 

İnhale edilen hava yoluyla ekskresyon, kan/hava partisyon katsayısı kullanılarak 

modellenmiştir (Reddy ve diğ., 2005). 

Safra Yoluyla Klirens 

Safra yoluyla ekskresyonla ilgili mevcut çalışmalar, büyük ölçüde, taşıyıcıların rolüne 

odaklanmaktadır (örn. Klaassen, 2002; Klaassen ve Slitt, 2005). Bununla birlikte, 

aktif taşıma modellemesine dahil edilecek parametreler için deneysel olarak 

belirlenen sayısal değerler büyük ölçüde eksiktir; bu nedenle bu mekanizmalar henüz 

anlamlı bir şekilde kinetik modellere dahil edilememektedir. Levine (1978), Rollins ve 

Klaassen (1979) ve Klaassen (1988) ksenobiyotiklerin safra yoluyla atılımına ilişkin 

klasik bilgileri gözden geçirmişlerdir. Doğrudan insanlardaki safra yoluyla 

ekskresyonu keşfetmenin anatomik ve etik zorlukları göz önüne alındığında, insanlar 

hakkındaki bilgiler hala nispeten azdır. Bileşikler, safra içinde 1000 faktöre kadar 

yüksek oranda konsantre olabilir ve insanda safra akışı, 0.5 ile 0.8 ml/dakika 

arasında, nispeten yüksektir, böylece birkaç yüz ml/dak'lık ciddi safra klirens 

değerlerine ulaşılabilir (Rowland ve Tozer, 1989; Rowland ve diğ., 2004). Tahmin için 

kullanılan kinetik modellere safra atılımı ve olası entero-hepatik resirkülasyonun dahil 

edilip edilmeyeceği, durum bazında ele alınmalıdır. 

 

 

Renal (Böbrek yoluyla) Klirens 

Sağlıklı bireylerde ve çoğu patolojik durumda, ksenobiyotiklerin renal klirensi, 

glomerüler filtrasyon hızıyla ifade edilen evrensel renal fonksiyonla orantılıdır; ve bu, 

endojen kreatinin klirensi ölçülerek veya tahmin edilerek in vivo olarak tahmin 

edilebilir. Renal klirense yönelik basit modeller, sadece bağlanmamış (serbest) 

plazma fraksiyonunun glomerüler filtrasyonunu dikkate alır.  Bununla birlikte, aktif 

taşıma süreçleri söz konusu olduğunda bu, ciddi yanlış tahminlere yol açabilir. 

Ksenobiyotiklerin yeniden emilimini ve/veya aktif salgılanmasını içeren daha 

karmaşık modeller açıklanmıştır (Brightman ve diğ., 2006a; Brightman ve diğ., 

2006b; Katayama ve diğ., 1990; Komiya, 1986; Komiya, 1987), ancak bu tür 

modelleri hem uygulamak hem de tahmin edilebilirlik derecelerini yeterli bir şekilde 
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değerlendirmeye yönelik girdi veya referans veri yetersizdir. 

Kinetik modelleme programları 

Sözleşmeli araştırma şirketleri tarafından müşterilerinin bileşenlerini test etmek için 

kullanılan TK simülasyonu veya tahmini için bir dizi program mevcuttur. Bu tür 

programlardan oluşan çok kapsamlı olmayan bir liste Coecke ve diğ. (2006) 

tarafından sunulmuştur. Toksikokinetik tahmin için amaca yönelik olarak 

oluşturulmuş mevcut fizyolojik tabanlı modelleme programları şunları içerir (kapsamlı 

olmayan liste): 

 SimCYP® (SimCYP Ltd, www.simcyp.com); 

 PK-Sim® (Bayer Technology Services GmbH, www.bayertechnology.com); 

 GastroPlus™ (Simulations Plus Inc, www.simulations-plus.com); 

 Cloe PK® (Cyprotex Plc, www.cyprotex.com); 

 Noraymet ADME™ (Noray Bioinformatics, SL, www.noraybio.com). 

Fizyolojik temelli kinetik modelleri uygulamak için genel amaçlı veya daha spesifik 

olarak biyomatematik modelleme için tasarlanmış çok sayıda başka simülasyon 

programı kullanılabilir. Bu konuyla ilgili bir tartışma ve kapsamlı olmayan bir liste 

Rowland ve diğ., (2004) tarafından yapılmış çalışmada mevcuttur. 

file:///C:/Users/u13044/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.simcyp.com
file:///C:/Users/u13044/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.bayertechnology.com
file:///C:/Users/u13044/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.simulations-plus.com
file:///C:/Users/u13044/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.cyprotex.com
file:///C:/Users/u13044/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.noraybio.com
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Ek 1-3: Fizyolojik Temelli Kinetik Modelleme ve Değerlendirme Kriterlerinin 

Geliştirilmesi 

Fizyolojik temelli kinetik modelleme kullanılarak türler arası farklılıklar için bir 

değerlendirme faktörünün geliştirilmesinin basit ama kurgusal bir örneği 

sunulmuştur. Kurgusal bir kimyasal olan bileşik A, potansiyel merkezi sinir sistemini 

baskılayıcı özelliklere sahip, düşük moleküler ağırlıklı, uçucu bir çözücüdür. İkincisi 

için kanıt, bileşik A'ya soluma yoluyla maruz kalmış insanlar üzerinde gerçekleştirilmiş 

kontrollü insan gönüllü çalışmalarında maruziyet sırasında ve sonrasında gözlenen bir 

dizi nörodavranış testi sonucunda elde edilmiştir. 

Bileşik A hem sıçan hem de insan hepatik mikrozomları tarafından faz I, karışık 

fonksiyonlu oksidaz enzimi, sitokrom P450 2E1 (CYP2E1) yoluyla in vitro olarak 

metabolize edilir. Ayrıca, bir CYP2E1 inhibitörü olan diallil sülfid ile ön muameleye 

tabi tutulmuş ve tutulmamış, sonrasında inhalasyon yoluyla bileşik A'ya maruz 

bırakılmış sıçan denekler hakkında, bileşik A'nın bu enzim tarafından 

metabolizmasıyla tutarlı olan bir takım in vivo veriler mevcuttur. 

Bileşik A'ya inhalasyon yoluyla maruziyet konusunda, sıçanlar ve standart erkek veya 

dişi insanlar için fizyolojik temelli kinetik modeller oluşturulmuştur. Sıçan modeli, 

sıçanların bir kapalı devridaim atmosfer maruziyet odası içinde bir dizi başlangıç 

konsantrasyonuna maruz bırakılmasının ardından, bileşik A'nın oda 

konsantrasyonlarında deneysel olarak belirlenen düşüşleri simüle ederek 

doğrulanmıştır. Bileşik A'nın odadaki konsantrasyonunun zaman içerisinde 

uzaklaştırılması, sıçan tarafından alınma ve esas olarak metabolizma yoluyla 

eliminasyona bağlıdır. İnsanlara yönelik fizyolojik temelli kinetik model, kontrollü 

atmosfer maruziyet odasında inhalasyon yoluyla sabit konsantrasyondaki A bileşiğine 

maruz bırakılan erkek ve dişi gönüllülerde A bileşiğinin deneysel olarak belirlenen 

venöz kan konsantrasyonlarının simüle edilmesi suretiyle doğrulanmıştır. 

Kimyasal için aşağıdakilerin tanımlandığı varsayılmaktadır: 

1) kimyasalın aktif kısmı, ve 

2) ilgili doz ölçüsü (yani; aktif kısım parçasının uygun formu örn. Cmax, venöz 

kandaki ana kimyasala dair eğrinin altındaki alan (AUCB), 24 saatte hedef dokuda 

metabolize edilen ortalama miktar (AMmet), AMPeakMet, vs.). Bileşik A'nın Cmax'ının 

tersine çevrilebilir bir merkezi sinir sisteminde depresan etkisine neden olduğu 
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düşünülen Bileşik A'nın merkezi sinir sistemi konsantrasyonları için yedek doz ölçüsü 

olduğu varsayılmıştır. Halbuki, Cmax,  AMPeakMet'e bağımlıdır. Bu nedenle, sıçan ve 

insanlar üzerinde yürütülmüş, doğrulanmış, fizyolojik temelli kinetik modeller 

nörodavranış testlerinin herhangi bir merkezi sinir sisteminde depresan etkisi tespit 

etmediği insan çalışmasının maruziyet süresini ve konsantrasyonlarını simüle etmek 

için kullanılmıştır. Sıçan için doz ölçüsü olan AMPeakMet insanlara yönelik 

AMPeakMet'e bölünecektir. Bu oran, belirli bir sıçan suşu ile ortalama insan erkek 

veya dişi denek arasındaki farkın büyüklüğünü temsil edecektir. Bu değer, kimyasala 

özgü verilere dayandığından, daha sonra, varsayılan türler arası kinetik değerin yerini 

alabilir.  Bu nedenle, bir eşik seviyesi belirlerken uygun bir değerlendirme faktörünün 

türetilmesi (örn. AEL) kantitatif ve mekanik veriler kullanılarak daha kolay 

gerekçelendirilebilir. 

Ek 1-4: Toksikolojik Kaygı Eşiği TTC – Toksikolojik Risk Değerlendirme 

Kavramı 

İnsan Sağlığı Boyutları 

İnsan sağlığına yönelik etkileri belirlemek için yapılan risk değerlendirmesi, bir 

kimyasalın genellikle hayvan deneylerinden elde edilen kritik toksikolojik etki eşiğine 

dayanmaktadır. Alternatif olarak, toksikolojik bir eşik ayrıca yapısal olarak ilişkili ve 

hatta yapısal olarak farklı kimyasallardan oluşan geniş bir yelpazenin toksikolojik 

verilerinin istatistiksel analizine ve bu kimyasallar hakkında temel hayvan 

deneylerinden elde edilen etki gözlenmeyen dozların insan sağlığı için ihmal edilebilir 

risk olarak kabul edilen seviyelere ekstrapolasyonuna dayanabilir. Bu ikinci yaklaşım 

TTC adı verilen ilkeye atıfta bulunur. Bu şekilde ele alındığında TTC kavramının bu tür 

yaklaşımların çapraz okuması ve kimyasal kategorilendirmesinin bir uzantısı olduğu 

düşünülebilir. Bu itibarla, TTC kavramı FDA, UN JMPR ve EFSA gibi bazı düzenleyici 

kurumlar tarafından tatlandırıcılar ve gıda ile temas eden maddeler hakkında (SCF, 

2001) risk değerlendirme süreçlerine, ruhsatlandırmayla ilgili endişe seviyesi düşük 

olan maruziyet seviyelerini belirlemeye yönelik bir yaklaşım ve hayvan verileri 

toplamaktan feragat etmeyi haklı göstermeye yönelik bir araç olarak dahil edilmiştir. 

Bu bölümde, farklı TTC yaklaşımları, bunların sınırlamaları ve kullanım kriterleri 

kısaca tartışılacaktır. 

TTC yaklaşımları 
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TTC, FDA tarafından, 1995 yılından beri gıda ile temas eden materyallere yönelik 

Ruhsatlandırma Eşiği olarak uygulanmaktadır; kişi başına günlük 1,5 ug'lik bir TTC 

değeri, karsinojeniteyi kapsayan bir kimyasal veri tabanından türetilmiştir (bu 

veritabanında hesaplanan risk seviyesi milyonda birdir; Gold ve diğ., 1995). Bu 

değerin, genotoksik karsinojenler dışındaki tüm sonlanma noktaları için uygulanabilir 

olduğu düşünülmektedir.  

Munro ve diğ. (1996a ve 1996b), sonrasında, ilk olarak Cramer ve diğ. (1978) 

tarafından önerilmiş olan ilkeler üzerinde yapı temelli bir TTC yaklaşımı geliştirmiştir. 

Analiz edilen organik kimyasalların yapısal sınıfları, subkronik, kronik ve üreme 

etkileri için NOEL değerlerinde ciddi ölçüde farklı dağılımlar olduğunu göstermiştir.  

Kanserojen veya mutajenik sonlanma noktaları dikkate alınmamıştır.  Toksisite ile 

ilgili bilgilerle birlikte kimyasal yapıya dayalı olarak, üç farklı seviye (sırasıyla kişi 

başına günde 90, 540 ve 1800 μg) türetilmiştir. WHO/FAO-JECFA ve EFSA bu 

değerleri doğrudan gıda katkı maddeleri olarak kullanılan tatlandırıcıların 

ruhsatlandırma kriterlerine, FDA ise bu değerleri dolaylı gıda katkı maddeleri (gıda ile 

temas eden materyaller) için uygulamıştır. 

Cheeseman ve diğ. (1999) tarafından geliştirilen başka bir yapı tabanlı, kademeli TTC 

kavramı, Munro ve diğ. (1996a)'nin 3 sınıf yaklaşımını akut ve kısa dönem toksisite, 

mutajenik ve karsinojenik potensi (ancak yüksek tesirli olanlar hariç) eklemek 

suretiyle genişletmiştir. 

Kroes ve diğ. (2004), uygulanabilirliği nörotoksisite ve immünotoksisite dahil olmak 

üzere farklı toksikolojik sonlanma noktaları için değerlendirmiş ve 6 sınıflı organik 

kimyasallar içeren bir karar ağacı önermiştir. Alerjenler veya aşırı hassasiyete neden 

olan maddeler listesi, uygun bir veri tabanının bulunmaması nedeniyle (bu madde 

kategorisi için istatistiksel analiz yapılmasına olanak sağlar) temin edilememiştir. 

Belirtilen iki durum dışında, diğer yaklaşımlar herhangi bir düzenleyici kurum 

tarafından benimsenmemiştir. 

ECETOC, REACH için organik ve organik olmayan çok çeşitli maddeye (hem uçucu 

hem de uçucu olmayan) yönelik bir dizi eşik değeri içeren Hedefli Risk Değerlendirme 

yaklaşımı, bir başka deyişle akut ve tekrarlanan doz toksisitesine yönelik GEV ve 

GLEV, önermiştir (ECETOC, 2004). 1 ve 2. Kategori karsinojenler, mutajenler ve 

reprotoksinler hariç tutulmuştur. GEV, mesleki maruziyet (ve türetilmiş dermal 
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maruziyet değerleri)için, en katı OEL'den türetilen jenerik bir eşik değeridir. GLEV 

tekrarlanan doz toksisitesi ve ekstrapolasyon faktörleri için kullanılan sınıflandırma 

kriterlerine dayanmaktadır. GEV değerlerinin, mevcut yayınlanmış mesleki maruziyet 

seviyeleri üzerine yapılmış bir analiz üzerinden türetildiği ve bu nedenle toksikolojik 

sonlanma noktalarına uygulanan değerlendirme faktörlerine ve OEL'lerin dayandığı 

diğer verilere ek olarak sosyo-ekonomik ve teknik argümanları da içerdiği 

belirtilmiştir. Bu yaklaşım, düzenleyici kurumlar tarafından bağımsız değerlendirmeye 

tabi tutulmamış ve kabul edilmemiştir. 

EFSA, TTC (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2750.htm) kavramına 

dayalı olarak olası insan sağlığı riskleri hakkında tavsiye sağlamaya yönelik 

seçenekleri araştırmayı amaçlayan, aynı zamanda TTC yaklaşımının kullanılmayacağı 

bir dizi hariç tutma kategorisini de tanımlayan bir görüş geliştirmiştir. 

Temel Gereksinimler 

Yukarıda tartışılan TTC kavramının başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için asgari bir 

bilgi seti gerekmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki, TTC uygulaması, aşağıdakiler 

dahil belirli yapısal elemanlara ve özelliklere sahip maddeleri hariç tutar: 

 Esansiyel olmayan, ağır metaller ve polihalojenlenmiş dibenzodioksinler, -

dibenzofuranlar veya-bifeniller ve benzeri maddeler: 

Bu madde sınıfı, biyolojik birikim özellikleri nedeniyle TTC konseptleri kapsamına 

girmemektedir. Her ne kadar TTC yaklaşımı, ruhsatlandırma kriterleri bağlamında 

biyolojik birikim potansiyeline sahip diğer madde kategorilerini de barındırma 

kapasitesine sahip olsa da, biyo-birikim potansiyeli olan maddeler şüpheli 

maddelerdir ve durum bazında değerlendirilmeleri gerekir. Potansiyel olarak biyolojik 

birikim yapan veya inatçı maddeler de varsayılan çevresel risk değerlendirme 

kriterlerinin dışında tutulur. 

 Genotoksik karsinojenler: 

Beklenen alım miktarı yeterince düşükse (<0.15 µg/gün) bazı kanserojen maddeler 

TTC konseptine dahil edilebilir olmasına rağmen, genotoksik kanserojenler için durum 

bazında bir risk değerlendirmesi gereklidir. 

 Organofosfatlar ve karbamat maddeler: 

EFSA tavsiyelerine göre (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2750.htm) 

anti-kolinesteraz aktivitesine sahip organofosfat ve karbamat maddeler için günde 18 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2750.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2750.htm
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μg/kişi. 

 Proteinler: 

Bu madde sınıfı, özellikle potansiyel (oral) hassasiyet, aşırı hassasiyet ve 

intoleransları ele alan bir vekildir. Bu tür bir sonlanma noktası için genel bir eşiğin 

türetilmesine izin veren uygun veritabanları bulunmamaktadır. 

Ek olarak, maddenin taşınması ve kullanımına ilişkin bilgilerle ilgili bir başka kritik 

kriter bulunmaktadır. TTC, yalnızca beklenen tüm kullanımlara ilişkin ayrıntılı 

bilgilerin mevcut olduğu ve kullanım senaryoları için risk değerlendirmesinin 

sunulduğu durumlarda geçerlidir.  

Sınırlamalar 

TTC'nin de bir takım sınırlamaları bulunmaktadır. Her şeyden önce, bunlar esas olarak 

oral maruziyetten kaynaklanan sistemik etkileri kapsayan veri tabanlarından 

türetilmiştir. Bu, özellikle soluma soluyla veya dermal maruziyetin ana temas yolu 

olduğu mesleki durumlar için önemlidir. Sadece bazıları mutajenik, kanserojen ve 

akut etkileri kapsar; ve aslında hiçbiri (önerilen ECETOC yaklaşımı dışında) irritasyon 

ve hassasiyet gibi yerel etkileri ele almamaktadır. 

Tüm TTC yaklaşımları (önerilen ECETOC yaklaşımı hariç) temel maruziyet yolu olarak 

oral maruziyeti ele aldığından, herhangi bir uygulama hayata geçirilmeden önce 

bunların soluma ve cilt teması yoluyla maruziyet bağlamında potansiyel kullanımını 

araştırmak hususunda daha fazla önemli çabaya ihtiyaç vardır. 

TTC gibi yapısal temelli yaklaşımların birçoğu, uygulanabilirlik bağlamında 

sınırlamalara sahiptir ve her kimyasal sınıfı kapsayamaz. Örneğin, proteinler, ağır 

metaller, polihalojenlenmiş-dibenzodioksinler, aflatoksin benzeri maddeler, N-

nitroso- bileşikler, alfa-nitro furil bileşikler ve hidrazinler-, triazenler-, azidler- ve 

azoksi- bileşikleri Kroes ve diğ. (2004) yaklaşımı tarafından hariç tutulmuştur. 

Belirtildiği gibi, TTC yaklaşımı, yalnızca beklenen tüm kullanımlara ilişkin ayrıntılı 

bilgilerin mevcut olduğu ve kullanım senaryoları için risk değerlendirmesinin 

sunulduğu durumlarda geçerlidir.  Mevcut Maddeler için AB Risk Değerlendirme 

Programı tecrübelerine dayanarak; maruziyete dair sağlam tahminler, kullanımların 

iyi karakterize edildiği durumlarda bile, ciddi bir çaba gerektirecektir. Çok sayıda 

(yaygın) kullanım ve uygulama durumunda, TTC konseptine dayalı eşiklere dayanan 

bir risk değerlendirmesinde kullanılmak üzere gerekli olan ayrıntılı ve hassas bir genel 
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maruziyet tahmini oluşturmak mümkün olmayabilir. 

Bu nedenle, bir TTC, pratikte, yalnızca iyi karakterizasyona izin veren yalnızca birkaç 

maruziyet senaryosunun olduğu yerlerde geçerli olacaktır.  

Ayrıca TTC yaklaşımı, bir kimyasalın sınıflandırılması ve etiketlenmesi veya belirli bir 

etki özelinde tesiri hakkında bilgi sağlamaz. 

TTC konseptinin kullanımı 

TTC kavramı, öncelikle bir risk değerlendirme çerçevesi içinde kullanılmak üzere 

geliştirilmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi, TTC kavramı, gıdayla temas eden madde 

ve aromaların değerlendirilmesi amacıyla, sırasıyla, FDA, EFSA ve UN JECFA 

tarafından ruhsatlandırma amaçları için kullanılmaktadır. Bu spesifik TTC 

yaklaşımları, bu ruhsatlandırma platformlarda kabul edilmeden önce, kritik bir 

incelemeden geçmiştir. Aynı şekilde, başka herhangi bir TTC yaklaşımı da, hayata 

geçirilmeden önce ilgili ruhsatlandırma kurumu tarafından onaylanmalı ve hangi 

sonlanma noktaları, yollar ve popülasyon için uygulanabilecekleri açıkça 

belirtilmelidir. 
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Şekil 6: Kapsamlı TTC Şeması/Konsepti (REACH kapsamında kullanım 

amacıyla ECHA REACH Kılavuzu R7.C Maddesinde Açıklanan Şekilde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki şekil, bir TTC'nin nasıl kullanılabileceğini göstermektedir: Bir kademe 

Kullanım ve 
işleme 
hakkında 
bilgiler, PC 
özellikleri 

Tüm kimyasallar 

Sese 

maruziyet 
tahmin(ler)i 

Mevcut tüm 
veriler 

- TTC konseptinin dışında 
kalan kimyasalları/yapıları 
hariç tutar 

Maddeye özgü etkilere dair veriler 
oluşturun 

- Güvenli senaryoları açıklar 
(CSR ve SDS için) 

- Mevcut bilgilere göre C&L 
(Sınıflandırma ve 
Etiketleme) tayin eder 

 1. kademe TTC ile Maruziyet Tahminlerinin 

(EE) Karşılaştırılması  
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Tüm kimyasallar 

Sese 
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tahmin(ler)i 

Mevcut tüm 
veriler 
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tanımlanmıştır; ancak araştırma konusu kimyasala bağlı olarak ilave kademeler de 

eklenebilir (Kroes ve diğ., 2004  tarafından önerilen yaklaşımla açıkça gösterildiği 

gibi). 

Biyosidal Ürünler bağlamında potansiyel kullanım 

TTC kavramı, ihmal edilebilir düzeyde maruziyet ve belirli veri gereksinimlerinden 

feragat etme potansiyeli söz konusu olduğunda, bir risk yönetimi aracı olarak 

kullanılabilir. Bu nedenle, TTC kavramının potansiyel olarak kullanılması için, yüksek 

kalitede maruziyet verileri gerekecektir. 

Hayvan deneylerine alternatif arayışında önerilen bir yaklaşım, kapsamlı eşik 

değerlerini kullanılmasıdır. Ancak, TTC'nin uygulanması sınırlı verinin de 

üretilebileceğini ve bu nedenle koruma düzeyinin etkilenebileceğini ima edecektir. 

Gıda maddelerinde kullanılan tatlandırıcı maddeler hakkındaki bilgilerden TTC 

kavramının, genel toksisite ve incelenen belirli sonlanma noktaları açısından makul 

ve iyi temelli olduğu görünmektedir. Gıdayla temas eden ürünler veya tatlandırıcılar 

için kullanılan maddeler arasında, kullanım düzeni ve bileşimindeki farklılıklar gibi 

bazı önemli farklılıklar olabilir (daha fazla görüş için bakınız Tema Nord, 2005; COC, 

2004). 

2 Etkilerin Değerlendirilmesi - Tehlikenin Karakterizasyonu (Doz- 

Yanıt/Konsantrasyon İlişkisi) 

2.1 Giriş 

Kabul Edilebilir Maruziyet Düzeylerinin (AELler) ve diğer referans seviyelerinin (örn. 

ADI ve ARfD gibi harici referans dozları), sistemik toksisite ve yerel etkilere ilişkin 

mevcut tüm tehlike bilgilerinin değerlendirilmesi (bkz. Kısım 1) ve mümkün olduğu 

hallerde doz tanımlayıcılarının (N(L)OAEL, BMD vs.) belirlenmesi gerekir. 

 Sistemik etki, normalde ilk temas bölgesinden uzakta, yani fizyolojik bir engelden 

(GI sistemi ya da solunum sisteminin mukus membranı ya da cilt) geçtikten sonra 

sistematik olarak kullanılabilir hale geldiğinde gözlemlenen bir etki olarak tanımlanır. 

 Lokal bir etki, bir maddenin sistemik olarak mevcut olup olmadığına bakılmaksızın, 

ilk temas bölgesinde gözlenen bir etkidir. 

Bununla birlikte; yüzey epitelindeki toksik etkiler, sistemik toksisitenin bir sonucu 

olarak veya maddenin veya aktif metabolitlerinin sistemik dağılımına ikincil olarak 

ortaya çıkan dolaylı etkileri yansıtabileceği not edilmelidir. Şekil 7 tehlike 

karakterizasyonu gerçekleştirme adımlarının görseli 
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Tehlike karakterizasyonu aşağıdaki adımlardan oluşur: 

1. Kritik etkilerin tanımlanması (tehlike tanımlamasının sonucu) 

2. Eşik tanımlanan etkiler için: 

 Doz Yanıt Değerlendirmesi – N(L)OAEL/BMD Değerlerinin Tespit Edilmesi: Sistemik 

eşik etkileri için en ilgili doz tanımlayıcısının (örn. NOAEL) tanımlanması. 

 Lokal etkiler ve varsa eşik değeri olmayan etkiler için veya kalitatif/yarı kantitatif 

yaklaşım için en ilgili doz tanımlayıcısının (örn. NOAEC) tanımlanması. 

 İlgili doz tanımlayıcısının değiştirilmesi: Emilim/ biyoyararlanım oranının 

belirlenmesi - Belirsizliği ele almak için uygun değerlendirme faktörlerinin doz 

tanımlayıcısına uygulanması - Sistemik AEL değerlerinin türetilmesi, harici yola özgü 

AECler (varsa), gıda yoluyla maruziyete yönelik harici referans dozlar (ADI, ARfD). 

3. Herhangi bir eşiğin belirlenmediği etkiler için: 

 Nitel veya yarı kantitatif değerlendirme 
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 Hem sistemik hem de yola özgü lokal etkileri göz önünde bulundurun 
 En alakalı türleri belirleyin ve bunların üzerinde çalışın 
 Doz yanıt ilişkilerini göz önünde bulundurun 

Kritik etkileri tanımlama 

 Hem sistemik hem de yola özgü lokal etkileri göz önünde bulundurun 
 En alakalı türleri belirleyin ve bunların üzerinde çalışın 
 Doz yanıt ilişkilerini göz önünde bulundurun 

Kritik etkileri tanımlama 

 

Şekil 7: Tehlike karakterizasyonu süreç adımlarının görseli 
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ve uzun vadeli AEL 
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Sistemik AEL 

(Kabul Edilebilir 
Maruziyet Sınırı) 

Türetilmesi 

 Veriler mevcutsa, kimyasala özel AF türetin 
 Aksi takdirde 100 varsayılan faktörü kullanın 
 Ek AF'ye olan ihtiyacı belirleyin 

Uygun AF'nin uygulanması 

 Yola özgü veya varsayılan değerleri uygulayın 

 Mümkünse, yola özgü absorbsiyon ve toksisite 
çalışmaları arasındaki farklılıkları çözün 

Emilim ve biyoyararlanım oranlarının belirlenmesi 

Maruziyet yerinde 

gözlenen lokal etkiler 
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 Veriler mevcutsa, kimyasala özel AF türetin 
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 Yola özgü veya varsayılan değerleri uygulayın 

 Mümkünse, yola özgü absorbsiyon ve toksisite 
çalışmaları arasındaki farklılıkları çözün 

Emilim ve biyoyararlanım oranlarının belirlenmesi 
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*Lokal Etkiler ve bir eşik değerli ve/veya eşik değersiz yaklaşımın gerçekleştirilip 

gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin karar mantığı için Ana Bölüm 4'te (Kısım 4.3.2) 

belirtilen talimatlara uyulacaktır 

2.2 KRİTİK ETKİLERİ TANIMLAMA 

Tehlike değerlendirmesinin ilk adımında, tüm veri paketi, doz-etki ilişkisinin biyolojik 

olarak kabul edilebilirliği, tüm veri paketi üzerindeki tutarlılığı, etkinin ciddiyeti ve 

geri döndürülebilirliği, etki şekli (biliniyorsa) ve insanlar için önemi göz önünde 

bulundurularak, en ilgili kritik (yani en hassas) etkilerin değerlendirilmesi bağlamında 

gözden geçirilmelidir.  Sonuncusu için, WHO/IPCS insanlarda kanser dışı (Boobis ve 

diğ., 2008) veya kanser etki mekanizmalarının (Boobis ve diğ., 2006) ilişkisini analiz 

etmeye yönelik bir çerçeve geliştirmiştir. WHO/IPCS Eylem Modu Çerçevesi / Tür 

Uyumluluk analizi risk değerlendirme paradigması alanındaki yeni gelişmeleri dikkate 

alacak şekilde güncellenmiştir (Meek ve diğ., 2013). Bu çerçeve, advers bir etkiye yol 

açan temel olaylara ilişkin kanıtları şeffaf bir şekilde sunma ve bunlar arasında 

nedensel bir bağlantı belirleme fırsatı verir (doz-yanıt ve zaman uyumu yoluyla). 

Benzer şekilde,  AEL  değerlerini elde etmek amacıyla, ilgili her bir maruziyet zamanı 

için ilgili kritik NOAELlerin kullanılabileceği uygun çalışmalar daha sonra 

belirlenmelidir. 

Ayrıca, veri paketi giriş noktasında gözlenecek lokal etkiler açısından, lokal bir eşik 

değer belirlenmesi gerekecek, inhalasyon çalışmalarında solunum yollarında 

gözlenebilecek veya dermal çalışmalarda ciltte gözlenebilecek lezyonlar 

değerlendirilmelidir. Ayrıca, ilgili kritik NOAELler değerlendirilirken maruziyet yoluna 

özgü hassasiyet ve doz-yanıt ilişkisi göstergeleri de dikkate alınacaktır. Veri paketinin 

izin verdiği durumlarda, harici referans değerleri de türetilebilir. 

Doz tanımlayıcılarını temel alarak referans seviyeleri  (örn. AELler, ADI, ARfD) 

türetmeden önce, maddenin etkilerini eşik değeri belirlenmemiş bir etki mekanizması 

yoluyla (eşik değeri olmayan mutajenler veya karsinojenler) ortaya koyup 

koymadığının veya bir eşik değer belirlemenin mümkün olup olmadığı (örneğin akut 

toksisite, irritasyon/ korozyon ve hassasiyet gibi lokal etkiler) belirlemek önemlidir. 

Maddenin etkilerini eşik değeri belirlenmiş bir etki mekanizması yoluyla sergilediği 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 
Sürüm 4.0, Aralık 2017 290 

BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 
Sürüm 4.0, Aralık 2017 290 

 

hallerde, en kritik etki(ler) için referans değerler türetilmelidir. 

Maddenin etkilerini, kısmen veya tamamen, eşik değeri belirlenmemiş bir etki 

mekanizması yoluyla sergilediği hallerde (örn. mutajenite, karsinojenite) veya bir 

eşik değer tayin etmenin mümkün olmadığı hallerde (örn. lokal etkiler), bir referans 

değer türetilemez ve bu etkiler için, uygun ise, ya yarı kantitatif bir yaklaşım (örn. 

DMEL)  benimsenmeli, ya da tehlike ve risk karakterizasyonu için kalitatif bir yaklaşım 

izlenmelidir. 

Özellikle, biyolojik bir eşik varsayılabilmesine rağmen (örn., hassasiyet), verilerin 

bunu tanımlamaya izin vermediği durumlarda, eşik değerine sahip olan ve olmayan 

bir etki mekanizmasının varlığı hakkında karar vermenin her zaman kolay 

olmayacağı, unutulmamalıdır. Kanıtlar yeterince açık değilse, eşik değeri tayin 

edilmemiş bir etki mekanizması olduğu varsayımı ihtiyatlı bir seçim olacaktır. 

Mutajenler / kanserojenler için; çalışanların işyerinde karsinojenlere veya 

mutajenlere maruziyet ile ilgili risklerden korunmasına ilişkin 2004/37 / EC sayılı 

Direktifte (“Kanserojenler ve Mutajenler Direktifi”), teknik olarak mümkün olduğu 

sürece mesleki maruziyetlerden kaçınılması/riskin en asgari seviyelere çekilmesinin 

gerekliliğine vurgu yapıldığı, bu nedenle işyerinde maruziyet riskini kontrol altına 

alma konusunda benimsenecek yaklaşımın bu gerekliliğe uyumlu olması gerektiğinin 

altı mutlaka çizilmelidir. 

2.2.1 Kabul Edilebilir Maruziyet Sınırı (AEL) türetilmesinin altında 

yatan Tehlike Bilgileri 

2.2.1.1 Toksikokinetik ve dermal absorbsiyon  

TK  verileri, insan vücudundaki aktif maddenin olası akıbeti hakkında bilgi 

sağlayacaktır. Gerekli olduğu durumlarda risk karakterizasyonunda maruziyet yolları 

arasındaki ekstrapolasyonu desteklemek veya, ilgili ise, türe özgü mekanizmaları ele 

almak amacıyla, emilim konusunda yeterli bilgi mevcut olmalıdır. 
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Örneğin, dermal absorbsiyonla ilgili çalışmalar, biyosidal ürünlerin risk 

karakterizasyonuna önemli ölçüde katkıda bulunur, çünkü dermal maruziyet en temel 

maruziyet yollarından biridir. TK Kılavuzuna, hem Kısım 1.3'te hem de BPR Kılavuzu: 

Cilt III İnsan Sağlığı, Bölüm A Gerekli Bilgiler başlığında yer verilmektedir. 

2.2.1.2 Akut toksisite 

Maruziyetin önemli bir oranı, muhtemelen, cilt yoluyla ve ayrıca soluma yoluyla 

olacaktır. Akut etkilerin genellikle bir eşik değeri olduğundan, risk karakterizasyonu 

kantitatif olabilir ve LD(C)0 ya daLD(C)50 değerine bağlı olabilir. Akut toksisite 

genellikle bir NOAEL, NOAEC (veya LOAEL, LOAEC) ile karakterize edilmese de, 

bunlar, subakut toksisite çalışmalarından elde edilebiliyorsa, kullanılabilir. LD(C)50 

değerleri en sık bulunan verilerdir; ancak letalite sonlanma noktasına dayandıkları 

için risk karakterizasyonu için uygun değillerdir. Akut AEL değerlerine ulaşmak için, 

ilgili çalışmalardan derlenmiş akut etkilere ilişkin bilgiler (bkz.Kısım 2.3.1) 

kullanılabilir. Zaman zaman zehirlenme üzerine insan durum raporlarından bilgi 

alınabilir. Bunun risk karakterizasyonu bağlamında kullanılması, raporlanan bilgilerin 

güvenilirliğine ilişkin uzman görüşüne bağlı olacaktır. Bir etki seviyesinin mevcut 

olmasına rağmen herhangi bir etkinin gözlenmediği doz sınırı veya bir doz-yanıt 

ilişkisi hakkında bilgi olmaması problem teşkil etmektedir. Oral toksisite, örneğin 

mesleki hijyenin yetersiz olduğu ortamlarda biyosidal ürünün yutulma olasılığının 

olduğu durumlar için yapılacak risk değerlendirmesinde etkili olacaktır. Bir maddenin, 

bu çerçevede şüpheli madde olarak değerlendirilmesi için, normalde çok toksik veya 

toksik olması gerekir. 

Profesyonel olmayan kullanıcılar, ara sıra, bazı aktif maddelerden büyük miktarlarda 

ve profesyonel kullanıcılara kıyasla maruziyet riskleri konusunda yeterli tedbirleri 

almaksızın kullanabilirler (örneğin ahşap koruyucu ürünler ve çürüme önleyici boya 

ürünlerinde). Profesyonel olmayan kullanıcılar genellikle koruyucu ekipman 

kullanmazlar ve aslında, riski kabul edilebilir bir düzeye indirmek için ona 

güvenemezler; bu nedenle, pratikte, cilt ve soluma yoluyla maruziyet riski, benzer 

kullanım kalıplarına sahip profesyonel kullanıcılara kıyasla ciddi oranda yüksek 

olabilir. 

Toplum genelinde ise, biyosidal bir ürünün normal kullanımına bağlı akut maruziyete 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation?panel=vol3partA&vol3partA
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation?panel=vol3partA&vol3partA
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation?panel=vol3partA&vol3partA
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ek olarak, bir başka ilgili akut maruziyet de, aktif maddenin kazara/kasıtlı olarak 

yutulmasının ardından oral yolla maruziyete bağlı olarak meydana gelir. Aktif 

maddelerin oral toksisitesine dayalı riskler, küçük çocuklar tarafından kazara yutulma 

riski nedeniyle, tüm PT’ler (ürün tipi) için dikkate alınacaktır. Örneğin işlemden 

geçirilmiş kumaşlar veya yumuşak döşemelere cilt teması yoluyla maruziyetin 

derecesi genellikle düşük olur ve tekrarlanan doz çalışmalarından elde edilen verilerin 

karşılaştırılmasını gerektirir. 

Solunum yoluyla maruziyet, özellikle, uçucu aktif maddelerin yakın zamanda iç 

mekanlarda uygulandığı durumlarda söz konusudur. 

2.2.1.3 İrritasyon ve korozivite 

Bu toksisite sonlanma noktaları, profesyonel olmayan kullanıma yönelik ürünler için 

daha önemlidir; zira ürünlerin uygulanması sırasında herhangi bir KKE giyilmediği 

varsayımını gerektirir. Ürünün formülasyon tipine ve uygulama yöntemine bağlı 

olarak cilt teması önemli olabilir. 

Resmi kantitatif risk karakterizasyonu genellikle mümkün değildir; ancak belirli 

koşullar altındaki senaryolarda yarı kantitatif veya kantitatif bir risk karakterizasyonu 

gerçekleştirilebilir (daha kapsamlı bilgi için bkz. Kısım 4.3.2). 

2.2.1.4 Duyarlılık 

Cilt ve solunum yolu hassasiyeti söz konusu olduğunda risk karakterizasyonunun nasıl 

gerçekleştirileceğine ilişkin seçenekler Kısım 4.3.2'de anlatılmaktadır.  Nitel risk 

karakterizasyonu yaklaşımı tercih edilir; ancak mevcut verilere bağlı olarak ve belirli 

sınırlamalar dikkate alınarak yarı kantitatif ve kantitatif yaklaşımların da potansiyel 

olarak kullanılabileceği belirtilmiştir. 
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2.2.1.5 Tekrarlanan doza bağlı etkiler 

Tekrarlanan doza bağlı etkiler (yani 28 günlük çalışmalar, 90 günlük çalışmalar ve 

uzun dönem toksisite çalışmalarında tespit edilenler; genotoksisite veya karsinojenite 

bulguları için aşağıdaki bölümlere bakınız), maruziyet düzenli olarak ve/veya sık sık 

meydana geliyorsa ve özellikle etkilerin geri döndürülemez olduğu veya sadece 

kısmen geri döndürülebileceği gözlenmişse, önem arz edecektir. 

Çoğu etki, kantitatif risk karakterizasyonu kullanılarak değerlendirilebilir ve bu 

nedenle, hayvanlarda (veya insanlarda) advers etkilerin gözlendiği doz sınırlarındaki 

farklılığa ve üründeki aktif madde için tahmini maruziyete bağlıdır. Anahtar faktörler, 

en hassas, ilgili NOAEL, dayandığı etkiler ve daha yüksek dozlarda ortaya çıkan doz 

tepkisidir. 

Tekrarlanan doz çalışmalarında kaydedilen etkiler, sekonder maruziyet (insanın çevre 

yoluyla ve mesleki ortamlar yoluyla maruziyeti) için kritik olan sonlanma noktalarıdır; 

çünkü maruziyet çeşitli nedenlerle tekrarlanabilir. Aynı kişiler ürünün 

işlendiği/uygulandığı alanlara (hastaneler, ofisler, tersanelerdeki personel dahil) 

planlı bir girişin ardından tekrar giriyor olabilir veya işlenmiş eşya/ürünleri 

(marangozlar gibi) tekrar tekrar temas ediyor olabilirler. İşlem görmüş/işlenmiş bir 

eşya veya ürünün kapalı alanda kullanılması sonucunda da uzun dönem ancak düşük 

dozda soluma maruziyetinden bahsetmek mümkündür. Kalıntılar nedeniyle beslenme 

yoluyla maruziyet normal olarak kronik referans değerlerle karşılaştırılmalıdır (örn. 

AEL, ADI). 

2.2.1.6 Genotoksisite 

Genotoksisite çalışmalarından elde edilen veriler, genotoksik maddelerin genellikle 

eşik değeri olmayan bir etki mekanizması olduğu varsayıldığından, referans bir dozun 

türetilmesine izin vermez. Bu nedenle, kalitatif ve/veya yarı kalitatif (genotoksik 

kanserojenler için) risk karakterizasyonu gerçekleştirilmelidir (daha fazla bilgi için 

bkz. Bölüm 4.3.1). 

2.2.1.7 Karsinojenite 

Eşik değeri tayin edilebilir bir etki mekanizması olduğu belirlenirse, karsinojenisite 

çalışmalarından elde edilen veriler kullanılarak bir doz tanımlayıcı türetilmelidir. 
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Gözlenen karsinojenitenin altında eşik değeri olmayan bir etki mekanizması olduğu 

gözlenirse (örn. genotoksik karsinojen) semi kantitatif veya kantitatif yaklaşım (bkz. 

Bölüm 4.3.1) tercih edilmeli, ardından daha kapsamlı araştırma yapılmalıdır. 

2.2.1.8 Toksisitenin üreme ve gelişim üzerine etkisi 

Üreme sistemi üzerindeki etkiler genellikle eşik değer tabanlıdır ve kantitatif bir risk 

karakterizasyonunun gerçekleştirilmesine izin verir. Ancak, yavruların gelişimi 

üzerindeki etkiler, bir genotoksik mekanizmaya bağlı olabilir ve bu durumda kalitatif 

bir risk karakterizasyonu uygun olacağından, bunun için potansiyelin dikkate alınması 

gerekir. 

AEL değerleri üreme sistemi üzerindeki şiddetli etkilerden kaynaklanıyorsa, ek bir 

değerlendirme faktörüne olan ihtiyaç dikkate alınmalıdır. Değerlendirme faktörü, 

etkilerin ciddiyetine, annelerde gözlemlenen toksisite ile ilişkisine ve diğer 

hayvanlarda görülen etkilere kıyasla meydana geldikleri maruziyet düzeyine bağlı 

olacaktır. Ayrıca, genel halkın maruziyete karşı korumasız olduğu ve ilgili kişilerin 

maruziyetlerinin  farkında olmayabilecekleri de unutulmamalıdır ki bu, çok katı bir 

değerlendirme faktörünün kullanılması anlamına gelir. 

Doğurganlık ve gelişimsel etkiler, tekrarlanan maruziyeti içeren maruziyet senaryoları 

için ilgili sonlanma noktalarıdır. Bununla birlikte, eğer bu embriyonik ve fetal gelişimin 

kritik biçimlendirici aşamaları ile çakışırsa, gelişimsel etkiler kısa dönem maruziyetin 

ardından ortaya çıkabilir. Bunun yanında, kısa dönem maruziyetin ardından 

doğurganlık üzerindeki etkiler zaten bildirilmiştir, bu nedenle bu riskin belirtildiği 

yerlerde karakterize edilmesi de gerekmektedir. 
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2.2.1.9 Diğer Toksisite Sonlanma Noktaları 

Yukarıda belirtilen etkilere ek olarak, endokrin bozulması, immünotoksisite ve 

nörotoksisite gibi diğer etkiler de dikkate alınmalıdır. 

Toksisite sonlanma noktaları nörotoksisite, immünotoksisite, davranışsal toksisite ve 

endokrin etkileri, profesyonel olmayan kullanıcılar için olduğu kadar profesyoneller 

için de önemli olabilir. Özellikle biyosidal ürünün kullanımı çıkarılamayan veya 

çıkarılması amaçlanmayan kalıntılar bırakıyorsa, ikincil maruz kalan kişiler için de 

önemli olabilirler. 

Biyosidal ürünlerde kullanım için bir aktif maddenin onayına ilişkin karar, kullanım 

modeli ve bunun sonucu olan potansiyel birincil ve ikincil maruziyetler dikkate 

alınarak durum bazında yapılır. 

Etkiler, herhangi bir maruziyet türünden sonra (akuttan kronik'e kadar) endişe verici 

olabilir; tersine çevrilebilir veya geri çevrilemez olabilirler. Her durumda, etkilerin 

kabul edilebilirliği ilgili AEL ve değerlendirilen maruziyet tarafından yansıtılacaktır. 

 

2.3 Eşik Etkileri 

Genellikle, en ilgili en düşük doz tanımlayıcısını (örneğin NOAEL'ler, NOAEC'ler, 

LOAEL'ler, LOAEC'ler, BMD'ler) sağlayan en hassas ve ilgili türlerdeki çalışma, AEL 

türevi için ilgili kritik doz tanımlayıcısını oluşturmak için seçilecektir. Genellikle, bir 

tür için belirli bir sonlanma noktasını ele alan birkaç çalışma mevcuttur. Bu 

çalışmalardaki farklı doz aralıkları, farklı doz tanımlayıcıları (örneğin NOAEL'ler, 

LOAEL'ler, BMD) ile sonuçlanır. Eğer çalışma tasarımı ve ele alınan sonlanma noktaları 

karşılaştırılabilir ise, bu çalışmaları birlikte değerlendirmek uygun olabilir. Çalışmalar 

karşılaştırılabilir olduğunda, çalışma tasarımı (araştırılan sonlanma noktaları, 

maruziyet süresi, maruziyet yolu) ve hayvan türü ile ilgili olarak 'genel NOAEL', doz-

yanıt eğrisinin şekline gereken önem verilmesi şartıyla en düşük LOAEL üzerinden 

makul bir marj (≥2) sağlayan mevcut çalışmalarda tanımlanan en yüksek değer 

olmalıdır (FAO/WHO, 2004). 

Genel bir kural olarak, birkaç ilgili NOAEL (veya diğer doz tanımlayıcıları) mevcutsa, 

belirli bir zaman çerçevesi için en düşük AEL ile sonuçlanacak olanı seçilmelidir. 
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Bununla birlikte, en düşük doz tanımlayıcısı türetilmesi için kullanılacak 

değerlendirme faktörlerine bağlı olduğundan her zaman en düşük AEL değerini 

sağlamayabilir. Bu nedenle, kritik doz tanımlayıcısının seçimi, ortaya çıkan AEL'nin 

risk karakterizasyonunda kullanım için de kritik olması gerektiği unutulmadan 

yapılmalıdır. Alternatif olarak, değerlendirici, her sonlanma noktası için mevcut doz 

tanımlayıcılarından olası tüm AEL'leri türetmeli ve ardından ilgili bir zaman çerçevesi 

için en kritik AEL'yi seçmelidir. Her bir maruziyet senaryosu için risk karakterizasyonu 

gerçekleştirmek üzere kritik olanları seçmeden önce birden fazla AEL değeri 

türetilebilir. 

2.3.1 Kabul Edilebilir Maruziyet Sınırı (AEL) türetilmesine Dair 

Zaman Dilimleri 

Farklı zaman dilimleri için AEL türetilmesi için ilgili kritik doz tanımlayıcısının 

(NOAEL'ler, NOAEC'ler, LOAEL, LOAEC'ler, BMD) karşılaştırılması, maruziyet süresinin 

toksisitenin şiddeti ve spektrumu üzerindeki etkisi hakkında yararlı bilgiler sağlar. Bu 

nedenle, toksisitenin zamana bağlılığının aydınlatılmasına yardımcı olduğundan, tüm 

veri paketinin değerlendirilmesi yüksek bilimsel değere sahiptir. Bu bilgiler, insan 

sağlığı risk değerlendirmesini profesyonellerin yanı sıra tüketicinin maruziyeti için 

değişen zaman dilimlerine göre ayarlamaya yardımcı olur. 

ILSI Sağlık ve Çevre Bilimleri Enstitüsü Sistemik Toksisite Değerlendirmesi Görev 

Gücü, PPP'ler için risk değerlendirmesinin gerekli olabileceği insan maruziyeti 

konusunda farklı zaman çerçevelerinin kullanılmasını da önermiştir (Tablo 14 (Doe ve 

diğerleri, 2006)). 

Önerilen zaman çerçeveleri, özellikle profesyonel olmayan kullanıcılar ve genel halk 

açısından biyosidal ürünlerde kullanım onayı için aktif maddelerin kantitatif risk 

değerlendirmesi için yararlı kabul edilir. 

Biyosidal aktif maddeler risk karakterizasyonu amacıyla genellikle akut AEL, orta 

vadeli AEL ve uzun dönem AEL olarak adlandırılan üç AEL türetilir. Profesyonel 

kullanıcılar için, değerlendirme genellikle orta vadeli ve uzun dönem maruziyete 

odaklanmaktadır. Aralıklı/akut maruziyetin değerlendirilmesi gerekiyorsa, test 

bileşiğinin günlük subakut, subkronik veya kronik uygulamasıyla yapılan 

çalışmalardan elde edilen AEL türevi için ilgili doz tanımlayıcıları, bazı durumlarda 
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güvenli tarafta hatalı bir konservatif yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda, 

toksisitenin zamana bağlılığına ilişkin mevcut tüm bilgiler dikkate alınmalıdır. 

Tercihen, akut AEL türetme için ilgili kritik doz tanımlayıcıları, NOAEL'leri de içeren 

bir doz-yanıt ilişkisi kurmak için tasarlanan tek maruziyetli akut çalışmalara dayalı 

olarak türetilmelidir. Akut ilgili doz tanımlayıcıları oluşturmak için subakut, subkronik 

ve kronik çalışmalardan dozları ve sonlanma noktalarını kullanmanın uygunluğu 

dikkatlice değerlendirilmelidir. Tekrarlanan doz çalışmalarının başlangıcında 

gözlemlere ve araştırmalara özel ağırlık verilmelidir. Bununla birlikte, bu tür ilk 

bilgilerin yokluğunda, tekrarlanan doz çalışmalarında görülen tüm toksik etkiler, akut 

AEL türetilmesi için ilgili kritik NOAEL'i oluşturmadaki ilgileri açısından 

değerlendirilmelidir. 

Tablo 14: İnsanın maruziyet süresi ile tehlike tanımlaması ve AEL değerini 

elde etmeye yönelik doz tanımlayıcılarını (örn. NOAEL(C), LOAEL(C), BMD) 

belirlemek için yürütülen çalışmalar arasındaki ilişki  

 

İnsan maruziyetinin 

tahmini süresi 

Temel toksisite çalışmaları AEL türevi için 

ilgili doz 

tanımlayıcıları 

 

 

 24 s 

Doz tanımlayıcılarını * belirlemek için 

tasarlanmış tek doz çalışmaları veya ilgili 

akut etkileri gösteren tekrarlanan doz 

çalışmaları, örn. 

 akut nörotoksisite 

 28-gün/90-gün tekrarlayan doz 

çalışmaları, akut etkiler 

 gelişimsel toksisite, akut etkiler 

 

 

Akut maruziyetle 

ilgili toksik 

etkiler 
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>24 s – 3 

ay 

(max. 6 ay) 

Doz tanımlayıcılarını belirlemek için 

tasarlanmış tekrarlanan doz çalışmaları, 

örn. 

• 28-gün/90-gün tekrarlanan doz 

çalışmaları 

• 90-gün nörotoksisite 

• 12-aylık köpek, etkilerin doğasına 

bağlı olarak 

• gelişimsel toksisite 

• 2. nesil çalışma 

 

 

Orta vadeli 

maruziyetle ilgili 

toksik etkiler 

 

> 6 ay 

(min. 3 ay) 

Doz tanımlayıcılarını belirlemek ve ilgili 

kronik etkileri göstermek için tasarlanmış 

kronik çalışmalar veya tekrarlanan doz 

çalışmaları, örn. 

 18-ay /24 ay kronik / kanserojenlik 

 

Uzun dönem 

maruziyetle ilgili 

toksik etkiler 

 

 

İnsan maruziyetinin 

tahmini süresi 

 

 

Temel toksisite çalışmaları 

 

AEL türevi için 

ilgili doz 

tanımlayıcıları 

  2 nesil çalışma (veya genişletilmiş bir 

nesil çalışma), kronik etkiler 

 gelişimsel toksisite 

 12-aylık köpek, etkilerin doğasına bağlı 

olarak 

 

* LD50 çalışmalarından elde edilen veriler, uygun akut etkiler araştırılırsa destekleyici 

olarak kabul edilebilir 

 

Prensip olarak, akut bir AEL türetilirken aşağıdaki dört durum ortaya çıkabilir: 

(1) Akut/kısa dönem AEL türevi için ilgili akut doz tanımlayıcıları tahsis edilmemiştir 

çünkü akut toksik etkiler tanımlanmamıştır. 
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(2) Akut/kısa dönem AEL türetme için ilgili bir akut doz tanımlayıcısı, uygun şekilde 

tasarlanmış tek dozlu bir çalışmaya dayanmaktadır. 

(3) Akut/kısa dönem AEL türetimi için ilgili bir akut doz tanımlayıcısı, tekrarlanan 

doz çalışmasına (gelişimsel/embriyotoksisite çalışmaları dahil) dayanmaktadır, çünkü 

kritik etki aynı zamanda tek bir maruziyet için de geçerli kabul edilmektedir. 

(4) Akut/kısa dönem AEL türetimi için konservatif ilgili bir akut doz tanımlayıcısı, 

kritik etki tek dozlu bir çalışmada yeterince değerlendirilmediyse, tekrarlanan doz 

çalışmasına dayanır. 

Çoğu zaman, orta vadeli AEL türevi için ilgili kritik doz tanımlayıcısı, tekrarlanan bir 

doz toksisitesi çalışmasına (28 günlük veya 90 günlük) veya spesifik sonlanma 

noktalarını, örneğin üreme toksisitesi, gelişimsel toksisite ve subakut nörotoksisite 

araştıran çalışmalara dayanacaktır Etkilerin yalnızca kronik toksisite çalışmalarında 

belirgin hale geldiğine, ancak subakut veya subkronik maruziyetlerle 

başlatılabileceğine dair göstergeler varsa, uzun dönem çalışmalarda bu etkiler için 

doz tanımlayıcı, AEL türevi için orta vadeli ilgili doz tanımlayıcılarının seçiminde 

dikkate alınmalıdır. Orta vadeli zaman çerçevesi için tahmini insan maruziyet süresi 

>24 saat ile 3 (maks. 6) ay arasında olabilir. Bu zaman çerçevesi için tahmini insan 

maruziyet süresinin 3, 4, 5 veya 6 ay olup olmayacağına dair karar, duruma göre bir 

karar olacaktır. Aktif maddenin toksikokinetik özellikleri, örneğin biyosidal ürün ile 

harici temas kesildikten sonra bile potansiyel olarak uzun dönem iç maruziyete yol 

açan yavaş eliminasyon gibi toksikokinetik özellikleri veya tekrarlanan doz ve kronik 

etkilerin tersine çevrilebilirliği dikkate alınmalıdır. 

Çoğu durumda, uzun dönem AEL türevi için ilgili kritik doz tanımlayıcısı, uzun dönem 

bir toksisite çalışmasına, genellikle sıçanlarda veya farelerde bir ömür boyu çalışmaya 

veya üreme toksisitesi veya hormonal etkiler gibi spesifik sonlanma noktalarını 

araştıran çalışmalara dayanacaktır. 

Etkilerin doğasına bağlı olarak, daha kısa dönem çalışmalardan (örn. bir yıllık köpek 

çalışması veya gelişimsel toksisite çalışması) elde edilen doz tanımlayıcısı, doz 

tanımlayıcısı kronik toksisite çalışmasına dayalı olandan daha düşükse, uzun dönem 

AEL türetilmesi için kullanılabilir. Prensip olarak, bir yıllık köpek araştırması, orta 

vadeli AEL'nin türetilmesi için daha uygundur. 
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Geçerli gelişim çalışmaları mevcut olduğunda, ilgili tüm kritik etkiler diğer 

çalışmalardan diğer gözlemlerle birlikte değerlendirilmelidir. Geçerli bir gelişimsel 

toksisite çalışmasında ilgili etkilerden türetilen doz tanımlayıcısı (örn. NOAEL), kısa 

dönem tekrarlanan doz toksisitesi çalışmalarından daha düşükse ve bu, doz aralığı ile 

açıklanamazsa, gelişimsel toksisite çalışmasındaki doz tanımlayıcısı (örneğin NOAEL), 

AEL değerinin türetilmesi için kullanılmalıdır. Bu, küresel nüfus için de geçerli olacaktır 

(böylece hem hamile dişiler hem de hamile olmayan dişiler korunacaktır). 

Gelişim çalışmaları, genellikle bir doz tanımlayıcısını (örneğin NOAEL) belirlemek 

amacıyla gavaj dozajını kullanan tek çalışmadır. Bu, normalde bir absorbsiyon 

artışının görülmediği dermal maruziyet ile ilgili olmayabilecek belirli klinik belirtiler 

gibi Cmax ile ilgili etkilere neden olabilir. Maternal etkiler, diğer geçerli tekrarlanan 

doz toksisite çalışmalarında gözlenen diğer kritik etkilere kıyasla ilgili kabul edilirlerse, 

hem orta hem de uzun dönem AEL'lerin türetilmesi için kritik etkiler olarak kabul 

edilebilir. 

2.3.2 Doz Yanıt Değerlendirmesi 

Hayvan deneyinden maruz kalan insanlara yönelik tehlikenin kantitatif 

ekstrapolasyonu, en alakalı sonlanma noktalarına dayanmaktadır. Çoğu durumda, bu 

sonlanma noktaları ilgili doz tanımlayıcılarına (örneğin NOAEL, NOAEC, LOAEL, 

LOAEC, BMD) karşılık gelmelidir. Genel olarak, farklı maruziyet zaman çerçeveleri ve 

maruziyet yolları ile ilgili olarak bir dizi ilgili doz tanımlayıcı oluşturulmaktadır. AEL 

türevi için ilgili doz tanımlayıcıları, risk karakterizasyonunda kullanılmak üzere 

maruziyetin süresi, sıklığı ve yolu ile karakterize edilen tüm ilgili maruziyet 

senaryoları ve maruz kalan hedef (alt) popülasyon için maruziyet profili ile ilgili olarak 

tanımlanmalıdır. Belirli bir ürün için belirli bir maruziyet senaryosunun yokluğundan, 

ilgili bir NOAEL'e ihtiyaç olmadığı sonucuna varılmamalıdır, zira farklı maruziyet 

senaryoları, Üye Ülke düzeyinde müteakip ürün izinleriyle ilgili olabilir. BPR Madde 

47'de açıklandığı üzere, biyosidal bir ürünün ruhsat sahibi, devam eden ruhsatı 

etkileyebilecek aktif madde veya onu içeren biyosidal ürün ile ilgili bilgilere ilişkin 

olarak, ulusal ruhsatı veren Yetkili Makamı ya da Birlik Ruhsatı durumunda, Komisyon 

ya da Ajansı bilgilendirecektir. 

2.3.2.1 Sistemik Etkilere Yönelik Doz Tanımlayıcıların Belirlenmesi 
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Genel olarak, maddelerin neden olduğu olumsuz sağlık etkilerinin birçoğunun, madde 

veya aktif bir metabolit ilgili organda bir eşik konsantrasyona ulaşana kadar ifade 

edilmediği kabul edilmektedir. Bu eşik konsantrasyona ulaşılıp ulaşılmadığı, 

organizmanın (insan veya deney hayvanı) maddeye maruziyet seviyesi ile ilgilidir: 

belirli bir maruziyet yolu için, etkiler başlatılmadan önce ulaşılması gereken bir eşik 

maruziyet seviyesi olacaktır. Eşik maruziyet dozu veya konsantrasyonu, farklı 

maruziyet yolları için ve TK'deki ve muhtemelen etki mekanizmalarındaki farklılıklar 

nedeniyle farklı türler için önemli ölçüde değişebilir. Bir toksisite testinde gözlemlenen 

eşik dozu veya etki seviyesi, test sisteminin duyarlılığından etkilenecektir ve gerçek 

NAEL olarak adlandırılan NAEL ’in yerine geçmektedir. 

Belirli bir testte tanımlanan NOAEL, istatistiksel olarak önemli hiçbir yan etki 

gözlemlenmemiş olan o testte kullanılan maddenin en yüksek doz seviyesi veya 

konsantrasyonu olacaktır, yani sınırlı bir testten türetilen operasyonel bir değerdir. 

Örneğin bir testte bir maddenin 5, 10, 50, 200 mg.kg-1.gün-1 doz seviyeleri 

kullanılmışsa ve 200 ve 50 mg.kg-1.gün-1'de yan etkiler gözlenmişse ancak 10 veya 

5 mg.kg-1.gün-1'de gözlenmemişse, türetilen NOAEL 10 mg.kg-1.gün-1 olacaktır. Bu 

nedenle, belirli bir çalışma için NOAEL ve LOAEL (gözlemlenen en düşük yan etki 

seviyesi) değerleri, deneysel çalışma tasarımına, örneğin doz seviyelerinin seçimi ve 

dozlar arasındaki aralıklara bağlı olacaktır. 

Farklı NOAEL'lerin türetilebildiği aynı etkilere değinen birkaç çalışma varsa, normal 

olarak en düşük ilgili değer, referans değer (örneğin AEL) türetilmesinde 

kullanılmalıdır. Tekrarlanan bir doz çalışmasında NOAEL'i tanımlamanın mümkün 

olmadığı durumlarda, risk karakterizasyonunda "gözlenen en düşük yan etki seviyesi" 

(LOAEL) kullanılmalıdır. Daha sonra bir NOAEL başka bir testten elde edilirse, risk 

karakterizasyonu yeniden ele alınmalı ve gerekirse yeni bilgiler ışığında revize 

edilmelidir. 
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Bir çalışmanın hassasiyeti (toksikolojik sonlanma noktası, toksik maddenin gücü, 

maruziyet süresi ve sıklığı, türler içindeki değişkenlik, doz gruplarının sayısı ve doz 

grubu başına hayvan sayısı ile ilgili olarak) belirli bir testten güvenilir bir NOAEL elde 

etmenin mümkün olma derecesini sınırlayabilir. NOAEL türetmenin imkansız olduğu 

bu durumlarda, en azından bir LOAEL tanımlanmalıdır. 

NOAEL'in (bilinmeyen) gerçek NAEL'e karşılık gelme derecesi açısından çok doğru 

olmadığı kabul edilmektedir. Ayrıca, tam doz yanıt veri seti yerine bir dozda (NOAEL) 

elde edilen veriler kullanılır. Yeterli verilerin mevcut olması durumunda, doz yanıt 

eğrisinin şekline dikkat edilmelidir. Dik bir eğri durumunda, türetilen NOAEL daha 

güvenilir olarak kabul edilebilir (eğim ne kadar büyükse, azaltılmış dozlara yanıtta 

azalma o kadar büyük olur); hafif bir eğri olması durumunda, türetilen NOAEL'deki 

belirsizlik daha yüksek olabilir ve bu, referans değer (örneğin, AEL) türetilmesinde 

dikkate alınmalıdır. Bir LOAEL kullanılması gerekiyorsa, bu değer yalnızca çok dik bir 

eğri durumunda güvenilir kabul edilebilir. Risk karakterizasyonu için sadece bir dozda 

(NOAEL) elde edilen verileri kullanmak yerine, doz yanıt eğrisinin bir bütün olarak 

değerlendirilmesi için genel çağrıya yanıt olarak, BMD kavramı (Crump, 1984; Gaylor, 

1988; U.S. EPA, 1995; Slob ve Pieters, 1998) ve kategorik regresyon (Hertzberg, 

1989) gibi doz-yanıt değerlendirmesi için alternatifler önerilmiştir. 

BMD metodolojisi, deneysel doz-yanıt veri noktalarına matematiksel bir eğri 

(denklem) uydurmayı ve bir BMD seçmek için tüm makul uyum denklemlerini 

kullanmayı içermektedir. BMD, önceden belirlenmiş bir düzeyde ters tepki, yani kritik 

etki boyutu veya kıyaslama yanıtı ile sonuçlanan dozdur. BMD'nin alt güven limiti 

(BMDL), referans değerlerin belirlenmesi için genellikle başlangıç noktası ("çıkış 

noktası") olarak alınır. BMDL ve BMDu ve bunların oranları, BMD etrafındaki ve 

deneysel verilerdeki belirsizliğin bir ölçüsünü sağlamaktadır. 

Bu yaklaşımın NOAEL'e göre avantajları şunlardır: 

 BMD, tüm deneysel veriler kullanılarak türetilir ve doz-yanıt modelini daha büyük 

ölçüde yansıtır. NOAEL olarak tanımlanan tek bir doz kullanmak yerine, deney 

hayvanları üzerinde yapılan çalışmalardan veya gözlemsel epidemiyolojik 

çalışmalardan (EFSA Bilimsel Görüş, 2009) elde edilen doz-yanıt verilerinin 
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genişletilmiş kantitatif kullanımını sağlamaktadır; 

 BMD, önceden tanımlanmış doz seviyelerinden ve doz seviyelerinin aralıklarından 

bağımsızdır, bu da maddenin gerçek potensini daha doğru bir şekilde yansıtan daha 

tutarlı bir hareket noktası ile sonuçlanmaktadır (belirtilen kıyaslama tepkisinin bir 

sonucu olarak) (EFSA Bilimsel Görüş, 2009); 

 BMD yaklaşımı, doz-yanıt verilerindeki belirsizliklerin bir kantifikasyonunu sağlar 

(EFSA Bilimsel Görüş, 2009); 

 BMD yaklaşımı, daha yüksek BMD ile sonuçlanan daha iyi tasarımlar ile örnek 

büyüklüğüne dair daha makul kullanım sağlar. Bu, bir ortalamaya dayanmak yerine, 

her doz seviyesinde verilerin yayılmasını hesaba katmaktadır. Dış değerler 

belirlenebilir ve analizden çıkarılabilir; 

 BMD yaklaşımı, etkisi olmayan bir doz seviyesi olmayan NOAEL'de saklı yanıt 

seviyesindeki belirsizlikleri ortaya çıkarır (Slob, 1999); 

 BMD yaklaşımının kullanılması, daha kesin ve daha şeffaf bir risk tahminine yol 

açar (Slob, 1999), bu da karşılık olarak risk değerlendiricileri, risk yöneticileri, karar 

alıcılar ve halk arasında geliştirilmiş risk iletişimine yol açabilir. 

BMD yaklaşımına dair algılanan bir zayıflık, yapılan toksisite çalışmalarından sonuçlar 

elde edildiğinde mevcut test yönergelerinde tanımlanan gereksinimlere göre 

yaklaşımın güvenilirliğine ilişkin belirsizliktir. Özellikle, belirli bir deneyde olumsuz 

etkilerin yalnızca en yüksek doz düzeyinde tanımlanabileceği gibi olumsuz bir ihtimal 

göz önünde bulundurulduğunda, güvenilir doz-yanıt ilişkilerinin türetilmesi için, üç 

doz grubunun ve bir araç kontrol grubunun klasik çalışma tasarımı ideal değildir. 

İyileştirilmiş bir kıyaslama modeli uyumu, testteki toplam hayvan sayısını 

değiştirmeden doz gruplarının sayısını artırarak mümkün olabilir. Bununla birlikte, 

çalışma tasarımında böyle bir değişiklik genellikle artık bir NOAEL'in doğru bir şekilde 

türetilmesine izin vermeyecektir. Altı yerine üç doz grubundan elde edilen BMD 

yaklaşımının daha belirsiz olduğu doğru olsa da Belirsizlik güven limitlerine (BMDL ve 

BMDu oranları) yansıtılacağından, mevcut standart test tasarımlarının BMD 

yaklaşımının uygulanması için önemli bir sınırlama olmadığı unutulmamalıdır. Ek 

olarak, aynı belirsizlik bu tür herhangi bir çalışmadan tanımlanan NOAEL için de 

geçerlidir ancak belirsizliğin derecesi gizlidir. Yine de, bir düzenleyici bağlamda BMD 
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yaklaşımının artan kullanımının önünde, istatistiksel ve modelleme uzmanlığı 

eksikliği, çok çeşitli modeller ve üzerinde mutabık kalınan kritik etki büyüklüğü veya 

kıyaslama yanıtı olmaması gibi çok sayıda pratik engel bulunmaktadır. Bu engeller 

göz önüne alındığında, belki de yakın gelecekte BMD yaklaşımının mevcut 

çalışmaların rutin değerlendirmesinde genel kullanımda NOAEL yaklaşımının 

tamamen yerini almayacağını anlamanın zamanı gelmiştir. İlerlemenin pratik bir yolu, 

NOAEL'ler ve uzman değerlendirmesi için bir değerlendiriciyi belirli bir kimyasal 

konusunda en kritik çalışmaya ve kritik sonlanma noktasına yönlendirmek ve bu 

noktada BMD yaklaşımının daha yüksek bir kademe veya tamamlayıcı yaklaşım olarak 

kullanılması olabilir. 

Bununla birlikte, potansiyel pratik sorunlara rağmen, BMD yaklaşımının NOAEL 

yaklaşımına kıyasla bilimsel üstünlüğü, bir referans değerin türetilmesi için kritik 

çalışma belirlendiğinde, onu en azından daha yüksek bir kademe veya tamamlayıcı 

yöntem olarak uygulamak için bir teşvik olmalıdır. 

BMD, bir NOAEL türetilmesine paralel olarak veya güvenilir NOAEL olmadığında bir 

alternatif olarak kullanılabilir. Ek olarak, BMD yaklaşımı, mümkün olduğunda LOAEL-

NAEL ekstrapolasyonuna tercih edilir (BMD yaklaşımı hakkında daha fazla ayrıntı için 

ayrıca bkz. U.S. EPA, 1995; Barnes ve diğerleri, 1995; Slob, 1999; Vermeire ve 

diğerleri, 1999). 

Bir eşik etki mekanizması açıkça gösterilmedikçe, deneysel koşullar altında bir doz-

tepki ilişkisi gösterilebilmesine rağmen, eşiklerin mutajenite, genotoksisite ve 

genotoksik karsinojenisite ile ilişkili olarak tanımlanamayacağını varsaymak genellikle 

akıllıca kabul edilir. Eşik olmayan kanserojenlere yönelik hayvan çalışmalarına dayalı 

farklı doz tanımlayıcılarının (T25, BMD(L)10) pratik türetilmesine ilişkin ayrıntılar, 

gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesi hakkında Kılavuz Bölüm R8, EK 

R.8-6'da verilmiştir.http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-

information-requirements-and-chemical-safety-

assessmenthttp://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-

requirements-and-chemical-safety-assessment 

Birden fazla çalışmadan belirli bir sonlanma noktası verilerinin mevcut olması 

(örneğin, farklı türlerde, farklı sürelerde) ve bu çalışmaların tümünün ilgili ve uygun 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
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olması (davranış açısından, insanlar için ilgili test edilen türler vb.) mümkündür.). 

Doz tanımlayıcı, insan verilerine dayalı olarak da ayarlanabilir (ECHA, 2012a). Bu doz 

tanımlayıcılarından hangisinin sonlanma noktasına özgü referans seviyesi (yani AEL) 

için kritik olacağını önceden bilmek mümkün olmadığından, bazen sonlanma noktası 

başına birden fazla çalışma için AEL türetmek uygun olabilir. Temel çalışmaların 

seçimi ve AEL'lerin türetilmesi, bir WoE yaklaşımının kullanımı da dahil olmak üzere 

uzman değerlendirmesine bağlı olacaktır. Her durumda, bir veya daha fazla doz 

tanımlayıcı seçimi gerekçelendirilmelidir. 

2.3.2.2 Lokal etkiler için Doz Tanımlayıcısının Tanımlanması 

Sistemik toksisite için AEL'lerin doğrudan türetilmesi ile karşılaştırıldığında, akut 

toksisite, tahriş/aşınma ve cilt hassaslaşması isimli sonlanma noktaları için daha zor 

olabilir. Örneğin, akut toksisite AEL'nin türetilmesi için ideal başlangıç noktası, 

sitotoksisite veya CNS depresyonunun neden olduğu lokal solunum tahrişi gibi letal 

olmayan etkiler için NOAEL veya LOAEL olmalıdır, çoğu zaman sadece 'LD50 

çalışmaları' verileri mevcuttur. Benzer şekilde, tahriş, korozyon veya duyarlılık 

üzerine yapılan çalışmalarda genellikle kesin NOAEL veya NOAEC tanımlanmamıştır. 

Bu nedenle, birçok durumda, hatta çoğu durumda, NOAEL (C) eksikliği, doz yanıtı 

veya potens göstergesi, daha kalitatif bir yaklaşımın izlenmesini gerektirecektir. Lokal 

etkiler konusunda risk karakterizasyonu için ek rehberlik Kısım 4.3.2.1'de verilmiştir. 

 

2.3.3 Doz Tanımlayıcısının Modifikasyonu (Absorbsiyon oranlarının ve 

biyoyararlanımının belirlenmesi) 

Birkaç durumda, etki değerlendirmesi, maruziyet yolu, birimleri ve/veya boyutları 

açısından maruziyet değerlendirmesiyle doğrudan karşılaştırılabilir değildir. Bu 

durumlarda, eşik etkisi için doz tanımlayıcısını (ör. N(L)OAEL, BMD) doğru bir 

başlangıç noktasına dönüştürmek gerekir (yani maruziyet birimini düzeltiniz, örn. 

düzeltilmiş N (L)OAEL). Bu, aşağıdaki durumlar için geçerlidir: 

1. Belirli bir insan maruziyet yolu için, deney hayvanlarında aynı yol için bir doz 

tanımlayıcısı varsa, ancak bu belirli maruziyet yolu için, ilgili maruziyet seviyesinde 

deney hayvanları ve insanlar arasında biyoyararlanımda bir fark varsa. 

2. Belirli bir insan maruziyet yolu konusunda aynı yol için bir doz tanımlayıcısı yoksa 
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(deney hayvanlarında veya insanlarda). 

3. İnsan ve deneysel maruziyet koşullarındaki farklılıklar. 

4. Deney hayvanları (istirahatte) ve insanlar (hafif aktivite) arasındaki solunum 

hacimlerindeki farklılıklar. 

İnsan maruziyetinin biyolojik izleme verilerine dayalı olarak değerlendirildiği 

durumlarda modifikasyonun uygun olmadığı unutulmamalıdır. Bu gibi durumlarda 

(geçerli biyo-izleme verilerinin mevcudiyeti), etkiyi doğrudan veya dolaylı olarak biyo 

izleme metriğiyle ilişkilendiren hayvanlar veya insanlar üzerinde çalışmalar varsa, 

AEL/AEC değerlerinin hesaplanması kolay olabilir. 

Doz tanımlayıcısının modifikasyonuna ilişkin ilave Rehber, gerekli bilgiler ve kimyasal 

güvenlik değerlendirmesine dair rehber Ana Bölüm R.8, Kısım R. 8.4.2'de çalışılmış 

örneklerle birlikte verilmektedir. 

2.3.4 Uygun Değerlendirme Faktörlerinin Uygulanması 

AEL'ler gibi referans değerlerin türetilmesi, hayvan toksisite verilerinden maruz kalan 

insan popülasyonuna ekstrapolasyonu hesaba katan AF seçimini gerektirir. 

Şu anda, genotoksik kanserojenler ve eşik olmayan mutajenler haricinde, farklı 

toksikolojik sonlanma noktaları için tehlike değerlendirmesi bir eşik varsayımına 

dayanmaktadır. 

Genel AF ayarı, türler arası varyasyonu ve tür içi varyasyonu dikkate alan ancak 

bunlarla sınırlı olmayan kritik bir adımdır. 

Kimyasala özgü yeterli verinin yokluğunda, risk karakterizasyonunun ilk kademesinde 

AEL türetilmesi için ilgili NOAEL'e varsayılan 100 kat AF uygulanır (bkz. Şekil 6. Bu 

yaklaşımın temeli, türler arası varyasyon için 10 kat faktör ve tür içi varyasyon için 

10 kat faktördür. Değişkenlik, toksikokinetik ve toksikodinamik faktörler tarafından 

yönetilir. 16 

 

 

16
 Varsayılan değer olan 100, Ek I'in dahil edilmesine ilişkin TNsG'ye dahil edilmiştir Varsayılan değer 

olan 100, Ek I'in dahil edilmesiyle ilgili TNsG'ye dahil edildi (Nisan 2002) ve bu nedenle biyosidal aktif 

maddelerin önceki değerlendirmelerinde uygulandı. Bitki koruma ürünlerinin risk değerlendirmesi bağlamında 

ve FAO / WHO (JEFCA, JMPR) ve ABD EPA değerlendirmelerinde de AOEL kılavuz belgesine dahil edilmiştir. 

 

 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
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(Nisan 2002) ve bu nedenle biyosidal aktif maddelerin önceki değerlendirmelerine de 

uygulanmıştır. Bitki koruma ürünlerinin risk değerlendirmesi bağlamında ve  

IPCS (WHO/IPCS, 2005) tarafından önerilen kimyasala özgü AF'ler, aşağıdaki 

konularda belirli bilgiler mevcutsa varsayılan bir AF'nin yerini alacak şekilde 

tanıtılabilir: 

1. TK'da türler arası farklılıklar 

2. Toksikodinamikte türler arası farklılıklar 

3. TK'da insan değişkenliği 

4. Toksikodinamikte insan değişkenliği 

Ek olarak, allometrik ölçeklendirme ve PBPK modelleme (bu bölümde aşağıda daha 

ayrıntılı olarak açıklandığı gibi), durum bazında varsayılan AF'lerin değiştirilmesi için 

düşünülebilir. 

Bilimsel olarak geçerli insan verilerinin kullanımı, hayvan modellerinden elde edilen 

ekstrapolasyona kıyasla belirsizlik düzeyini azaltır ve bilime dayalı karar vermeye 

değerli bir katkı olarak görülmektedir. Biyolojik izleme çalışmaları, epidemiyolojik 

veriler ve tıbbi zehirlenme kayıtları insan verilerinin kaynaklarından bazıları olabilir. 

BPR amaçları doğrultusunda gönüllü insan çalışmaları yapılmamalıdır. Buna karşın, 

BPR kapsamında kullanım için halihazırda izin verilen ürünler ile ilgil olarak insan 

izleme verileri talep edilebilir. BPR dışındaki düzenleyici çerçeveler amacıyla 

gerçekleştirilen gönüllü insan çalışmalarının kullanılmasının değerlendirilmesinin ön 

şartı olarak, insanlar üzerinde yapılan çalışmalar, bunların uluslararası kabul görmüş 

etik standartlara (Charnley ve Patterson, 2004) uygun olarak gerçekleştirildiğine dair 

net ifadeler içermelidir, ör. Helsinki Bildirgesi (Dünya Tıp Birliği, 1997). Bazı 

durumlarda, düzenleyici güvenlik değerlendirmesinde insan verilerinin kullanılması, 

bazı biyosidal ürünler için yalnızca hayvan verilerine dayanarak türetilenlerden daha 

katı maruziyet sınır değerlerine yol açabilir. AEL türetilmesi için insan verileri 

kullanılıyorsa, türler arası 10 kat AF çıkarılır ve tür içi değişkenlik için 10 kat AF yeterli 

kabul edilir. 

Türler arası farklılıklar ve tür içi değişkenliklerdeki belirsizliklere ek olarak, aşağıdaki 

unsurlar için ek AF'ler dikkate alınmalıdır: 

1. etkinin doğası ve ciddiyeti 
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2. maruz kalan insan (alt) popülasyonu 

3. NOAEL sağlayan çalışmadaki maruziyet ile sıklık veya model açısından tahmini 

insan maruziyeti arasındaki sapmalar (örn. hayvanlarda 6 saat ve insanlarda 8 saat 

veya 24 saat) 

4. süre ekstrapolasyonu: Süre ekstrapolasyonu için AF'ler, referans değerlerin 

türetilmesinde mevcut en iyi verileri kullanmak için duruma göre ele alınmalıdır. 

Çalışmadan feragat etmeyi gerekçelendirmek için süre ekstrapolasyonun olasılığının 

kullanılamayacağı özellikle belirtilmektedir. 

 subkronik ila kronik: AF 2 

 subakut ila subkronik: AF 3 

 subakut ila kronik: böyle bir ekstrapolasyon normalde gerekli olmamalıdır. İstisnai 

durumlarda, örneğin kronik verilerin referans değerlerin türetilmesi için yetersiz 

kalitede olduğu düşünülürse, ancak yine de kronik maruziyetin daha ciddi etkilerle 

sonuçlanmadığı sonucuna varılabilir, 6'lık AF kullanılabilir. 

5. Doz-yanıt ilişkisi 

ayrıca FAO/WHO (JEFCA, JMPR) ve US EPA değerlendirmelerinde AOEL kılavuz 

belgesine de dahil edilmiştir. 

 LOAEL'den NOAEL'e ekstrapolasyon 

 doz-yanıt eğrisinin eğimi 

6. toksisite veri paketinin genel kalitesi 

LOAEL'deki kritik etkinin ciddiyetinin (bir NOAEL tanımlanmış olsa bile) özel bir önem 

taşıdığına karar verildiyse, ek bir AF gerekli kabul edilebilir. Şimdiye kadar bu AF 

2'den 10'a kadar olabilir. Kantifikasyon, doz-yanıt verileri dikkate alınarak durum 

bazında belirlenmelidir. 

AEL'nin türetilmesi bir NOAEL'e değil, bir LOAEL'e dayanıyorsa, ek bir AF 

düşünülmelidir. Bu faktör, doz-yanıt eğrisinin eğimine ve LOAEL'deki etkinin 

büyüklüğüne bağlı olarak değişecektir. Bu ekstrapolasyon adımı, uzman görüşüne 

dayanmalıdır. BMD kavramı, veriler izin verdiğinde ve uygun görüldüğünde de 

kullanılabilir. BMD yaklaşımını kullanma kılavuzu, bu belgede Kısım 2.4.1'de 

bulunabilir. AEL'leri ayarlamak için LOAEL'lerin kullanılması son çare olmalıdır; ancak 

LOAEL'deki etkilerin orta büyüklükte olduğu ve şiddetli olmadığı durumlarda, bir 
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LOAEL ve uygun bir değerlendirme faktörünün kullanılması ek hayvan çalışmaları 

ihtiyacını azaltır. 

Giriş noktasındaki lokal etki için (deri, göz ve GI yolu) bazen toksikokinetiklerin veya 

dinamiklerin (veya her ikisinin) türler arası farklılıklara önemli ölçüde katkıda 

bulunmadığını varsaymak haklı çıkarılabilir (örneğin, doğrudan/doku/hücre 

membranları üzerinde pH güdümlü kimyasal etki). Bu gibi durumlarda, sağlam 

bilimsel muhakemeye dayalı olarak, türler arası 10 kat varsayılan faktörü, eylem 

moduna bağlı olarak azaltılabilir. Solunum yolu üzerindeki lokal akut etkilerle ilgili 

olarak rehberlik mevcuttur, örneğin, sıçanlardan elde edilen verileri insanlara 

ekstrapole ederken azaltılmış türler arası AF'lerin uygulanmasını öneren EU projesi 

ACUTEX'ten (ACUTEX TGD, 2006). Bununla birlikte, insanlar ve hayvanlar arasında 

birikim, hava akışı modelleri, temizlenme oranları ve koruyucu mekanizmalarda 

önemli kantitatif farklılıklar olabileceği hesaba katıldığında ve bu belirsizlik hakkında 

bilgi verecek hiçbir veri bulunmadığında, insanların solunum yolu üzerindeki etkilere 

hayvanlardan daha duyarlı olacağını varsaymak mantıklıdır. Böyle bir durumda, 

varsayılan türler arası dinamik faktör olan 2,5 uygulanmalıdır. 

AB'deki diğer risk değerlendirme programları için (örneğin, REACH bağlamında DNEL 

metodolojisi) türler arası ve türler içi değişkenliğe ilişkin biraz farklı varsayılan 

yaklaşımlar uygulanmaktadır. Temel bir fark olarak, REACH bağlamındaki DNEL 

metodolojisi, kalan belirsizlikleri hesaba katmak için 2,5'luk ek bir varsayılan faktör 

ile birlikte allometrik ölçeklendirme ilkesine (kalori talebindeki tür farklılıkları) göre 

türler arası farklılıkları tahmin etmektedir. Sıçan için, normal ortalama vücut kütlesi 

hesaba katıldığında, türler arası genel varsayılan faktör 10'dur ve bu nedenle 

yukarıda özetlenen yaklaşıma benzer (4 × 2,5 = 10). Köpek için varsayılan değer 

daha düşüktür (1,4 × 2,5 = 3,5); fare içinse daha yüksektir (7 × 2,5 = 17,5). 

Allometrik ölçeklendirme, genellikle risk karakterizasyonunda kullanılmak üzere 

referans değerlerin türetilmesinde bir iyileştirme adımı olarak, biyosidal ürünler için 

kullanılabilir. ECHA REACH Kılavuzu, allometrik ölçeklendirme faktörleri uygulanırken 

kullanılmalıdır (IR + CSA Kılavuzu Ana Bölüm R.8.4.3.1). Toksik etki, örneğin 

maksimum plazma konsantrasyonu veya başka bir farmakokinetik değişkenin aksine, 

esasen zaman içinde (plazma) konsantrasyon eğrisinin altındaki alan tarafından 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
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belirlendiğinde allometrik ölçeklendirme kullanılabilir. Maddenin biyoyararlanımında 

türler arası önemli farklılıkların belirtileri varsa, klirensinin vücut ağırlığıyla yaklaşık 

olarak 0.75 gücünde olmadığı biliniyorsa, kinetik, dikkate alınan doz aralığında dozla 

orantılı olarak kabul edilemiyorsa ya da hayvan türlerinin söz konusu etkilere özellikle 

duyarlı veya duyarlı olmadığı düşünülebiliyorsa allometrik ölçeklendirme 

uygulanmamalıdır (veya ayarlanmalıdır). Maddeye özgü veriler mevcut olduğunda, 

varsayılan değerler ve yaklaşımlar yerine kullanılmalıdır. 

Ek olarak, mevcut olduğunda, PBPK modellemesinin kullanımından elde edilen veriler, 

değerlendirme faktörlerini iyileştirmek amacıyla kullanılacaktır. PBPK modelleri, risk 

değerlendirme sürecindeki tüm belirsizliği ortadan kaldırmayacaktır. Risk 

değerlendirmesinde PBPK modellerini kullanmanın mantığı, hayvan biyoanalizleri ile 

insan risk tahminleri arasındaki boşluğu doldurmak için belgelendirilebilir ve bilimsel 

olarak savunulabilir bir yol sağlamasıdır. PBPK modellemesinin kullanımına ilişkin 

kılavuz, Kimyasallara Maruziyet Riskinin Değerlendirilmesine Yönelik Yaklaşımların 

Uyumlaştırılmasına ilişkin WHO/IPCS projesinde mevcuttur ve takip edilmelidir 

(WHO/IPCS, 2010). 

AF seçiminin gerekçesi, dosya veya raporda ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. 

2.3.5 Sistemik AEL (Kabul Edilebilir Maruziyet Sınırı) Türetilmesi 

Biyosidal ürünlerin kullanım modellerine bağlı olarak, insanlar ya profesyonel ya da 

profesyonel olmayan kullanıcılar olarak ya da örneğin ev içi kullanım için biyosidal 

ürünlerin uygulanmasından sonra ikincil maruziyet nedeniyle maruz kalacaktır. Risk 

değerlendirmesi, uygun olduğu durumlarda bebekler, çocuklar, yaşlılar veya 

doğurganlık çağındaki dişiler gibi hassas alt popülasyonlar üzerindeki belirli etkileri 

dikkate almalıdır. 

Sistemik AEL'ler, kullanım kalıpları ve maruziyet senaryoları dikkate alınarak hassas 

alt popülasyonlar dahil olmak üzere bir bütün olarak insan popülasyonu için genel 

sağlık temelli referans değerleri olarak belirlenmiştir. Prensip olarak, bu AEL'ler 

maruziyet yolundan bağımsız olarak türetilmelidir. Bu tür AEL'ler, herhangi bir 

maruziyet yolundan sistemik dağılım için mevcut olan dahili (absorbe edilen) dozu 

temsil etmektedir ve dahili seviyeler (mg/kg b.w/gün) olarak ifade edilir. 

Biyosidal aktif maddeler için AEL'ler, genel insan popülasyonunun veya belirli bir alt 
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popülasyonun belirli bir süre boyunca önemli bir yan etki riski olmayacak şekilde 

günlük veya kesintili maruziyet seviyeleri olarak yorumlanabilir. AEL'ler, mevcut tam 

toksikolojik veri paketine dayalı olarak tüm ilgili maruziyet zaman çerçeveleri (akut, 

orta vadeli ve uzun dönem) için oluşturulmalıdır. 

AEL'lerin türetilmesi, PPP gibi diğer düzenleyici çerçevelerde de uygulanan Avrupa 

Komisyonu Sağlık ve Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü (DG SANCO) (EC, 

2006) tarafından önerilen AOEL türetilmesiyle aynı ortak bilimsel ilkeleri takip 

etmelidir. 

Aktif maddelerin Birlik Listesine dahil edilmesi için sunulan çalışmaların çoğu sözlü 

çalışmalardır. Bununla birlikte, risk değerlendirmesi esas olarak dermal ve inhalasyon 

maruziyet yollarına odaklanır. 

İnsan maruziyetinin diğer ilgili yollarıyla ek deneysel testlerden kaçınmak için, 

sistemik AEL'ler genellikle sözlü çalışmalar temelinde belirlenir, yani harici NOAEL, 

oral absorbsiyon değeri yardımıyla dahili bir NOAEL'e dönüştürülür. 

Sistemik AEL'ler dermal veya inhalasyon çalışmalarından türetilmişse, harici dermal 

ve inhalatif NOAEL'ler de dermal ve inhalasyona özgü absorbsiyon oranları 

kullanılarak sistemik doz tanımlayıcılarına dönüştürülmelidir. Bu bağlamda, uygulama 

yoluna özgü çalışmalardan elde edilen herhangi bir ek bilgi, bir uygulama yolundan 

diğer uygulama yoluna ekstrapolasyonla ilişkili belirsizlikleri azalttığı için risk 

karakterizasyonunda kullanılmak üzere referans değerlerin türetilmesi adına yüksek 

değerdedir. 

Giriş yolunda lokal etkilerin gözlemlenmesi veya absorbsiyon verileriyle yansıtılmayan 

toksisitede rotaya özgü farklılıkların göstergelerinin olması durumunda, risk 

karakterizasyonunda kullanılmak üzere uygun yola özgü referans değerlerine ilişkin 

ek hususlar gereklidir ( bkz. Kısım 4.2). 

Biyosidal ürünlerde kullanım konusunda onay için aktif maddelerin insan sağlığı risk 

değerlendirmesi amacıyla, AEL genellikle akut, orta vadeli ve uzun dönem maruziyet 

için türetilmelidir. 

Toksikolojik veri paketinin tamamının herhangi bir akut tehlikeyi göstermediği 

durumlarda bile, belirli PT'ler için akut senaryoların risk karakterizasyonu için akut 

bir AEL ayarlanması gerekecektir. Bu durumda akut AEL, orta vadeli AEL değeri ile 
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aynı olabilir. Öte yandan, uzun dönem bir AEL belirleme veri paketi tarafından 

desteklenmiyorsa, örneğin maruziyet hususlarına dayalı uzun dönem çalışmalardan 

feragat edilmesi nedeniyle, bu ayrıca, Birlik Listesi dahil etme açıklamasında açıkça 

açıklanan tüm kısıtlamalarla birlikte raporda açıkça belirtilmelidir. 

Biyosidal ürün dosyalarında veri feragat beyanları oldukça yaygındır. Bu nedenle, 

ECHA Biyosidal Ürünler Kılavuzu, Cilt III, Bölüm A'da (Gerekli Bilgiler), belirli bir 

biyosidal ürün için maruziyet modelinin belirli bir tür veriye ihtiyaç olmadığı ve feragat 

edilebileceği sonucuna varabileceği açıkça belirtilmiştir. Bu nedenle, belirli bir çalışma 

türü, maruziyet yolu veya maruziyet süresi için veri eksikliği olabilir. Bu durumlarda, 

örneğin kısa dönem bir çalışmadan veya orta vadeli bir çalışmadan alınan NOAEL'e 

dayalı uzun dönem bir referans değeri oluştururken dikkatli olunmalıdır (yukarıdaki 

Kısım 2.3.1'e bakınız). 

 

2.3.6 Yola Özgü Etkilere (AEC) Dair Harici Referans Değerlerinin Türetilmesi 

Aktif maddelerin ve biyosidal ürünlerin taşınması ve/veya kullanımı sırasında yüksek 

bir dermal ve inhalasyon maruziyeti olasılığı vardır. Aktif maddeler veya biyosidal 

ürünler, sistemik toksisiteden (örn. tahriş veya aşınma) bağımsız olarak cilt veya 

solunum yolu üzerinde lokal etkiler oluşturabilir. Bu tür etkiler için, bir (sistemik) 

AEL'nin türetilmesi, aktif maddeye fiili (harici) maruziyet olarak uygun olmayabilir ve 

yanıtın belirleyicisi sistemik doz değildir. Bunun yerine, uygun olduğunda gerçek 

maruziyet verilerine dair kantitatif değerlendirme için mg/m3 hava veya mg/cm2 deri 

cinsinden lokal konsantrasyon olarak türetilen harici bir referans değer (AEC) 

türetilmelidir (daha fazla ayrıntı için Kısım 4'e bakınız). 

Bununla birlikte, yukarıda belirtildiği gibi, tahriş/aşınma ve duyarlılık için doz 

tanımlayıcısının türetilmesi zordur ve çoğu durumda kalitatif bir risk değerlendirmesi 

yapılacaktır (bkz. Kısım 4.3). 

Belirli bir yoldaki toksisitenin (örn. inhalasyon) oral çalışmalarla kombinasyon halinde 

absorbsiyon verilerinden beklenenden çok farklı olduğunu gösteren veriler mevcutsa, 

yola özgü bir referans değerine de ihtiyaç vardır. Bu durumda büyük olasılıkla en iyi 

seçenek, söz konusu yol için harici bir referans değeri türetmek olacaktır. İşyerinde 

inhalasyon için bu tipik olarak OEL'i yansıtmaktadır (EC, 1999). 
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2.3.7 Gıda Yoluyla Maruziyete Dair Harici Referans Değerlerinin 

Türetilmesi 

Belirli PT'ler ve kullanım modelleri için, özellikle aktif madde gıda zincirine 

girebiliyorsa, ADI ve gerekirse ARfD türetilmelidir. TMDI'yi hesaplamak ve aktif 

madde ve metabolitler için spesifik MRL belirleme ihtiyacını önermek için alım 

tahminlerine ihtiyaç duyulabilir. 

Biyosidal ürünlerin kullanımından gıda ve yem maddelerindeki kalıntıların ortaya 

çıkması bekleniyorsa, toksikolojik referans değerleri, ADI ve PPP'ler için ARfD türetme 

ilkelerine göre belirlenmelidir. ADI, genellikle uzun dönem veya subkronik 

çalışmalardan elde edilen NOAEL'lerin uygun bir AF'ye bölünmesine dayanır, oysa 

ARfD, akut toksik kalıntılara kısa dönem maruziyetten kaynaklanan riski 

değerlendirmek için uygundur. ADI ve ARfD genellikle sırasıyla AELkronik ve AELakut ile 

aynı NOAEL'e dayanır. Bunlar harici referans dozlardır ve mg/kg b.w olarak ifade 

edilirler. 

Biyosidal aktif maddelerin risk değerlendirmesi için, bitki koruma ürünlerine 

(Komisyon Uygulama Yönetmeliği (EU)540/2011) veya hayvansal menşeli gıda 

maddelerine (470/2009 Sayılı Yönetmelik (EEC)) dahil edilmesine yönelik ADI ve 

ARfD değerleri mümkün olduğunca dikkate alınmalıdır. 

 

2.3.8 Bir toplumsal/ulusal OEL mevcut olduğunda referans seviyeleri 

(AEL'ler) türetme 

Bir EU IOEL mevcut olduğunda, gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesi 

kılavuzu Kısım R.8'de (Ek R 8-13) açıklanan koşullar altında, IOEL temeli, biyosidal 

aktif maddeler için bu belgede açıklanan metodolojinin uygulanmasıyla biyosidal ürün 

aktif maddeler için bir referans değerin türetilmesi sırasında dikkate alınabilir. Diğer 

Mesleki maruziyet sınır değerleri, biyosidal aktif maddeler için referans değerlerin 

türetilmesinde ek bilgi olarak kabul edilebilir, ancak referans değerler olarak 

doğrudan uygulama için (örneğin AEL'ler) kabul edilemez. 

 

2.4 Tanımlanmamış Eşik Değer 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
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2.4.1 Yarı-Kantitatif ya da Kalitatif Tehlike Karakterizasyonu 

Belirli bir sonlanma noktası için güvenilir bir doz tanımlayıcısı ayarlanamadığında, 

daha kalitatif bir yaklaşım seçilmelidir. Bu genellikle tahriş/aşınma, duyarlılık ve 

mutajenite/kanserojenlik için geçerlidir. 

Yerel etkiler için (tahriş/aşınma ve duyarlılık) kalitatif ve/veya yarı kantitatif risk 

karakterizasyonu için ek rehberlik bu rehberin Kısım 4.3'ünde verilmektedir. 

Bir eşiğin tanımlanmasının mümkün olmadığı mutajenler ve karsinojenler 

durumunda, bir DMEL türetmenin uygun olması halinde yarı kantitatif bir yaklaşım 

düşünülebilir (bkz. Kısım 2.4.1.1). 

2.4.1.1 Eşik Değeri Olmayan Kanserojen Maddeler İçin Yarı 

Kantitatif Tehlike Karakterizasyonu 

İşçilerin işyerinde karsinojenlere veya mutajenlere maruziyet ile ilgili risklerden 

korunması hakkındaki 2004/37/EC Direktifi ("Kanserojenler ve Mutajenler Direktifi") 

gereğince, işyerinde kanserojen maddelere (Cat 1A veya 1B) maruziyetten 

kaçınılmalı veya teknik olarak mümkün olduğu kadar en aza indirilmelidir. Genel bir 

kural olarak, genel halk için eşik değeri olmayan kanserojen biyosidal maddeye ikincil 

maruziyet riski de kabul edilemez. 

Her zaman kalitatif bir risk değerlendirmesi yapılmalı ve bu, kullanılacak katı risk 

azaltma önlemlerinin belirlenmesi ile sonuçlanmalıdır. Maddeye ilişkin verilerin yeterli 

kalitede olduğu kabul edilirse, yarı kantitatif bir risk değerlendirmesi yapılabilir. Bu, 

artık maruziyet seviyeleri (risk azaltma önlemlerinin uygulanmasına rağmen ortaya 

çıkacak) ve bunların tolere edilebilir/kabul edilebilir olup olmadığı veya daha da 

azaltılması gerekip gerekmediği hakkında kantitatif bilgi sağlayacaktır. 

Eşik değeri olmayan kanserojen biyosidal madde için yarı kantitatif risk 

değerlendirmesi, ECHA REACH Kılavuzunda (ECHA 2012a, ECHA 2012b) açıklanan 

metodolojilere göre, asgari maruziyete ulaşmada halihazırda yürürlükte olan risk 

azaltma önlemlerinin etkililiğini değerlendirmek için ek bir risk yönetimi aracı olarak, 

veriler izin verdiğinde yapılmalıdır. Yaşam boyu kanser riskine atıfta bulunan 

'lineerleştirilmiş' yaklaşım ve ilk olarak EFSA tarafından önerilen 'Büyük 

Değerlendirme Faktörü' yaklaşımı (EFSA, 2005) olmak üzere iki metodoloji 

kullanılabilir. İnsanlar için etki tarzının uygunluğu daima dikkate alınmalıdır (Boobis 
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ve diğerleri, 2006). 

'Lineerleştirilmiş' yaklaşım, uygun olduğunda bir üst veya alt lineer doz yanıtı 

varsayarak, kanserojen etki için lineer bir doz tepkisi varsayımına dayanmaktadır. 

İlgili bir doz tanımlayıcı seçilir ve gerekirse insan ve hayvan maruziyet yolları, 

koşulları vb. farklılıkları ayarlamak için değiştirilir. DMEL, belirli bir kanser riski 

seviyesi ve her bir ilgili maruziyet modeli için lineer yüksek ila düşük doz 

ekstrapolasyonu ve gerekirse daha fazla değerlendirme faktörleri kullanılarak 

türetilir. Belirtilen kanser risk seviyeleri için ekstrapolasyon faktörleri REACH 

kılavuzunda verilmiştir. Belirlenmiş çok düşük endişe düzeyine tedbir düzeyine göre 

karar verilmelidir: AB içinde ve dışında kanser riski değerlerini uygulama deneyimine 

dayalı olarak; sırasıyla işçiler ve genel popülasyon için referans değerler türetilirken 

10-5 ve 10-6 seviyeleri, tolere edilebilir yaşam boyu kanser riski seviyeleri olarak 

kabul edilmiştir (ECHA, 2012a). 'Lineerleştirilmiş' yaklaşım kullanılarak, farklı risk 

seviyelerini temsil eden farklı DMEL değerleri hesaplanabilir, Örneğin maruz kalan 

100.000 kişide 1 (10-5) veya maruz kalan 1.000.000 kişi başına 1 (10-6) yaşam boyu 

kanser riskinde artış. 

 "Büyük Değerlendirme Faktörü" yaklaşımı: "Lineerleştirilmiş yaklaşım" da olduğu 

gibi, doz tanımlayıcı, insan ve hayvan maruziyet yolları, koşulları vb farklılıkları 

ayarlamak için seçilir ve değiştirilir. Bu değiştirilmiş doz tanımlayıcısından başlayarak, 

her bir ilgili maruziyet modeli için bir DMEL türetmek için bir AF seti uygulanmaktadır. 

AF'ler, eşik etki değerlendirmeleri için kullanılanları ve kanserojen sürecin doğası için 

ek AF'leri içermektedir ve referans noktasının NOAEL olmamasını hesaba 

katmaktadır. Tür içi AF, REACH'teki işçiler için kullanılan 5 yerine her zaman 10'dur. 

Ortaya çıkan genel değerlendirme faktörü, genellikle eşik etkileri için genel 

değerlendirme faktörlerinden çok daha yüksektir. 

Her iki yaklaşım da, onu türetmek için kullanılan metodoloji seçimine bakılmaksızın 

çoğu durumda benzer olan bir DMEL türetilmesiyle sonuçlanmaktadır. Bu şekilde elde 

edilen riskle ilgili referans değerleri, katı risk yönetimi önlemleri uygulandıktan sonra 

kalan herhangi bir maruziyetin önemini değerlendirmede kullanılabilir. Böylelikle risk 

yönetimi önlemlerinin daha fazla hedeflenmesinde kullanılacak bilgileri sağlayabilir. 

DMEL altındaki maruziyet seviyelerinin, etki olasılığının (kanser) uygun şekilde düşük 
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olduğu ve riskin çok düşük endişe kaynağı olarak değerlendirilebileceği bir risk 

seviyesini temsil ettiği düşünülmektedir. 

Verilerin genel kalitesine dair açıklayıcı bir açıklama sağlanmalıdır. Maruziyet 

değerlendirmesinin güvenilir olup olmadığına ve gerçek maruziyet durumlarını temsil 

edip etmediğine karar vermeye özel dikkat gösterilmelidir. 

Yukarıda belirtilen REACH kılavuzu, yalnızca eşik değeri olmayan kanserojen etkinin 

değerlendirilmesine uygulanmalıdır. Bu, tüm biyoside özgü kılavuzlar da dikkate 

alınarak, durum bazında yapılmalıdır. Kanser riskine ilişkin sonuçlar açık, net ve şeffaf 

bir şekilde belirtilmeli ve risk azaltma önlemlerine özel özen gösterilmelidir. Uzman 

görüşü, değerlendirmede önemli bir rol oynayacaktır. 

Eşik olmayan bir kanserojen/mutajen için bir DMEL türetmenin kanser verilerinin 

bulunmamasından dolayı mümkün olmaması durumunda, Gerekli Bilgiler Ana Bölüm 

R.8'deki Kısım R.8.5.3 Rehber, kabul edilebilir. Bu durumda bir DMEL türetmek için 

aşağıdaki olasılıklar araştırılabilir: 

 Bağlantı sorgulama 

 Subkronik çalışmaların kullanımı 

 TTC kavramı (Kısım 1'deki Tekrarlanan Doz Toksisitesi içindeki Ek 1-4'e bakınız) 

3 Maruziyet Değerlendirmesi 

3.1 Giriş 

BPR, Avrupa pazarına arz edilmeden önce biyosidal ürünlerin risk değerlendirmesini 

gerektirmektedir. İnsan maruziyetine dair tahmin, risk değerlendirme sürecinin temel 

bir unsurudur ve hem biyosidal ürünün kullanıcıları hem de kullanımından sonra 

maruz kalabilecek diğerleri için maruziyet seviyelerinin ölçülmesini gerektirmektedir. 

Biyosidal ürünlerle gerçekleştirilebilecek tüm görevler, uygun deneysel maruziyet 

verileri veya veri tabanları/yaklaşımları ile kapsam altına alınmamaktadır. Bu gibi 

durumlarda, kullanım sırasında insanlar için uygun güvenliği belirtmek üzere bir risk 

değerlendirmesi oluşturmak için maruziyete ilişkin uygun bilgiler gereklidir (endüstri 

tarafından değerlendirmeyi yapan CA'ya sağlanacaktır). 

Maruziyet Değerlendirmesi hakkındaki bu kısım, gerektiğinde daha yüksek kademe 

metodolojiler kullanılarak seçilecek iyileştirme seçenekleriyle maruziyet 

değerlendirmesi yürütmek için kademeli bir yaklaşım (bkz. Kısım 2.4) sunmaktadır. 
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Bu, belirli maruziyet senaryoları için risk belirlendiğinde ve iyileştirmenin (Kısım 4 

Risk Karakterizasyonu'nda açıklandığı gibi) ya tehlike ya da maruziyet 

değerlendirmesi ya da her ikisi için de dikkate alınması gerektiğinde geçerli olabilir. 

Bu kısım maruziyet değerlendirme ilkelerini ve biyosidal ürünlerden maruziyetin 

değerlendirilmesi için izlenmesi gereken prosedürü ana hatlarıyla açıklamaktadır. Bu 

hem aktif madde programının gözden geçirilmesi hem de ürün izin başvuruları için 

geçerlidir. 

Gerçek maruziyet tahminleri için, genel model türleri, hesaplamalar ve varsayılan 

parametreler hakkında ek teknik rehberlik ECHA Geçici Çalışma Grubu - İnsan 

Maruziyeti web sayfasında bulunan Biyosidal ürünler İnsan Sağlığına Maruziyet 

Metodolojisi belgesinde verilmiştir [http://echa.europa.eu/about-us/who-we-

are/biocidal-products- committee/working-groups/human-exposure] 

 Okuyucu için NOT: 

Bu kısımda, metodoloji hakkında daha ayrıntılı bilgi için Biyosidal ürünler İnsan 

Sağlığı Maruziyet Tahmin Metodolojisi belgesine (yukarıdaki bağlantıya bakınız) 

çeşitli atıflar bulunmaktadır ve okuyucunun bu bölümü metodoloji dokümanıyla 

birlikte okuması tavsiye edilmektedir. 

 

3.2 MARUZİYET DEĞERLENDİRMESİ GENEL İLKELERİ 

3.2.1 Giriş 

İnsan maruziyet değerlendirmesi yaklaşımının altında yatan temel kavram, bir 

biyosidal ürünün kullanımından ortaya çıkabilecek insan maruziyet durumlarının 

tamamını oluşturma ve tüm maruziyet yollarını dikkate alma ihtiyacıdır. Maruziyet 

değerlendirme süreci bu nedenle aşağıdakilerin belirlenmesini gerektirmektedir: 

 Maruziyet kaynağı olacak ürün tipi / formülasyonu; 

 maruz kalan nüfusun belirlenmesi (endüstriyel, profesyonel, profesyonel 

olmayan, genel halk); 

 maruziyet yolları dahil olmak üzere her popülasyon için maruziyet 

senaryolarının / kullanım modellerinin tanımlanması; 

 potansiyel kimyasal alımın hesaplanması ve miktarının belirlenmesi. 

http://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups/human-exposure
http://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups/human-exposure
http://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups/human-exposure
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Şekil 8, maruziyet değerlendirmesi için genel iş akışını sağlamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

Birincil (doğrudan) 

Maruziyet Senaryolarını ve 

Maruziyet Yollarını 

Belirleyiniz 

 İkincil (dolaylı) Maruziyet 

Senaryolarını ve Maruziyet 

Yollarını Belirleyin 

   

 

 

 

Biyosidal Ürün 
Formülasyon Tipi 

Kullanım 

şekilleri/Maruziyet 
Senaryosu 

Tüm olası kullanımları/senaryoları 

göz önünde bulundurunuz 

Endüstriyel Kullanıcı 

Maruziyet Tahmini 

(sistemik / dahili konsantrasyon) 

Birincil (doğrudan) Maruziyet 

Değerlendirmesi 

İkincil (dolaylı) 

Maruziyet Değerlendirmesi 

Kombine Senaryolar ve Kombine Maruziyet 

Değerlendirmesi 

Profesyonel 
Kullanıcı  

Toplum geneli 

Profesyonel Olmayan 

Kullanıcılar (Tüketiciler) 

Endüstriyel Kullanıcı 

Profesyonel 
Kullanıcı  

Profesyonel Olmayan 

Kullanıcılar 

(Tüketiciler) 

Kullanım 

şekilleri/Maruziyet 
Senaryosu 

Tüm olası kullanımları/senaryoları 

göz önünde bulundurunuz 

Birincil (doğrudan) Maruziyet 

Değerlendirmesi 

İkincil (dolaylı) 

Maruziyet Değerlendirmesi 





BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 
Sürüm 4.0, Aralık 2017 320 
BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 
Sürüm 4.0, Aralık 2017 320 

 

 

Ürün tipi/formülasyon tipi 

Maruziyet kaynağının anlaşılması, maruziyet değerlendirmesinin hazırlanmasında ilk 

adımdır. 

Aktif maddenin bulunduğu ürün tipinin/tiplerinin tanımlanması, belirli ürün türleri 

ve/veya formülasyonları ile kullanım modellerinin ve maruz kalan her bir 

popülasyonun farklı yolları aracılığıyla ilgili maruziyetin haritalanmasını sağlamak için 

gereklidir. 

3.2.2  Kullanma Modelleri / Maruziyet Senaryosu (Kullanma ve 

Kullanıcılar ile Maruz Kalan Popülasyonun Belirlenmesi 

Maruziyet değerlendirmesi amacıyla, farklı potansiyel kullanıcı türleri (bir biyosidal 

ürünün kasıtlı kullanımı) ve ayrıca bireylerin ikincil (dolaylı, kasıtsız maruziyet) 

maruziyet yolları yoluyla maruziyeti dikkate alınmalıdır. İlk adım olarak, ürün tipine 

bağlı olarak, potansiyel kullanımların ve salımların bir listesi, doğrudan veya dolaylı 

olarak biyosidal ürüne maruziyeti muhtemel popülasyonların/bireylerin 

tanımlanmasını sağlamaktadır. 

Biyosidal ürünlerin kullanımından kaynaklanan potansiyel maruz kalan popülasyonla 

ilgili olarak, bunlar dört kategoriye ayrılabilir: 

 Endüstriyel kullanıcılar; 

 Profesyonel kullanıcılar; 

 Profesyonel olmayan kullanıcılar (tüketiciler); 

 Genel halk (yetişkinler, bebekler, çocuklar). 

 

Endüstriyel kullanıcılar, özünde profesyonel kullanıcıların bir alt kategorisidir (yani 

endüstriyel ortamlarda görevlerini yerine getiren profesyonel kullanıcılar). Kılavuzun 

yapısı için, Yetkili Makam Raporu (CAR) şablonuyla uyum sağlamak için, bir görevin 

gerçekleştirildiği alanı belirtmek adına "endüstriyel kullanıcılar" ve "profesyonel 

kullanıcılar" terimleri kullanılmaktadır (sırasıyla endüstriyel ortamlar içinde veya 

dışında). 

3.2.2.1 Endüstriyel ve Profesyonel Kullanıcılar 

Endüstriyel kullanıcılar (endüstrideki aktif maddelerin veya ürünlerin imalatında, 
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işlenmesinde ve/veya ambalajlanmasında yer alan profesyonel kullanıcılar ve ayrıca 

endüstriyel ortamlarda kendi proseslerinde biyosidal ürünler kullananlar, örneğin 

ahşap koruyucu kullanan ahşap kaplama üreticileri veya dezenfektan kullanan gıda 

şirketleri) ya da profesyonel kullanıcılar (son ürünleri endüstri dışında kullananlar) 

profesyonel yaşamlarının bir sonucu olarak biyosidal ürünle temas eden 

kullanıcılardır. Genel olarak profesyonel kullanıcı, AB Kimyasal Maddeler Direktifi gibi 

AB ve ulusal işçi koruma mevzuatına tabidir (işyerinde kimyasal ajanlarla ilgili 

risklerden işçilerin sağlığının ve güvenliğinin korunması hakkında 98/24/EC sayılı 

Direktif) ve bu kullanıcılar kontrol önlemleri ve Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) 

kullanımı yoluyla kontrol edilen artık riske sahiptirler. Bununla birlikte, bazı işçiler 

tehlikeli biyosidal ürünleri kullanmak için sınırlı bilgi ve beceriye sahip olacaktır - 

özellikle biyosidal ürünlerin işyerlerinde rutin olarak kullanılması gerekmiyorsa (örn. 

tesadüfi slimisitler, insektisitler, düzensiz dezenfeksiyon ve koruyucu içeren ürünlerin 

kullanımı). Bu kullanıcıların maruziyet koşulları, profesyonel olmayan 

kullanıcılarınkilere benzer olabilir. Tehlikeli biyosidal ürünleri kullanma konusunda 

uzman bilgisi ve becerisine sahip olan eğitimli profesyonel kullanıcılar da vardır ve 

bunların kullanım şekli daha fazla sıklık ve/veya kullanım süresi gösterecektir (örn. 

haşere kontrol kullanıcıları). 

 

3.2.2.2 Profesyonel Olmayan Kullanıcılar (Tüketiciler) 

 

Profesyonel olmayan kullanıcı, tüketicidir, yani bir tüketici ürünü kullanma yoluyla 

birincil olarak biyosidal ürünlere maruz kalabilen genel halkın bir üyesidir. Tüketicinin 

maruziyeti kontrol etmek için bilinçli önlemler alması olası değildir ve tüketici 

biyosidal ürünü kullanma talimatlarını tam olarak takip etmeyebilir. Ek olarak, 

profesyonel olmayan kullanım modelinin daha düşük bir kullanım sıklığı ve/veya 

süresi göstermesi beklenmektedir. 

Tüketici maruziyet değerlendirmesi, normalde ürünün amaçlanan kullanımlarını ele 

almalıdır. Bununla birlikte, tüketiciler, ürünlerin veya eşyaların kullanımına ilişkin 

talimatları doğru bir şekilde takip edemeyebileceğinden, diğer makul olarak 

öngörülebilir kullanımların ayrı bir değerlendirmesi de yapılmalıdır. Örneğin, 
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tüketiciler iyi havalandırılmayan kapalı alanlarda biyosidal ürünler kullandıklarında 

nispeten yüksek maruziyet yaşayacaktır. Bu şartlar altında kullanım öngörülebilir 

olduğunda, bu durum için bir maruziyet değerlendirmesi yapılmalıdır. 

Tüketici uygulamasının bir başka önemli yönü, maruziyeti kontrol etmek için 

KKE'ninKKE'nin çok sınırlı kullanımıdır. Üretici tarafından şiddetle tavsiye edilmedikçe 

ve/veya ürünle birlikte sağlanmadıkça tüketiciler normalde KKEKKE 

kullanmayacaktır. Sonuç olarak, tüketici maruziyet değerlendirmeleri yapılırken 

yalnızca tipik giysiler varsayılmalıdır. 

3.2.2.3 Toplum Geneli (yetişkinler, bebekler, çocuklar) 

Genel halk, biyosidal aktif maddeye doğrudan veya dolaylı olarak çevre yoluyla ve 

biyosidal ürünü fiilen kullanmadan farklı maruziyet yollarıyla yanlışlıkla maruziyeti 

muhtemel kişilerdir. 

Genel halk, hem sakinleri (daha uzun süre maruziyet beklendiğinde biyosidal ürünle 

işlem gören alanlarda yaşayanlar) hem de seyircileri (kısa süreler için maruz 

kalabilecek bir biyosidal ürünler işlem gören bir alana komşu olanlar, dolayısıyla akut 

maruziyet altında olanlar) kapsayacaktır. 

Genel halk tüm yetişkinleri, bebekleri ve çocukları kapsamaktadır. 

3.2.3 Birincil (Doğrudan) ve İkincil (Dolaylı) Maruziyet Senaryoları 

3.2.3.1 İlkeler 

Biyosidal ürüne maruziyet olasılığı bulunan tanımlanmış popülasyonların her biri için, 

ne tür bir maruziyetin beklendiğinin tanımlanması gerekmektedir. Tanımlanmış 

maruz kalan popülasyonların her biri için beklenen maruziyet türü, birincil (doğrudan) 

veya ikincil (dolaylı) olarak karakterize edilmelidir. Biyosidal ürünlere birincil 

maruziyet, biyosidal ürünleri aktif olarak kullanan kişi, yani kullanıcı tarafından 

gerçekleşir. Kullanıcı, iş üstündeki bir profesyonel olabilir veya profesyonel 

olmayabilir. Profesyonel kullanıcılar, pek çok açıdan profesyonel olmayan 

kullanıcılardan farklılık gösterir ve maruziyet değerlendirmeleri kapsamında ikisi 

arasında bir ayrım yapılması gereklidir (birincil maruziyet değerlendirmesi hakkında 

daha fazla bilgi için Kısım 3'e bakınız). 

İkincil maruziyet, biyosidal ürünün fiili kullanımı veya uygulaması sırasında veya 

sonrasında meydana gelebilecek maruziyettir. Profesyonel kullanıcılar için, kasıtlı 
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ikincil maruziyet senaryoları ile tesadüfi ikincil maruziyet senaryoları arasında bir 

ayrım yapmak yararlıdır. Kasıtlı ikincil maruziyet senaryosu, bir işçinin düzenli 

çalışma görevleri sırasında meydana gelen herhangi bir ikincil maruziyettir; örneğin, 

biyosidal ürün emdirilmiş ahşap tozuna maruz kalan bir marangoz. Çoğu durumda, 

profesyonel kullanıcıların akış şeması bu senaryolar için en uygun yaklaşımı 

sağlayacaktır. Tesadüfi ikincil maruziyet, mutlaka çalışma sırasında meydana 

gelmeyen, ancak bir biyosidal ürünün profesyonel kullanımından kaynaklanan 

herhangi bir maruziyetle ilgilidir. Kontamine iş giysilerinin evde yıkanması, tesadüfi 

ikincil maruziyetin tipik bir örneğidir. Çoğu durumda, bu maruziyet senaryoları en iyi 

şekilde profesyonel olmayan kullanımlar (tüketiciler) için metodoloji kullanılarak 

gerçekçi bir en kötü durum olarak ve gerekirse iyileştirme seçenekleri ile 

değerlendirilir (ikincil maruziyet değerlendirmesi hakkında daha fazla bilgi için Kısım 

4'e bakınız). 

Bir ürünün kullanıcısının hem birincil hem de ikincil maruziyete tabi olabileceğine 

dikkat etmek önemlidir, oysa “kullanıcı olmayanlar” (yani genel halk) yalnızca ikincil 

maruziyet yaşayacaktır. Birincil maruziyetler, ikincil maruziyetlerden her zaman daha 

yüksektir, ancak, popülasyonun bazı belirli alt grupları, özel davranışları nedeniyle 

(örneğin, işlem görmüş bir halı üzerinde emekleyen çocuklar) daha yüksek ikincil 

maruziyetler yaşayabilir. 

3.2.3.2 Maruziyet Yolları 

Hem birincil (doğrudan) hem de ikincil (dolaylı) maruziyet senaryoları için, insan 

maruziyeti aşağıdaki maruziyet yollarının herhangi biri veya tümü yoluyla meydana 

gelebilir: 

 İnhalasyon yolu; 

 dermal temas (dermal yol); 

 yutma (oral yol); 

 göz teması (oküler yol). 

Bu nedenle maruziyet değerlendirme sürecindeki ikinci adım, biyosidal ürünlerin 

vücuda üç ana yoldan girme olasılığını belirlemektir: inhale edilme (inhalasyon), cilt 

yoluyla emilme (dermal) veya yutma (sindirim). Başlıca bir maruziyet yolu 

olmamasına rağmen, özellikle irrite edici/aşındırıcı maddelerle çalışırken gözlerin 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 
Sürüm 4.0, Aralık 2017 324 
BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 
Sürüm 4.0, Aralık 2017 324 

 

maruziyet potansiyeli de dikkate alınmalıdır. Bu ikinci adımda, bir veya daha fazla 

yolla maruziyetin meydana gelmediği belirtilirse, bu maruziyet yolu için başka bir 

değerlendirmeye gerek yoktur ve sonuç, risk değerlendirme aşamasında belirtilebilir. 

Bir veya daha fazla maruziyet yolunun tanımlandığı durumlarda, her yol için uygun 

bir maruziyet değerlendirmesi gereklidir. 

Olası tüm yollardan tüm maruziyet değerlendirmeleri araştırıldıktan sonra, bunlardan 

sistemik (dahili) doz hesaplanır, böylece tek dahili maruziyet değeri, kantitatif risk 

karakterizasyonu için karşılık gelen AEL ile karşılaştırılır. 

3.2.3.2.1 İnhalasyon yoluyla maruziyet 

İnhalasyon maruziyeti genellikle biyosidal ürünlere toplam maruziyetin küçük bir 

bileşenidir, ancak bazı durumlarda baskın maruziyet yolu haline gelebilir (örneğin, 

kapalı bir alanda uçucu bir maddenin kullanılması). İnhalasyon maruziyeti, genellikle 

maruz kalan kişinin solunum bölgesindeki havadaki konsantrasyondan kaynaklanır. 

Aktif maddeye veya kullanımdaki ürüne karşılık gelebilir ve beklenen bir süre boyunca 

zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyon olarak mg/m3 olarak ifade edilir. Doğası 

gereği bu konsantrasyon, potansiyel maruziyete dair bir değerlendirmeyi temsil 

etmektedir. Potansiyel inhalasyon maruziyeti, yerel egzoz havalandırması gibi teknik 

önlemlerle veya koruyucu solunum ekipmanı kullanılarak azaltılabilir. Ortaya çıkan 

fiili maruziyet, bu risk azaltma önlemlerinin etkililiğini hesaba katmaktadır. 

İnhalasyon maruziyeti, maruziyet sona erdiği zaman olan vardiyanın sonunda durur. 
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3.2.3.2.2 Dermal maruziyet 

Cilt yoluyla maruziyet, genellikle insanların biyosidal ürünlere maruziyetinin önemli 

bir yönüdür ve potansiyel veya gerçek cilt maruziyeti olarak alt gruplara ayrılabilir. 

 Potansiyel dermal maruziyet, belirli bir süre boyunca giysilere veya eldivenlere 

ve maruz kalan ciltte biriken miktardır. Biyosidal ürünler için en yaygın ölçü birimi, 

birim zamanda (mg/dak) 17 veya görev (mg/siklus) başına biriken biyosidal ürün 

miktarıdır; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Sıvılar için mg/dak, 1'e yakın yoğunluğa sahip su bazlı formülasyonlar için genellikle ul/dak ile dönüşümlü olarak kullanılır. 

Daha genel olarak sıvılar için, ul/dakika cinsinden dermal maruziyeti ifade etmek ve aktif maddenin ağırlık/hacim 

konsantrasyonunu kullanmak, yoğunluk düzeltmesi yapma ihtiyacını ortadan kaldıracaktır. 
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 Gerçek dermal maruziyet, cilde gerçekten ulaşan kontaminasyon miktarının bir 

tahminidir. Giysinin etkililiğine bağlıdır ve genellikle basitçe cilt üzerindeki biyosidal 

ürün ağırlığı (ciltte mg) olarak ifade edilir. 

Gerçek dermal maruziyet şunlardan kaynaklanır: 

o yüz gibi açıkta kalan cilt üzerinde doğrudan birikme; 

o giysilerden nüfuz etme, giysilerin ek yerlerinin etrafından, açıklıklardan ve 

dikişlerden nüfuz etme; 

o tesadüfen yüzeylerle temas yoluyla ve kontamine olmuş giysileri giyip çıkarırken 

(koruyucu eldivenler dahil). 

Kişisel temizlik prosedürlerine/yıkama alışkanlıklarına bir azaltıcı faktör olarak 

güvenmek genellikle mümkün olmadığından, dermal maruziyetinin değerlendirilmesi 

için (profesyonel ve profesyonel olmayan) hesaplanan harici dozun (mg/dak x kişi 

başına mg ile sonuçlanan maruziyet süresi) tüm vardiya boyunca veya daha uzun 

süre ciltte kalacağı tahmin edilmektedir. Bu, cildin kapsamlı bir şekilde temizlenmesi 

garanti edilemediği sürece, günlük maruziyette cilt kontaminasyonunun o gün için 

kaldığı anlamına gelir. 

3.2.3.2.3 Yutma ile maruziyet 

Bu, inhale edilenin dışında ağza giren miktardır. Yutma yoluyla maruziyeti ölçmek için 

standart yöntem yoktur, ancak biyolojik izleme çalışmalarından çıkarılabilir. Olay 

başına mg veya mg/gün olarak ifade edilir. Genelde, iyi hijyen varsayıldığında 

işyerlerinde yutmaya maruziyetin meydana gelmediği varsayılır. Bu her durumda, 

özellikle de kontamine deri ile ağız bölgesi arasında düzenli bir temas olduğunda, 

doğru olmayabilir. Ne yazık ki şu anda, biyo-izleme (oral, dermal ve inhalasyon 

maruziyetinin entegre olduğu) olmadığı sürece, insanlarda oral maruziyeti tahmin 

etmenin iyi veya yerleşik bir yolu yoktur. 

3.2.3.2.4 Sistemik maruziyet 

Yukarıda özetlenen üç ana yol üzerinden maruziyet tahminleri, dış maruziyetle, yani 

yutulan maddenin miktarı, ciltle temas miktarı ve inhale edilen miktar ile ilgilidir. Risk 

karakterizasyon kapsamında iki yaklaşım benimsenebilir. 

Birincisi, bu değerlerden iç (sistemik) vücut yükünü hesaplamaktır. Bu dönüştürme, 
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belirli durumlar için çeşitli fizyolojik varsayılan değerlerin (örn. vücut ağırlığı ve 

solunum hızı) seçilmesine ve kullanımına dayanır. Farklı maruziyet yolları için 

absorbsiyon verileri genellikle mevcut olmadığından, sistemik vücut yüklerinin 

hesaplanması yüksek derecede belirsizliğe tabidir ve uzman kararı gerektirir. 

İkinci yaklaşım, yola özgü harici maruziyet verilerini kullanmak ve bunları her bir ilgili 

alım yolu için sınır değerleri ile karşılaştırmaktır. Bu harici değerler, her alım yolu için 

ilgili absorbsiyon verileri kullanılarak sistemik sınır değerinden (örn. Sistemik AEL 

(Kabul Edilebilir Maruziyet Seviyesi)) hesaplanabilir. 

Dermal absorbsiyon ve fizyolojik faktörlere ilişkin kılavuz ve varsayılan değerler, bu 

Rehberin toksikokinetik Kısmı Tehlikenin Tanımlanmasıyla ilgili Kısım 1'de ve BPR 

Kılavuzu, Cilt III İnsan sağlığı Bölüm A Gerekli Bilgiler kısmında verilmektedir. Ek 

olarak, Biyosidal ürünler İnsan Sağlığı Maruziyet Tahmin Metodolojisi içindeki "İnsan 

Sağlığı Maruziyet Değerlendirmesi için Varsayılan İnsan Faktörü Değerleri" ne de 

danışılmalıdır. 

Toplam sistemik maruziyeti değerlendirmenin en uygun yolu biyo-izlemedir, ancak 

bir maddenin veya metabolitlerinin ölçülen seviyeleri, yöntemin 

yanlışlığına/belirsizliğine neden olabilecek çok sayıda faktöre bağlıdır. Bu nedenle, 

biyolojik izleme ve sonuçlarının yorumlanması, yalnızca madde/bileşik hakkında 

ayrıntılı farmakokinetik bilgi mevcutsa güvenilirdir. Maruziyet değerlendirmesi için, 

bir aktif maddeyi düşünmek olağan değildir, bunun yerine aktif maddeyi içeren bir 

biyosidal ürünü düşünmek gerekmektedir. Bu, bir sıvı veya bir katı olabilir ve 

konsantrasyon, yüzde (bir katı için) veya sıvılar için  a/a veya a/h olarak verilebilir. 

Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, bu değerleri uygun şekilde yorumlamaya özen 

gösterilmelidir: 

Örnek 

Biyosidal üründeki aktif madde konsantrasyonunun% 0,56 a/h olduğunu varsayalım. 

Bu, 100 ml biyosidal üründe 0.56 g aktif madde olduğu anlamına gelir. 

Biyosidal ürünün yoğunluğu 0.8 g/ml ise 100 ml biyosidal ürün 0.8 x 100 = 80 g 

biyosidal ürün ağırlığındadır. 

Sonuç olarak, 100 ml'de (yani 80 g biyosidal üründe) 0.56 g aktif madde için, 1 g 

biyosidal üründe 0.56 ÷ 80 = 0.007 g aktif madde bulunmaktadır. 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation?panel=vol3partA&vol3partA
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation?panel=vol3partA&vol3partA
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation?panel=vol3partA&vol3partA
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Bu sebeple, 100 g biyosidal üründe 0,007 x 100 = 0,7 g aktif madde bulunmaktadır. 

Bu, biyosidal üründe %0,7 a/a aktif madde konsantrasyonuna eşdeğerdir. 

Daha önemli bir konu, her bir ilgili maruziyet yolu için absorbsiyonu dikkate almaktır. 

Bu da aktif madde için çok fazla geçerli değildir, daha ziyade aktif maddeyi içeren 

ürün tipi için geçerlidir. 

İnhalasyon için, daha fazla ayrıntı bilinmiyorsa, absorbsiyon genellikle %100 olarak 

alınmaktadır. Aynısı dermal absorbsiyon için de geçerli olabilir, ancak gerçek 

absorbsiyon pratikte çok daha düşük olabilir ve ayrıca kullanımdaki konsantrasyona 

bağlı olacaktır; bu da, konsantreler ve kullanımdaki dilusyonlar arasında önemli 

ölçüde değişebilir. Dermal absorbsiyon değerlerinin kullanımına ilişkin daha fazla 

bilgi, BPR Kılavuzu, Cilt III İnsan Sağlığı Kısım A Gerekli Bilgiler ve Tehlike 

Değerlendirmesi ile ilgili Kısım 2'de ve bu Kılavuzun toksikokinetik kısımında 

verilmektedir. 

3.2.4 İnsanlarda Maruziyet Değerlendirmesine Kademeli Yaklaşım 

Başlangıçta gerçekçi en kötü durum varsayımlarına dayalı bir maruziyet 

değerlendirmesi yapmak ve model hesaplamaları uygulandığında varsayılan değerleri 

kullanmak yararlıdır. En kötü durum maruziyet varsayımlarına dayanan risk 

değerlendirmesinin sonucu, bir biyosidal ürün kullanımının riskler (kabul edilemez 

etkiler) sunmaması ise, değerlendirme (bu insan popülasyonu için) durdurulabilir ve 

maruziyet tahmininin daha fazla iyileştirilmesine gerek olmaz. Bununla birlikte, sonuç 

biyosidal bir ürünün kullanımının bir risk oluşturduğu (kabul edilemez etkiler) ise, 

değerlendirme, daha bilinçli bir karara olanak sağlamak için, mümkünse, ek veriler 

ve/veya uzman görüşüne dayalı gerekçeli argümanlar kullanılarak iyileştirilmelidir. 

Bu Kademeli yaklaşım, risk değerlendirmesi için mantıksal bir aşamalı süreçtir ve 

mevcut bilgileri kullanarak, insan maruziyeti anketleri veya çalışmaları için gereksiz 

gereksinimleri azaltmaktadır. Aşağıda açıklanan üç Kademe, bu iteratif risk 

değerlendirme sürecinin nasıl ilerleyebileceğine dair bir örnek sağlar. 

Kademelendirme şeması, maruziyet değerlendirmesi için iyileştirme seçenekleriyle 

ilgili Kısım 3.3 ile birlikte okunmalıdır. 

Kademelendirme (düşükten yükseğe doğru), maruziyet kontrolleriyle ilgili seçenekleri 

(profesyonel kullanıcılar için KKE dahil) veya daha yüksek kademeli metodolojiyi (örn. 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation?panel=vol3partA&vol3partA
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation?panel=vol3partA&vol3partA
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daha karmaşık matematiksel modellerin ve olasılıkçı yaklaşımların kullanımı, daha 

düşük kademelerde kullanılan deterministik yaklaşımlar) veya her ikisini içerebilir. 

Kademe 1 

Bu, risk değerlendirme sürecindeki tarama Kademesidir ve basit tutulmalıdır. 

Değerlendirmeyi yapan, tek bir maruziyet çalışmasından en yüksek son değeri veya 

deneysel (veritabanı) bir modelden önerilen gösterge değerini veya matematiksel 

maruziyet modelinden en kötü durum tahminini seçmelidir. Kademe 1 tahminleri 

gerçekçi en kötü durum-zaman bütçesi bilgilerine (yani kullanım sıklığı ve süresi) 

dayanmalı ve, bu önlemler maruziyet değerlendirmesi için kullanılan ölçülen verilere 

zaten dahil edilmemişse, LEV veya mekanik havalandırma veya KKE gibi maruziyet 

azaltma önlemlerini hesaba katmamalıdır.  

Bu maruziyet değerlendirmesi, risk değerlendirmesinde kabul edilemez bir sonuç 

üretirse, iyileştirilmiş bir maruziyet tahmini gerekecektir. 

Kademe 2 

Maruziyet tahmin sürecindeki ikinci Kademe daha karmaşıktır ve daha iyileştirilmiş 

bir maruziyet değerlendirmesi üretmek için daha fazla spesifik veri ve/veya gerekçeli 

argümanlar gerektirir. Maruziyet çalışmaları/modelleri, Kademe 1'deki ile aynı şekilde 

kullanılır, ancak zaman bütçeleri, transfer faktörleri hakkında belirli veriler ve 

maruziyet azaltma önlemlerinin etkileri (örneğin, LEV veya mekanik havalandırma 

veya KKE gibi teknik önlemler) maruziyet değerlendirmesini değiştirmek için 

kullanılabilir. Bununla birlikte, profesyonel olmayan kullanıcılar (tüketiciler) 

tarafından KKE'nin kullanımı, yalnızca zehirli boya ürünleri gibi eldivenlerin ürünle 

birlikte tedarik edileceği çok sınırlı durumlarda dikkate alınmalıdır. Maruziyet azaltma 

önlemleri ve uygun varsayılan değerler için seçenekler Kısım 3.3'te tartışılmaktadır. 

Bu önlemlerin kantitatif değerlendirmesine ilişkin bilgiler, Biyosidal ürünler İnsan 

Sağlığı Maruziyet Tahmin Metodolojisi belgesine dahil edilmiştir. 

Bu yeniden modellemeden sonra, tahmin edilen maruziyet hala kabul edilemez ise, 

maruziyet değerlendirmesinin üçüncü bir iterasyonu gerekli olacaktır. 

Kademe 3 

En ayrıntılı risk değerlendirmesi düzeyi, gerçek ürünle veya bir vekil ile anketler veya 

çalışmalar gerektirir. Anketler temsili olmalı, senaryodaki tüm temel görevleri 
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kapsamalı ve kullanım modelleri hakkında ayrıntılı bilgi sağlamalıdır. 

Biyolojik izlemenin çalışmaya dahil olmadığı durumlarda, çalışmanın spesifik 

senaryosu genel modelden daha temsilci olmadığı sürece, basitçe daha fazla 

potansiyel inhalasyon ve deri maruziyeti verisi oluşturmanın maruziyet 

değerlendirmesinin iyileştirilmesine izin vermeyebileceği hesaba katılmalıdır. 

Açıkçası, genel verilerin ve dolayısıyla bir modelin mevcut olmadığı durumlarda, bir 

saha çalışması gereklidir. Saha çalışmalarının yapıldığı yerlerde, maruziyet 

çalışmalarına ilişkin OECD kılavuzu 18 takip edilmeli ve biyo-izleme çalışmaları 

Helsinki Deklarasyonu'na (İnsan Gönüllüleri İçeren Tıbbi Araştırmalar için Etik İlkeleri 

Tanımlama) uygun olarak yürütülmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 OCDE/GD(97) 148 (OECD, Paris, Fransa, 1997 
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Şekil 9: Maruziyet Değerlendirmesinde Kademeli Yaklaşım Şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kademe III Anketler, ölçülen veriler 

Kademe II 

Gerçekçi en kötü durum (örn. 

faktörlerin iyileştirilmesi, 

maruziyet azaltma önlemleri) 

Kademe I 

Gerçekçi en kötü durum 

(prensipte maruziyet azaltma 

önlemleri olmadan) 

 
Birincil (doğrudan) Maruziyet 

Senaryolarını ve Maruziyet Yollarını 

Belirleyiniz 

 
İkincil (dolaylı) Maruziyet 

Senaryolarını ve Maruziyet Yollarını 

Belirleyin 

Endüstriyel Kullanıcı 

Profesyonel Kullanıcı 

Profesyonel Olmayan 

Kullanıcılar 

(Tüketiciler) 

Toplum geneli 

 

Endüstriyel Kullanıcı 

Profesyonel Kullanıcı 

Profesyonel Olmayan 

Kullanıcılar 

(Tüketiciler) 

 

 

Kademe II 

Gerçekçi en kötü durum (örn. 

faktörlerin iyileştirilmesi, 

maruziyet azaltma önlemleri) 

Kademe III Anketler, ölçülen veriler 
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3.2.5 Maruziyet Değerlendirmesi (Maruziyet Verileri/Yaklaşım 

Türleri) 

Maddeye özgü ölçülen veriler (mevcut olduğu yerlerde) modellenmiş verilere kıyasla 

daha tercih fazla edilse de, zamansal ve mekansal varyasyonların yanı sıra mevcut 

ölçülen verilerin kalitesi ve/veya niceliğindeki eksiklikler nedeniyle önemli ölçüde 

belirsizlik içerebilir. Bu tür durumlarda, ölçülen verileri modellenmiş maruziyet 

tahminleriyle karşılaştırmak çok faydalı olabilir. Bu, sonuçlara dair eleştirel bir analizi 

ve iki tahmin arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları açıklamak için gerekçeli 

argümanları gerektirecektir. Nihai maruziyet tahminleri seçimi, değerlendirilen 

durum/kullanım senaryosu/koşulları için ölçülen ve/veya modellenen verilerin 

sağlamlığı/temsil edilebilirliği temelinde yapılmalıdır. Bu, ciddi bir uzman kararı 

gerektirecektir ve her zaman gerekçeli argümanlara dayanmalıdır. 

3.2.5.1 Deterministik ve Olasılıksal Yaklaşımlar 

Maruziyet tahminini gerçekleştirirken izlenebilecek iki yaklaşım vardır. İlki, kümülatif 

olasılığın kantitatifleştirilmesi olmadan veya bazı durumlarda, modellenen gerçek 

dünya sistemine göre tahminin akla yatkınlığı ile birlikte her model girdisi için tek bir 

değere ve bir model çıktısı için karşılık gelen bireysel bir değere dayalı bir tahmin 

sağlayan deterministik yaklaşımdır. Bu terim, aynı zamanda, çıktının her bir girdisi 

için seçilen değerlere göre tek tek özgün bir şekilde belirtildiği bir modeli ifade etmek 

için kullanılır. 

Diğer bir yaklaşım, dağılımların miktarlardaki değişkenliği veya belirsizliği temsil 

etmek için kullanıldığı olasılıksal analizdir. Olasılıksal bir analizin çıktısının biçimi de 

aynı şekilde bir dağılımdır. 

3.2.5.2 Ürüne özel maruziyet verileri 

Belirli bir ürün için ölçülen maruziyet verileri ve bu verileri açıklayan ilişkili bilgiler, 

işyeri maruziyet değerlendirmelerinden veya özel izleme araştırmalarından elde 

edilebilir. Verilere, maruziyetleri kullanım ve kontrol modeli bağlamında yerleştirmek 

için yeterli bilgi eşlik etmelidir. Tüm veriler, kullanımdan önce dikkatli bir 
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değerlendirme gerektirecektir ve iyi bir mesleki hijyen uygulamasının ardından, 

özellikle numune alma stratejisi, ölçüm yöntemleri ve analiz teknikleri açısından 

tercihen standartlaştırılmış prosedürler uygulanarak toplanmış olmalıdır. 

3.2.5.3 Genel maruziyet verileri 

Genel maruziyet verileri, benzer biyosidal ürünler kullanan benzer işlemlerden elde 

edilen ölçülen maruziyet verilerini açıklar. Veriler, çalışan maruziyet çalışmalarından 

veya tüketiciler söz konusu olduğunda, benzer ürünler kullanan simülasyon 

çalışmalarından toplanmaktadır. Bu veriler, belirli ürün tipleri ve özel kullanım 

senaryoları için basit (genel) veritabanı maruziyet modelleri geliştirmek için 

kullanılmaktadır. 

Genel maruziyet modellemesi, biyosidal ürün kullanıcılarının muhtemel mesleki 

maruziyet seviyelerini ve kullanım koşullarındaki değişikliklerin maruziyet üzerindeki 

etkisini tahmin edebilmesi nedeniyle bu şemada yararlı bir düzenleme aracıdır. 

Temsili genel verilerin ve uygun bir modelin mevcut olduğu durumlarda, modelleme 

maruziyet değerlendirmesinin ilk olarak ve çoğu zaman tek temelidir. Bu verilerin 

kalitesi ve/veya miktarı ile ilişkili önemli bir belirsizlik varsa, belirli bir ürün için 

maruziyet verileri yerine veya bunun yanı sıra genel maruziyet modelleri de 

kullanılabilir. 

Genel maruziyet verileri, daha karmaşık bilgisayar tabanlı veri modelleri geliştirmek 

için de kullanılabilir. 

3.2.5.4 Matematiksel modeller 

Belirli bir biyosidal kullanım/senaryo için ürüne özel ve/veya genel maruziyet 

verilerinin yokluğunda, Yetkili Makamlar ve Onay Sahipleri, insanların biyosidal 

ürünlere maruziyetini değerlendirmek için mevcut matematiksel maruziyet 

modellerini kullanmalıdır. Genel maruziyet modellerinde olduğu gibi, ilk iki 

yaklaşımdan türetilen maruziyet tahminleriyle ilişkili önemli bir belirsizlik varsa, belirli 

ürün ve genel modeller için maruziyet verileri yerine veya bunların yanı sıra 

matematiksel maruziyet modelleri de kullanılabilir. 

Matematiksel modeller, bir maddenin fiziko-kimyasal özelliklerine ve bu maddelerin 

salındığı ortama dayanan hesaplama rutinleridir. Hesaplama algoritmasının temeli 

bilimsel olsa da, bu modeller, gerçek değişkenlerin tam aralığı hesaba katılamadığı 
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ve bu nedenle çok koruyucu (conservative) varsayılan değerler verildiği için gerçek 

dünyaya dair genel tahminler olabilir. Bununla birlikte, matematiksel modellerin 

genellikle koruyucu (conservative) ölçülü olması amaçlansa da, bu tüm modeller veya 

değerlendirilen senaryolar için geçerli değildir. Bazı modeller ve bazı senaryolar için, 

model çıktıları maruziyeti önemli ölçüde olduğundan az tahmin edebilir. Genel olarak, 

modellerin birkaçı gerçek durumlara karşı doğrulanmıştır. 

Genel olarak, maruziyet modelleri üç türden birine girmektedir: 

1) matematiksel mekanik modeller: bir sürecin mekanik tanımlamasından maruziyet 

seviyelerini tahmin eder; 

2) deneysel/bilgiye dayalı modeller: deneysel bir veri tabanına dayalı olarak 

maruziyet seviyelerini tahmin eder; 

3) istatistiksel matematiksel modeller: istatistiksel ilişkilere dayalı olarak maruziyet 

seviyelerini tahmin eder. 

Bu model türlerinden bazıları Biyosidal ürünler İnsan Sağlığı Maruziyet Tahmin 

Metodolojisi belgesinde daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

Maruziyet modellerinin kullanımı, çeşitli girdi parametrelerinin seçimini gerektirir. 

Maruziyet senaryoları hakkında yeterince ayrıntılı bilgi olmaması veya yeterli veri 

eksikliği, varsayılan değerlerin kullanılmasını gerektirebilir. Hesaplamalar için 

kullanılan girdi verileri veya varsayılan değerler açıkça belgelenmelidir. Matematiksel 

tahmin modelleri ve deneysel modelleri uygulamak için bilgisayar programları 

geliştirilmiştir. Mevcut veriler ve uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak istatistiksel 

modeller geliştirilmiştir. Model seçimi, modelin uygun maruziyet senaryosunu 

kullandığını göstererek gerekçelendirilmelidir (örneğin, modelin temel 

varsayımlarından yola çıkılarak). Özellikle varsayılan veya gerçekçi en kötü durum 

değerleri kullanılmışsa, bir modelden türetilen maruziyet değerinin gerçekliğini 

kontrol etmek için uzman görüşü gerekebilir. Maruziyetin modellemesi, model 

değişkenleri için ayrı değerler (nokta tahmini) veya dağılımlar (olasılıklı modelleme) 

alınarak gerçekleştirilebilir. 

Matematiksel Mekanik Modeller 

Genel olarak, matematiksel modeller kütle dengesi denklemlerine dayanır. 

Matematiksel mekanik modeller genellikle uçucu bileşiklere soluma maruziyetini 
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değerlendirmek için kullanılır. 

Bunlar, kullanım şekilleri ile birlikte maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini 

birleştirebilir. Bunlar, ürünün bir alana salım hızını ve sonraki davranışını karakterize 

etmek için kullanılırlar. Matematiksel modeller, bir senaryoda maruziyete katkıda 

bulunan tüm ilgili süreçleri veya görevleri kapsamalıdır. Birçok görev için bir dizi 

model uygun olabilir. Her modelin altında yatan varsayımlar ve temsil ettiği süreçler, 

model seçiminde değerlendiriciye yardımcı olmaktadır. Tutarlılığı sağlamak için birden 

fazla model kullanılabilir. Mekanik modellerin avantajları: 

 mekanizmalar ve ana süreçler açıkça belirtilmiştir; 

 girdileri ve çıktıları açıkça belirtilmiştir; 

 iyi dokümante edilmişlerdir ve doğrulanabilirlerdir; 

 gerçek hayat verileri kullanılarak geliştirilebilirler. 

Bununla birlikte, temel varsayımlar görev için geçerli değilse, bunlar gerçek dünyaya 

ilişkin zayıf yaklaşımlar olabilir. Önemli bir nokta da şudur ki: 

 maddenin havaya anında tamamen karışması gibi bir takım basitleştirici 

varsayımlar yaparlar, örneğin, ; 

 maruziyeti etkileyen sadece ana değişkenleri hesaba katarlar; 

 Nokta tahminine tamamen güvenmemeye özen gösterilmelidir. 

Deneysel Modeller 

Ampirik modeller muhtemelen en iyi bir şekilde gerçek durumlardan elde edilen 

maruziyet ölçümlerine dayalı modeller olarak tanımlanabilmektedir. Bu tür bir model, 

diğer karşılaştırılabilir durumlarda muhtemel maruziyeti, yani jenerik verilerin bilinçli 

kullanımını tahmin etmek için kullanılabilir. Ampirik modellerde yeterli ve yüksek 

kaliteli veriler kullanılırsa, maruziyeti etkileyen birçok değişkeni hesaba katmaları 

muhtemeldir. 

Deneysel modellerin temel avantajı, çok sayıda çalışmanın, sonuçların dağılımını 

küçük bir maruziyet çalışmasından daha iyi yansıtan geniş bir veri setinde 

birleştirilmesidir. Dezavantajları şunları içermektedir: 

 model içerisine koyulan bilginin kalitesiyle ilgili belirsizlikler; 

 varsayılan giriş ayarları hakkındaki belirsizlikler; 

 kaydedilen maruziyet düzeyini etkileyen önemli faktörler gizlenebilir; 

 modelin çıktısı yanlış uygulanabilir veya yanlış yorumlanabilir; 

 çıktılar kesin olmayabilir ve bu da yanıt konusunda şüpheye yol açabilir. 
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Statistical Mathematical Models 

Bu tür modeller, tarihsel verilerle birlikte istatistiksel gösterge dağılımlarından gelen 

riskleri tahmin etmek için deneysel ilişkileri kullanır. Prensip olarak, girdi 

parametrelerinin dağılımını dikkate alarak deneysel ve mekanik modellere dair bir 

kombinasyonu yansıtmaktadırlar. Prosedürdeki en önemli adımlardan biri, 

hesaplamada dağılımların kullanımına izin veren olasılıksal yaklaşımın 

uygulanmasıyla temsil edilmektedir. 

Olasılıksal teknikler, model tahminlerinde değişkenler için nokta değerleri yerine 

dağılımları kullanır. Dağılımlar, bir değişkenin değişkenliğini ve belirsizliğini yansıtır. 

Bu bakış açısından yola çıkarak, değerlendirmeyi yapanın veri kalitesini açıklamak 

için ek bir yaklaşım sunmasını sağlamaktadır. Olasılıksal analiz, maruziyete gerçekten 

neden olan faktörleri ortaya çıkarabilir. Maruziyete göre alt popülasyonları ayırt 

etmeye ve böylece risk altındaki insan gruplarını belirlemeye de yardımcı olabilir. 

Maruziyet aralığı ve dağılımı hakkındaki bilgi, değerlendirmeyi yapanın, karar verme 

sürecini aydınlatmak ve uygun bir duyarlılık analizi gerçekleştirmek için dağılımdaki 

uygun noktalardan seçim yapmasına olanak tanımaktadır. 

Bir dağılım oluşturmak ve istatistiksel yöntemlerin uygulanmasına izin vermek için 

birçok maruziyet verisine ihtiyaç vardır. Olasılıksal analiz bu nedenle yeterli sayıda 

ve kalitede girdi verisi gerektirir. Aksi takdirde, değişkenleri temsil eden olasılık 

dağılımının yanlış yorumlanması, örneğin değişimin küçümsenmesi, sonucun 

yorumlanmasını ciddi şekilde bozabilir ve engelleyebilir. Değerlendirmeyi yapanın 

düşük kalitede çok az veriye sahip olduğu durumlarda, uzman görüşü ile birlikte 

gerçekçi bir en kötü durum maruziyet tahmini tercih edilmektedir. 

Özet olarak, olasılıksal değerlendirmeler, tahmini bir maruziyet tahmini oluşturmak 

için maruziyet faktörlerinin dağılımlarını entegre eder. Değerlendirmenin belirsizliğine 

(belirsizlik analizi yoluyla) ve sonuçtaki her maruziyet faktörünün katkısına (duyarlılık 

analizi yoluyla) ilişkin içgörüyü artırır. Veri kalitesi yeterliyse, en azından sonuçların 

deterministik bir sunumunu desteklemek adına olasılıksal bir analiz savunulur. 

3.2.5.5 Ters referans senaryoları 

Uygun ürüne özel veriler veya genel maruziyet verileri veya uygun matematiksel 

modelin yokluğunda, ters referans senaryosu, kabul edilebilir üst maruziyet seviyesini 
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belirlemek için kullanılabilir. 

Ters referans senaryosu, kabul edilebilir olabilecek maksimum maruziyet miktarına 

ve gerçekçi bir en kötü durum olarak gerçekleşme olasılığına dair bir tahmini 

belirlemek için kullanılabilir. Herhangi Bir Yan Etki Gözlenmeyen Doz (NOAEL) 

kullanarak, belirli bir yolla o doza yol açacak ürün miktarını hesaplamak mümkündür. 

Bu miktar, deneysel veya diğer verilerden belirlendiği üzere, gerçekçi olarak 

muhtemel maruziyet miktarı ile ilgili olabilir. Ters referans senaryosunun nasıl 

kullanılacağına dair bir örnek, bu kısımdaki Ek 3-3'te verilmiştir. 

3.2.5.6 Maruziyet veri kaynaklarının uygunluğu 

İlgili maruziyetleri açıklayan herhangi bir veri kaynağı, veri kaynağının koşullarının 

ayrıntılı açıklamaları (bağlamsal bilgiler) mevcut olduğunda maruziyet 

değerlendirmesinde kullanılabilir. Ana kriter, ele alınan görevlerdeki benzerliktir. 

Dolayısıyla iyi veriler temsili ve sağlamdır, yani tüm koşullar için makul büyüklükte 

bir örneği kapsamaktadırlar. Benzer senaryoları kapsayan ölçümler ile uygun bir 

maruziyet modeli veya veritabanı elde edilebilir. Senaryonun değerlendirilmesi için 

bir dizi ölçüm bile elde edilebilir. Tüm bu bilgilerin birleşimi, tüm ilgili parametreleri 

ve koşulları, yani bağlamsal bilgileri kapsayan, gerçekten uzman düzeyinde 

yapılmalıdır. 

Bir diğer önemli konu, görevlerin birleşimidir, çünkü insan maruziyeti tek bir değer 

değil, aksine bir dağılımdır. Ancak doğrudan ilgili verilerin bulunmadığı durumlarda 

maruziyetleri tahmin etmek için dağılımlardan tek tek değerler çıkarılmalıdır. 

İnsan maruziyet verilerinin dağılımları genellikle yaklaşık log-normal olarak kabul 

edilir. 

Tek bir prosedür için maruziyet tahminleri, veri dağılımından bir yüzdelik dilim ile 

makul şekilde tahmin edilebilir. Bununla birlikte, prosedür birkaç kez yapılırsa, 

yüzdelik değerlerin basit bir şekilde eklenmesi, son tahminde, özellikle yüksek veya 

düşük yüzdeliklerde brüt sapmalar gösterebilir. 

Bu argüman aşağıdakiler için geçerlidir: 

 birkaç günlük işlem siklusu için verilerin toplanması; 

 inhalasyon ve dermal maruziyet yolları için verilerin toplanması; 

 kullanım aşaması tahminlerinin eklenmesi; 
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 birincil ve ikincil maruziyetin birleştirilmesi; 

 belirli bir kimyasalın tüm kaynaklarından gelen toplam maruziyet. 

Uygulama ile ilgili nedenlerden dolayı, bir Kademe 1 veya Kademe 2'de risk 

tanımlandıysa, görevleri bir araya getirirken maruziyet tahminlerindeki belirsizlikle 

ilgili unsurların (bkz. Kısım 3.3.2) dikkate alınması gerekmektedir (Maruziyet 

Değerlendirmesindeki Kademeler için Kısım 2.4'e bakınız). 

Veri dağılımlarından değer çıkarmanın bir diğer alternatifi ise, olasılıksal bir 

değerlendirmede tüm veri dağılımını kullanmaktır. Bu, kombine maruziyeti tahmin 

etmek için özellikle önemlidir. Olasılıksal tahmin tekniği şu anda risk değerlendirme 

sürecine tam olarak entegre edilmemiştir (daha fazla ayrıntı için bkz. Ann. Occup. 

Hyg. 45 Ek 1, 2001). 

3.3 Endüstriyel ve Profesyonel Kullanıcılar ile Profesyonel Olmayan 

Kullanıcılar için Birincil (Doğrudan)Değerlendirmesi 

Bu bölümde, farklı maruziyet senaryolarında ihtiyaç duyulan kullanım modelinden 

ana bileşenlerin bir özeti sunulmaktadır. 

Endüstriyel/profesyonel ve profesyonel olmayan kullanıcılar için birincil (doğrudan) 

maruziyet için maruziyet değerlendirmesinin esasları şunlardır: 

 Ürün bileşimi ve fizikokimyasal özellikler (aktif maddenin fiziksel durumu, 

konsantrasyonu, buhar basıncı); 

 Kullanıcı tipi: Ürünün kim tarafından kullanılacağı (birincil maruziyet için); 

 Kullanım süresi ve sıklığı (her kullanım aşaması için) (bkz. Kısım 3.1); 

 Uygulama/tatbik yöntemi: ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı (bkz. Kısım 3.2); 

 Beklenen maruziyet kontrolleri (bkz. Kısım 3.3.1); 

 Risk kabul edilebilir değilse maruziyet değerlendirmesine dair iyileştirilme (bkz. 

Kısım 3.3). Şekil 10'da, sırasıyla endüstriyel/profesyonel ve profesyonel olmayan  

kullanıcılar için aşamalı bir yaklaşımda birincil (doğrudan) maruziyet 

değerlendirmesinin nasıl gerçekleştirileceğine dair bir akış şeması  gösterilmektedir. 

Şekil 10'da uygulanan metodoloji ile ilgili ek bilgiler Biyosidal ürünler İnsan Sağlığına 

Maruziyet Metodoloji Dokümanında mevcuttur. 

Değerlendirme sırasında mevcut olan verilere/bilgilere bağlı olarak, uygun ürüne özel 

maruziyet verileri de mevcut olabilir. 
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Ürüne özgü verilerin yokluğunda, bir sonraki seçenek, varsayılan parametrelerin 

(genel maruziyet verileri) veya söz konusu maruziyet senaryosu için mevcut olan 

belirli modellerin kullanılması olacaktır. 

Maruziyet değerlendirme tahmini, karşılık gelen tehlike eşiğiyle karşılaştırıldığında, 

herhangi bir risk tanımlanmadıysa daha fazla iyileştirmeye gerek yoktur. Bununla 

birlikte, risk tanımlanırsa, maruziyete dair iyileştirilme yapılmalıdır. Bu, maruziyet 

değerlendirmesinde (uygun gerekçelerle) kullanılan parametrelerin (varsayılanların) 

iyileştirilmesi, maruziyet kontrol önlemlerinin uygulanması (endüstriyel/profesyonel 

kullanıcılar için bu KKE'yi de içerebilir ancak profesyonel olmayan kullanıcılar için bu 

mümkün değildir), ürüne özel verilerin oluşturulması (örneğin, ölçülen veriler) veya 

gerçekleştirilen maruziyet değerlendirmesinin çeşitli adımlarının belirsizlik 

değerlendirmesi dikkate alınarak yapılabilir. 
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Kullanım şekline ilişkin bilgiler, anketler veya benzer ürünlerden genel veriler 

aracılığıyla toplanabilir. Pek çok biyosidal ürün tipi için kullanım şekilleri hakkında özel 

bilgiler sınırlıdır ve biyosidal ürünleri piyasaya arz edenler, gerçek veya vekil veriler 

mevcut değilse, doğrudan kullanıcılarla kullanım modellerini araştırmalıdır. 

Aşağıdaki genel bakış tablosunda (Tablo 15), birincil (doğrudan) maruziyet 

değerlendirmesi için en ilgili veri gereksinimleri listelenmiştir: 

 

Tablo 15: Primer (doğrudan) maruziyet  değerlendirmesi gereksinimlerine 

genel bakış  

 

 

Veri gereksinimleri 

 

Öncelik 

 

Yorum 

Ürün   

- fiziksel özellikler Zorunlu  sıvı / katı / yerinde oluşum / partikül 

boyutu, aerosol, uçuculuk 

- ambalaj ayrıntıları Zorunlu  hacim, materyal, ambalaj, toplu 

teslimat. 

- formülasyon detayları Zorunlu aktif madde ve koformülanlar 

- yer envanteri İstenebilir miktar, teslimat sıklığı 

- saklama bilgileri İstenebilir  

Ürünün amacı   

- kullanım yeri Zorunlu konum / işlem gören sistem 

- görevlere dair açıklama Zorunlu kullanım şekli, uygulama oranları 

- kullanılan ekipman Zorunlu basınçlar, hacimler 

Kullanım ortamı   

- koruma Zorunlu maruziyet engelleri, havalandırma 

- kontrol modeli Zorunlu tam koruma, LEV, segresyon, dilusyon, 

havalandırma 

- kullanım şeması Zorunlu kapalı sistem, matris içinde, 

dağılmayan, geniş yayılımlı 
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Karıştırma ve yükleme 

aşaması 

  

- görev Zorunlu Açıklama 

- görev başına sıklık Zorunlu günlük olay 

- görev süresi Zorunlu olayın süresi 

- görev başına kullanılan miktar istenebilir  

- dilusyon oranı Zorunlu  

Uygulama aşaması   

- görev Zorunlu açıklama, sürekli / aralıklı / olay başına 

 

 

Veri gereksinimleri 

 

Öncelik 

 

Yorum 

- görev başına sıklık Zorunlu günlük olay 

- görev süresi Zorunlu olayın süresi 

- kullanılan miktar Zorunlu her zaman alakalı değildir 

- işlem gören alan / hacim Zorunlu her zaman alakalı değildir 

- zamanlama İstenebilir  sezonluk olma vs. 

Uygulama sonrası aşaması   

- görev Zorunlu açıklama, sürekli / aralıklı / olay başına 

- görev başına sıklık Zorunlu günlük olay 

- görev süresi Zorunlu olayın süresi 

İmha   

- görev tanımı İstenebilir  Örneğin eski kaplamaları soyun, ölü 

böcekleri toplayın 

Birincil maruziyet   

Kullanıcı sektörü Zorunlu  

- maruziyet modu Zorunlu inhale edilme / cilt yoluyla / sindirilme, 

göreve göre 

- maruziyet kaynağına yakınlık İstenebilir  el / kol uzunluğu / daha uzak 
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- görev başına kullanıcı İstenebilir   

Veriler, tekli değerler yerine aralıklar ve olası değerler olarak daha iyi ifade edilebilir. 

 

3.3.1 Kullanım süresi ve sıklığı (her kullanım aşaması için) 

Bir görevin sıklığı ve süresi, maruziyet düzeyini etkileyen temel belirleyicilerdir. Bir 

görevin sıklığı değişkendir ve risk karakterizasyonu için maruziyetin kronik mi yoksa 

akut mu olduğuna karar vermede kritiktir. Maruziyet sıklığı, gün başı olaylar olarak 

ifade edilmelidir (kesin olarak biyosidal ürün kullanıcısının yılda kaç gün maruz 

kaldığı). 

Maruziyet süresi (süre aralıkları) gün başına dakika veya saat olarak ifade edilmelidir. 

Kullanım modelini belirlerken, varsayılan olarak uyumlaştırılmış bir yaklaşım izlenir. 

Bununla birlikte, AB genelinde kullanım şeklindeki değişkenliğin (örneğin, farklı 

kullanıcı grupları; profesyonel kullanıcı ve profesyonel olmayan kullanıcı/tüketici) 

aşağıdakilere dayalı olabileceği durumlar vardır: 

 bölgesel farklılıklar; 

 iklim farklılıkları. 

Yetkili Makamların, özellikle ürün ruhsatlandırmasında belirtilen bir kullanım 

modelinin geçerliliğini sağlaması gerekecektir ve uyumlaştırılmış yaklaşımla uyumlu  

değilse uygun gerekçelendirme sağlanmalıdır (daha fazla bilgi için  Biyosidal ürünler 

İnsan Sağlığı Maruziyet Metodoloji Belgesine bakınız). 

3.3.2 Uygulama/tatbik yöntemi: Ürün nerede ve ne şekilde kullanılacak? 

Birincil maruziyet, biyosidal bir ürün kullanan ve uygulayan endüstriyel kullanıcılar, 

profesyoneller ve profesyonel olmayanlar (tüketiciler) tarafından deneyimlenir. Bu, 

görevle ilgilidir ve genel maruziyet  senaryosu, üç farklı kullanım aşamasına tahsis 

edilebilecek bir dizi görevden oluşacaktır: 

1. Karıştırma ve yükleme, kullanıma hazır ve konsantre ürünlerin toplu olarak 

teslimatı ve taşınması, konsantrelerin seyreltilmesi ve/veya ürünün uygulama 

aparatına/sistemine sokulmasıyla ilgili görevleri içermektedir. 

2. Uygulama El ile, el aletleri ile uygulama, daldırma, püskürtme, işlenmiş 

eşyaları işleme ve makinede işleme dahil olmak üzere biyosidal ürünlerin tüm 

kullanımlarını kapsar. Bu kullanım aşaması, ürün uygulaması sırasında bulunan 
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kişilerin maruziyetine neden olabilir (ikincil maruziyet). 

3. Uygulama sonrası Proses ekipmanı ve araçlarının ayrı ayrı temizlenmesi ve 

bakımı yoluyla maruziyeti içermektedir. İkincil maruziyet, uygulama sonrası aşamaya 

da dahil edilmektedir. 

Karıştırma ve yüklemenin bir konsantreye maruziyeti, seyreltik bir ürüne uygulamayı, 

buhar veya kurutulmuş kalıntıya sonradan uygulamayı ve atık materyale atmayı 

(örneğin, korunmuş bir kaplamanın çıkarılması ve atılması) yansıtabileceği dikkate 

alındığında, her bir maruziyet yoluna katkı, herhangi bir biyosidal ürün ve uygulama 

yöntemi ile bu aşamalar arasında önemli ölçüde değişebilir. Uygulamada, maruziyet 

verileri genellikle tam vardiya numune alma ile ilgilidir ve bu nedenle, üç kullanım 

aşamasını da içermektedir. Bununla birlikte, maruziyet değerlendirmesinde her 

kullanım aşamasının hesaba katılmasını sağlamak önemlidir. 

3.3.3 Maruziyet Değerlendirmelerinin İyileştirilmesi 

3.3.3.1 Maruziyetin Kontrol Edilmesi 

Bu Kısım, biyosidal ürünlere maruzetin nasıl kontrol edileceğine dair kavramları 

tanıtmaktadır. 

Bir maruziyet değerlendirmesi gerçekleştirirken, değerlendirmeyi yapan, bir biyosidal 

ürün maruziyetinin önlendiğinden veya kontrol edildiğinden emin olmaya çalışmalıdır. 

Maruziyet, aşağıdaki dahil çeşitli yollarla önlenebilir: 

 Eliminasyon; 

 İkame; 

 Emisyonu veya salımı azaltmak için bir işlem veya maddenin değiştirilmesi. 

Biyosidal ürünler için, mevcut sayısız uygulama yöntemiyle, maruziyetin önlenmesi 

çoğu durumda makul olarak uygulanabilir değildir. Bu nedenle maruziyet kontrol 

edilmelidir. 

3.3.3.1.1 Kontrol seçenekleri 

Değerlendirmeyi yapanların maruziyeti azaltmak için kullanabilecekleri kontrol 

seçenekleri vardır. Dir. 98/24/EC, art.6, para.2'ye göre, dikkate alınacak seçenekler 

şunlardır: 

 yapı ile ilgili; 

 mühendislik; 

 teknik (özellikle tüketiciler için); 
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 idari; 

 kişisel. 

 

Yapı ile ilgili maruziyet kontrolü (hem konut ortamları hem de işyerleri için 

geçerlidir) 

Yapı ile ilgili kontrol, örneğin pencerelerin açılması gibi genel havalandırma ile 

sağlanan soluma yoluyla maruziyetin azaltılması anlamına gelir. Maruziyetin yapı ile 

ilgili kontrolü, örneğin ayrı bir odaya bir vakumlu emprenye odası için kontrol 

elemanlarının yerleştirilmesiyle, maruziyet kaynağı ile işçinin mekan bakımından 

ortamdan ayrılmasıyla da sağlanabilir. Bu, solunum yoluyla maruziyetin yanı sıra 

dermal maruziyet azaltabilir. 

Maruziyetin mühendislik kontrolü (yalnızca işyerleri için geçerlidir) 

Profesyonel ortamda mühendislik kontrolü, emisyon noktasında yerel egzoz 

havalandırması (LEV) yoluyla veya sadece küçük emisyonların beklendiği boru veya 

diğer sistemlerde muhafaza edilerek maruziyetin azaltılması anlamına gelir. 

Kontrol için teknik önlemler (tüketiciler için) 

Besin kutuları ve çocukların açamayacağı kapaklar, olası maruziyeti azaltmak için 

teknik önlemlerin iyi örnekleridir. 

Maruziyetin idari kontrolü (hem konut ortamları hem de işyerleri için geçerlidir, 

ancak farklı şekillerde) 

Konut idari kontrolü, aerosoller dağılıncaya ve yüzeyler kuruyana kadar konut 

sakinlerinin işlem görmüş alanlardan çıkarılması anlamına gelir. Sonraki tüm 

maruziyetler  ikincildir. 

İşyeri idari kontrolünün dikkate alınması gereken çeşitli seviyeleri vardır: 

 işçilerin uygun şekilde denetimi ve eğitimi; 

 prosedür planları, olay planlaması (kaza sonucu dökülme prosedürleri gibi) ve 

çalışma izinleri. 

"Güvenli çalışma sistemleri", "acil durum prosedürleri" ve "çalışma izinleri", tehlikeli 

biyosidal ürünlerin minimum riskle kullanılabileceği anlamına gelir. Örneğin, bakım 

gibi operasyonlarda risk muhtemelen yüksek olacaktır ve "çalışma izni" gereklidir. 

İzin, çalışma başlamadan önce durumların güvenli hale getirilmesini, güvende 

kalmasını sağlamak için gereken adımları belirler ve yedek kurtarma ve yeniden 
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devreye alma prosedürlerini içerir. 

Maruziyetin kişisel kontrolü (hem konut ortamları hem de işyerleri için geçerlidir, 

ancak farklı şekillerde) 

Kişisel yaklaşım, 'bir kişi tarafından giyilmesi veya tutulması amaçlanan ve onları 

sağlık veya güvenliklerine yönelik bir veya daha fazla riske karşı koruyan tüm 

ekipmanlar' olarak tanımlanabilecek KKE kullanımına atıfta bulunur. İnhalasyonu ve 

cilt maruziyetini sınırlamak için belirli adımlar atan kullanıcı, birincil maruziyeti 

azaltmanın bir yolu olarak KKE'yi kullanır. KKE yalnızca birincil maruziyetle ilgilidir. 

Maruziyet değerlendirmesinin bir parçası olarak KKE kullanımının etkisi karmaşıktır 

ve aşağıdakilerin ele alınması gerekmektedir: 

 uygun işleyiş; yani maruziyeti tekrarlanabilir, ölçülebilir bir azalma sağlamak için 

tasarlanmış ve test edilmiştir; 

 doğru kullanım; yani kullanıcılar, kullanım koşulları altında yeterli korumayı 

sağlamak için KKE'yi yönergelere göre kullanır. 

Endüstriyel işçiler, Profesyonel işçiler ve işyerleri 

İşçiler, ek düzenleyici kontrol mekanizmalarıyla kapsanmaktadır ve sonuç olarak, 

gerektiğinde KKE kullanma olasılığı daha yüksektir. Çoğu durumda, KKE'nin başka 

yollarla yeterince kontrol edilemeyen sağlık ve güvenlik risklerinin olduğu yerlerde 

tedarik edilmesi ve işte kullanılması gerekir. Bununla birlikte, KKE seçimi yalnızca 

değerlendirilen risk ve gerekli koruma seviyesi tarafından tetiklenmemelidir. 

Değerlendirmeyi yapan ayrıca, KKE'nin değerlendirilen iş yeri ve işçinin bilgisi ve 

eğitimi için uygun olduğundan emin olmalıdır. Örneğin, risk karakterizasyonu 

perspektifinden bakıldığında, bir hastanede belirli bir dezenfeksiyon görevi için 

KKE'nin giyilmesi gerekli olabilir, ancak böyle bir işyerinde, özellikle hastalar mevcut 

olduğunda bu alışılmadık veya hatta kabul edilemez olacaktır. 

Ayrıca, yüksek düzeyde koruma sağlayan KKE, işyerinin ergonomik gereksinimlerini 

her zaman karşılamaz (örneğin, ağır iş kimyasal koruyucu giysiler, sıcak bir ortamda 

gerçekleştirilen daha uzun görevler için kabul edilmeyebilir). 

Profesyonel olmayanlar ve konut ortamı 

Profesyonel olmayan kullanıcılar tulum, bahçe veya mutfak eldivenleri ve hatta toz 

maskesi giyebilirlerse de, bu tür bir kullanım garanti edilemez ve maruziyet 

tahmininde varsayılmamalıdır. Örneğin, sıcak havalarda gezinti teknelerine çürüme 
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önleyici uygulayan profesyonel olmayan kullanıcılar, büyük olasılıkla uzun pantolon 

ve botlar veya önerilen koruyucu giysiler yerine sandalet ve şort giyeceklerdir. 

İnhalasyon  maruziyeti için, maruziyet  azalması varsayılmamalıdır 

3.3.3.1.2 Uygun KKE Kullanımı ve Seçimi 

Biyosidal ürünler alanında KKE kullanımının sonuçları değerlendirilirken kabul 

edilmesi gereken üç nokta vardır. Bunlar: 

 KKE tarafından sunulan koruma için hangi varsayılan değerler, bir maruziyet 

değerlendirmesi yapılırken kullanılmalıdır (bu, düzgün çalışmayı gerektirir)? 

 KKE kullanma tavsiyesinin kullanıcı üzerindeki etkisi nedir (bu uygun kullanım 

gerektirir)? 

Öncelikle biyosidal ürün kullanıcısı ile ilgilendiğimizi hatırlamak da önemlidir, ancak 

KKE kullanımının başarılı olması için hem işveren hem de çalışanın KKE seçiminde ve 

kullanımında aktif rol alması gerekir. 

KKE kullanımına ilişkin varsayılan değerler, Biyosidal ürünler İnsan Sağlığı Maruziyet 

Tahmini Metodoloji Belgesinde mevcuttur. 

KKE kullanımını tavsiye ederken dikkate alınması gereken özel 

gereksinimler 

Bu kısımda açıklandığı gibi kullanımı için tavsiye değerlendirilirken dikkate alınması 

gereken sekiz temel konu vardır. Bu Kısım, Ek 3-1'deki iyi kontrol uygulaması ilkeleri 

kısmı ile birlikte okunmalıdır. 

1. Uygun KKE'nin sağlanması. 

Biyosidal ürünlere maruziyete karşı korunmak için KKE'nin her zaman "son seçenek" 

olarak görülmesi gerektiği unutulmamalıdır. Uygun mühendislik kontrollerinin ve 

güvenli çalışma sistemlerinin sağlanması her zaman önce düşünülmeli ve bu, 

kullanıcıların risk değerlendirmesinin temeli olmalıdır. Bununla birlikte, genellikle bir 

biyosidal ürün uygulamasında olduğu gibi, riskleri yeterince kontrol etmenin makul 

olarak uygulanabilir başka yollarının olmadığı durumlarda, KKE'ye yine de ihtiyaç 

duyulacaktır. Sağlanan KKE, ilgili risklere uygun olmalı ve ergonomik gereksinimleri 

(yani işin niteliği ve kullanıcıya yüklediği talepler) ve onu giyebilecek kişinin sağlık 

durumunu hesaba katmalıdır. Kullanıcıya doğru şekilde oturmalı ve riski önlemek 

veya yeterince kontrol etmek için etkili olmalıdır. 

2. Riskleri kontrol etmek için birden fazla KKE'nin giyilmesi gerektiğinde, 
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KKE'nin uyumlu ve risklere karşı etkili olmasını sağlamak. 

Birden fazla sağlık ve güvenlik riskinin varlığı, bir kullanıcının birden fazla KKE'yi 

giymesini veya aynı anda kullanmasını gerekli kılıyorsa, KKE uyumlu olmalı ve risklere 

karşı etkili olmaya devam etmelidir, örneğin, belirli tipteki solunum maskeleri tam 

olarak oturmayabilir ve bir baret takıldığında yeterli koruma sağlayabilir. 

3. Uygun olup olmadığını belirlemek için KKE'nin değerlendirilmesi. 

Riskleri yeterince kontrol etmek için KKE'nin sağlanması gerektiğinde, seçilmeden 

önce hangi KKE'nin uygun olduğunu belirlemek için bir değerlendirme yapılmalıdır. 

Bu, KKE'nin ilgili belirli riskler ve kullanım koşulları için doğru olmasını sağlayacaktır. 

Değerlendirme, diğer yollarla önlenmeyen veya yeterince azaltılmayan sağlık 

risklerini değerlendirmeli ve ayrıca değerlendirilen risklere karşı etkili olabilmesi için 

KKE'nin sahip olması gereken özellikleri tanımlamalıdır. Daha sonra, mevcut KKE'nin 

özelliklerini ihtiyaç duyulan tanımlanmış etkili özelliklerle kıyaslayıcıdır. 

KKE'yi değerlendiren kişi, KKE'yi seçerken her zaman KKE imalatçısından ve/veya 

biyosidal ürünün imalatçısından yardım istemelidir. 

4. KKE'nin bakımı ve değiştirilmesi. 

Kullanıcılara sağlanan herhangi bir KKE, etkili ve verimli bir durumda tutulmalı, çalışır 

ve iyi durumda olmalıdır. Ekipmanın tasarlandığı koruma derecesini sağlamaya 

devam etmesini sağlamak için etkili bir bakım sistemi gereklidir ve bu uygun şekilde 

temizleme, dezenfeksiyon, inceleme, değiştirme, onarım ve testi içermelidir. 

İzlenecek bakım prosedürlerinin ayrıntıları ve bunların sıklığı normalde üreticilerin 

bakım programlarına uygun olmalı ve bakımı gerçekleştirme sorumluluğu olan kişinin 

ayrıntıları ile birlikte belgelenmelidir. Uygun olduğu durumlarda, test ve muayenelerin 

kayıtları da tutulmalıdır; bu, KKE'nin türüne bağlı olabilir, örneğin, eldivenler yalnızca 

kullanıcı tarafından periyodik inceleme gerektirebilir. Genel olarak, KKE, kullanıcıya 

verilmeden önce iyi çalışır durumda olduğundan emin olmak için incelenmeli ve ayrıca 

takılmadan önce incelenmeli ve kusurlu olduğu veya temizlenmediği tespit edilirse 

giyilmemelidir. Uygun olan yerlerde, kullanıcılara yeterli miktarda uygun yedek parça 

sağlanmalıdır. 

5. Kullanılmadığı zamanlarda KKE için uygun bir yer sağlanması. 

KKE'nin gerekli olduğu durumlarda, kullanılmadığı zamanlarda uygun saklama yeri 

sağlanmalıdır.  KKE'nin depolanması, zararlı maddeler, nem veya güneş ışığından 
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kaynaklanan kontaminasyon, kayıp veya hasardan korumak için yeterli olmalıdır. 

Kullanım sırasında KKE'nin kontamine olma ihtimali varsa, bu durumda saklama yeri, 

normal giysiler için sağlananlardan ayrı olmalıdır. Gerekli saklama yeri açıkça 

ekipmana bağlı olacaktır ve bazı durumlarda karmaşık veya sabit olması 

gerekmeyecektir, örneğin askılar hava koşullarına dayanıklı giysiler için uygun 

olacaktır ve koruyucu gözlükler kullanıcı tarafından uygun bir taşıma çantasında 

saklanabilir. 

6. Yeterli ve uygun bilgi, talimat ve eğitimin sağlanması. 

Çalışanlara KKE'nin önleyeceği veya sınırlayacağı riskleri, amacını ve şeklini bilmeleri 

için KKE'nin kullanılacağı amaç ve tarz ve çalışanın verimli, çalışır ve iyi durumda 

kalmasını sağlamak için yapması gereken her türlü eylem ile ilgili yeterli ve anlaşılır 

bilgi, talimat ve eğitim sağlanmalıdır. KKE'nin kullanımı veya bakımı ile ilgilenen 

herkes uygun şekilde eğitilmelidir. İmalatçı tarafından sağlanan öneriler ve 

talimatlara uygun olarak, teori ve uygulama unsurları da dahil olmak üzere eğitim 

için sistematik bir yaklaşım aşağıdakileri sağlamak için gereklidir: kullanıcılar bunun 

doğru kullanımı konusunda eğitilmiştir; kullanıcılar onu nasıl doğru bir şekilde takıp 

giyeceklerini ve sınırlamalarını bilir; yöneticiler ve amirler, KKE'nin neden 

kullanıldığının ve nasıl doğru şekilde kullanıldığının farkındadır ve bakım, onarım, test 

etme ve kullanım seçiminde yer alan kişilere eğitim verilir. 

Sağlanan talimat ve eğitim, açıkça KKE'nin karmaşıklığına ve performansına bağlı 

olacaktır ancak tipik olarak şunları içermelidir: 

 Mevcut risklerin açıklaması ve KKE'nin neden gerekli olduğu; 

 Ekipmanın çalışması, performansı ve sınırlamaları; 

 Amaçlanan kullanıma ilişkin KKE'nin seçimi, kullanımı ve depolanmasına ilişkin 

talimatları listeleyin. KKE'yi içeren Çalışma İzinleri gibi yazılı işletim prosedürleri 

açıklanmalıdır; 

 KKE tarafından sağlanan korumayı etkileyebilecek faktörler, örneğin diğer 

KKE'ler, kişisel etkenler, çalışma koşulları, yetersiz montaj, kusurlar, hasar ve 

aşınma; 

 KKE kusurlarının tanınması ve kayıp veya kusurların bildirilmesine yönelik 

düzenlemeler; 

 Ekipmanı giyme, takma ve çıkarma alıştırması yapın; 
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 Kullanımdan önce KKE'nin muayenesi ve uygun olduğu durumlarda test edilmesi 

konusunda uygulama ve talimat; 

 Bazı bileşenlerin temizlenmesi ve değiştirilmesi gibi kullanıcı tarafından 

yapılabilecek bakım uygulamaları ve talimatları; ve 

 Ekipmanın güvenli depolanmasına ilişkin talimat. 

7. Çalışanlara sağlanan KKE'nin uygun şekilde kullanılmasını sağlamak. 

İşverenler, kullanıcılara sağlanan herhangi bir KKE ekipmanının doğru bir şekilde 

kullanılmasını sağlamak için tüm makul adımları atmakla yükümlüdür ve bu nedenle, 

eğitim ve talimatların izlenmesini sağlamak için yeterli düzeyde denetim 

sağlanmalıdır. Kullanıcılar, KKE'yi aldıkları herhangi bir eğitim ve talimatlara uygun 

olarak kullandıklarından emin olmak ve KKE'nin kullanımdan sonra kendisi için 

sağlanan saklama yerine geri gönderilmesini sağlamak için tüm makul adımları 

atmakla yükümlüdür. 

8. Herhangi bir kaybı veya bariz kusurları işverenine bildirmek için PPE sağlanan 

çalışanların görevleri. 

PPE sağlanan tüm çalışanların, herhangi bir kaybı veya bariz kusuru derhal 

işverenlerine bildirme görevi vardır. Bu nedenle, çalışanların KKE'nin kaybını veya 

kusurlarını rapor edebilmesini sağlamak için düzenlemeler yapılmalıdır ve bu 

düzenlemeler, ilgili çalışanın işe yeniden başlamadan önce kusurlu KKE'nin 

değiştirilmesini veya onarılmasını da sağlamalıdır. 

Koruyucu eldivenler 

Koruyucu eldivenler çok çeşitli materyallerde mevcuttur; ancak, herhangi bir 

kullanıcıya veya herhangi bir kimyasal maddeye veya kimyasal madde 

kombinasyonuna karşı sınırsız direnç sağlayabilen tek bir eldiven materyali (veya 

eldiven materyalleri kombinasyonu) yoktur. 

Herhangi bir koruyucu eldivenin bir aşamada kullanıcıyı herhangi bir kimyasal 

maddeye maruziyetten korumada başarısız olmasının üç yolu vardır ve bunlar 

şunlardır: 

 nüfuz etme - bir kimyasal maddenin koruyucu eldivenden moleküler düzeyde 

geçme süreci; 

 penetrasyon - bir kimyasal maddenin, koruyucu eldivendeki kapaklar, gözenekli 

materyaller, dikişler ve iğne delikleri veya diğer kusurlar yoluyla akışı; 
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 bozunma - kimyasal bir maddeye maruziyetin bir sonucu olarak koruyucu 

eldivenin bir veya daha fazla fiziksel özelliğinde hasar verici bir değişiklik meydana 

gelmesi olarak ifade edilmektedir 

Uygun koruyucu eldivenlerin seçilmesi 

Uygun koruyucu eldivenlerin seçimi karmaşık bir prosedürdür ve sağladıkları koruma 

derecesini oluşturmak her zaman kolay değildir. Eldiven seçerken, kimyasal madde 

ve koruyucu eldivenin imalatçısından/distribütöründen daima uzman yardımı alınız. 

Belirli eldiven materyallerinin belirli kimyasal maddeler tarafından geçirgenliğini, 

penetrasyonunu ve bozunmasını tahmin etmeye yardımcı  olmak için kullanılabilecek 

eldiven performans test verilerini  sağlayabilirler. 

Herhangi bir koruyucu eldivenin uygun olarak değerlendirilebilmesi için karşılanması 

gereken dört gereksinim vardır. Eldiven  

 riske/risklere ve kullanıldığı koşullara uygun olmalıdır; 

 onu giyen kişinin ergonomik gereksinimleri ve sağlık durumunu hesaba 

katmalıdır; 

 gerekliyse, ayarlamalardan sonra kullanıcıya doğru şekilde oturmalıdır; 

 Genel riski artırmadan ilgili riski önlemeli veya kontrol etmelidir. 

Kimyasal koruyucu eldivenler Cat'tir. Kimyasal koruyucu eldivenler, KKE Direktifine 

(89/686/EEC Direktifi, kişisel koruyucu ekipmanla ilgili Üye Devletlerin kanunlarının 

yaklaştırılması) uyarınca Cat III KKE'dir ve Erlenmeyer şişesi sembolü ile 

etiketlenmelidir. 

Bu nedenle seçim, kullanıcı, çalışma yeri koşulları ve koruyucu eldivenin kendisini 

dikkate almalıdır. Çalışanların, maksimum korumayı sağlamak için koruyucu 

eldivenleri giymek, takmak ve ardından çıkarmak için doğru şekilde eğitilmesi 

gerekir. Koruyucu eldivenler yanlış seçilirse veya giyilirse, bunun kullanıcının genel 

sağlık riskini artırma olasılığı vardır, çünkü; 

 kirletici, kalıcı olarak cilde temas etmek için eldivenin içine girebilir ve bu, bir 

eldivenin hiç giyilmemesine kıyasla daha fazla maruziyete neden olabilir; 

 uzun süre eldiven giymek, ciltte aşırı nem (örneğin ter) oluşmasına neden olabilir 

ve bu da kendi başına cildi tahriş eder; 

 doğal kauçuktan (lateks) imal edilmiş eldivenler giymek, duyarlı kişilerde alerjik 

reaksiyona neden olarak ürtikere yol açabilir. 
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Koruyucu eldivenlerin seçilmesi, ilgili görevler için genel sağlık ve güvenlik risk 

değerlendirmesinin bir parçası olmalıdır. Risk değerlendirmesi, sağlık riskine 

maruziyetin kaçınılmaz olduğunu ve diğer kontrol yöntemlerinin makul ölçüde 

uygulanabilir olmadığını açıkça göstermelidir. Eldivenler, diğer kontrol yöntemlerinin 

makul şekilde uygulanabilir olmadığı durumlarda son seçenek olarak bir kontrol 

önlemi olarak kullanılmalıdır. Çünkü 

 eldivenler yalnızca kullanıcıyı korurlar - biyosidi işyeri ortamından çıkarmazlar; 

 bazı eldiven türleri elverişsizdir ve insanların çalışma şeklini bozar; 

 eldiven takmak kullanıcının dokunma hissini azaltır; 

 korumanın kapsamı, iyi uyuma ve ayrıntılara gösterilen özene bağlıdır; 

 koruyucu eldivenler yanlış kullanılırsa veya bakımı kötü yapılırsa, kullanıcıya hiçbir 

koruma sağlamayabilir; 

 eldiven tasarımının etkili olabilmesi için eldivenin işyerinde doğru kullanılması 

gerekir. 

Eldiven seçimi karmaşık bir konudur ve uygun ve yeterli koruma sağlayan bir 

materyal kullanmanın önemi, kimyasalın doğasına ve maruziyet derecesine bağlıdır. 

Eldiven materyali seçiminin söz konusu olduğu durumlarda, kimyasal maddeye 

maruziyet derecesi, örneğin bir neopren eldiven veya daha düşük maliyetli bir eldiven 

arasında seçim yaparken önemli bir faktör olacaktır: işçi eldivenleri uzun süre önemli 

ölçüde kirleniyorsa, neopren eldiven gerekli olabilir; ancak kimyasal maddenin 

eldiven üzerine sadece ara sıra sıçraması halinde, daha az maliyetli olan eldiven 

yeterli olabilir. Dikkate alınması gereken diğer faktörler, iş için gerekli el becerisi ve 

eldivenin gerekli fiziksel uzunluğudur, örneğin uzun eldivenler gerekli mi? İşçiler 

eldiven materyali çok kalın veya çok sert olduğu için işlerini yapamazlarsa, onları 

giymemeye karar verebilirler. 

Bir eldivenin iç yüzeyinin kirlenmesi durumunda, koruyucu eldivenlerin seçim 

sürecinde ne kadar özen ve uzmanlık harcanmış olursa olsun, maruziyetin ortaya 

çıkacağını her zaman hatırlayınız. Örneğin, kontamine eldivenler geçici olarak 

çıkarılırsa, bu durumda kullanıcıların elleri eldivenleri kullanmaktan dolayı kontamine 

olabilir; aynı eldiven çifti daha sonra tekrar takılırsa, kimyasal madde eldivenin iç 

yüzeyine aktarılabilir. Bunu önlemek için eldivenler çıkarılmadan önce iyice 

yıkanmalıdır. 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 
359 

BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 
359 

 

 

Kimyasal koruyucu eldivenlerin seçimiyle ilgili ayrıntılı bilgiler BG Information 

BGI/GUV-I 868 E "Kimyasal koruyucu eldivenler" (DGUV, 2009) bulunabilir. Bu belge 

İngilizce dilinde DGUV ana sayfasında 

mevcuttur.[http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/i-868-e.pdf] 

Uygun Solunum Koruyucu Ekipmanın (RPE) seçilmesi 

Koruyucu Solunum Ekipmanını (RPE) kullanma kararı, ancak bir risk değerlendirmesi 

yoluyla bir gerekçelendirme yapıldıktan sonra verilmelidir. RPE'nin ne zaman 

kullanılabileceğine dair örnekler şunları içerir: 

 diğer gerçekçi kontroller uygulamaya konulduktan sonra soluuma kaynaklı 

maruziyet riskinin kaldığı durumlarda (yani bir artık risk varsa); 

 kaynaktaki diğer kontrollerin makul ölçüde uygulanabilir olmadığına karar 

verildiğinde kısa dönem veya seyrek maruziyetler (örneğin, ekipmanın 

temizlenmesi); 

 diğer kontrol önlemleri uygulandığında (örneğin, geçici önlemler); 

 Bir kontrol sistemi arızası durumunda (örneğin sülfürilflorür kullanımı) tehlikeli 

maddelerin aniden salınabileceği bir alandan güvenli çıkış için RPE sağlanmasına 

ihtiyaç duyulduğunda; 

 diğer kontrol yöntemlerinin makul ölçüde uygulanabilir olmadığı durumlarda acil 

durum çalışması veya kontrollerin geçici olarak başarısız olması. 

İdeal olarak, bir biyosidal ürünün onayı, RPE kullanımına bağlı olmayacaktır. Bununla 

birlikte, bazı durumlarda onay aşamasında, örneğin artık risk olduğunda, RPE 

kullanımını tavsiye etmek gerekli olabilir. Bu, diğer kontrol önlemlerinin kendi 

başlarına yetersiz olmasından kaynaklanmamalı, ek koruma sağlamalıdır.  Maruziyet 

değerlendirmesi sırasında, ürünün kullanıcısının iyi kontrol uygulamasının sekiz 

ilkesini de yerine getirmiş olacağı varsayılır (bkz. Ek 3-1). 

RPE gerekli olduğunda, RPE seçiminin şeffaf ve tutarlı bir prosedürle yapıldığını 

gösteren bir sistem olmalıdır. RPE seçimi ile ilgili ayrıntılı bilgiler, HSE Kılavuzu 

'İşyerinde solunumla ilgili koruyucu ekipman - Pratik  kılavuz' içinde bulunabilir (HSE, 

2013, http://www.hse.gov.uk/pubns/books/hsg53.htm adresinden ulaşılabilir) ). 

3.3.3.2 Daha Yüksek Kademelere Yönelik Metodolojiler 

Daha yüksek kademeli metodolojiler genellikle olasılıklı yaklaşımları ve / veya daha 

karmaşık matematiksel modelleri kullanan daha ayrıntılı maruziyet değerlendirmesini 

http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/i-868-e.pdf
http://www.hse.gov.uk/pubns/books/hsg53.htm)
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içerir. Ayrıca maruziyet tahmininin iyileştirilmesinin bir parçası olarak, belirsizlik 

analizi, kullanılacak verilerin geçerliliğinin anlaşılmasına olanak sağlayan bir 

seçenektir. Maruziyet değerlendirmesinde ve insan maruziyeti modellerinin 

karakterizasyonunda kalan belirsizlikle başa çıkmak için daha fazla bilgi, WHO / IPCS 

uyum çalışması aracılığıyla mevcuttur ve biyosidal ürünlerin maruziyet 

değerlendirmesi için daha fazla danışılabilir: 

1. "Maruziyet değerlendirmesinde belirsizliğin nitelendirilmesi ve iletilmesine ilişkin 

Rehber Doküman" (şu adresten ulaşılabilir: 

http://www.who.int/ipcs/publications/methods/harmonization/exposure_assessment.  pdf ) 

2. "Uyumlaştırma Projesi Dokümanı No: 3, İnsan Maruziyeti Modellerini Tanımlama 

ve Uygulama İlkeleri" (şu adresten ulaşılabilir: 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9241563117_eng.pdf ) 

3,4 İKİNCİL MARUZİYET SENARYOLARI 

Potansiyel ikincil kaynak (dolaylı maruziyet) olarak değerlendirilmesi gereken üç ana 

kategori olabilir. 

Bunlar, biyosidal ürünler (örn. biyosidal ürünle fümige edilmiş bir oda, 

dezenfektanlarla muamele edilmiş yüzme havuzu), işlenmiş eşyalar ve diyet 

maruziyet kaynakları (biyosidal ürün kalıntılarının mevcut olabileceği gıda tüketimi 

yoluyla maruziyet potansiyelini kapsar) ile işlenmiş alanlar açısından çevresel 

kaynaklardır. Şekil 12, her popülasyon için maruziyet değerlendirmesinde dikkate 

alınması gereken potansiyel ikincil maruziyet senaryolarının bir özetini sunmaktadır. 

Maruziyet değerlendirme tahmini, karşılık gelen tehlike eşiğiyle karşılaştırıldığında, 

herhangi bir risk tanımlanmadıysa daha fazla iyileştirmeye gerek yoktur. Bununla 

birlikte, risk tanımlanırsa, maruziyete dair iyileştirilme yapılmalıdır. Maruziyet 

değerlendirme tahmini, karşılık gelen tehlike eşiğiyle karşılaştırıldığında, herhangi bir 

risk tanımlanmadıysa, daha fazla iyileştirmeye gerek yoktur. 

http://www.who.int/ipcs/publications/methods/harmonization/exposure_assessment.pdf
http://www.who.int/ipcs/publications/methods/harmonization/exposure_assessment.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9241563117_eng.pdf
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Eve
t 

Aktif madde 
onayı 

ve/veya ürün 
ruhsatı için 

teklif 

Maruziyet tahmini ilgili referans değerle (AEL, AEC, ADI, ARfD) 
karşılaştırıldığında risk kabul edilebilir mi? 

Düzenleme 
seçenekleri 

Risk kabul edilebilir 
mi? 

Evet Hayır 

Aktif maddenin 

onaylanmaması 
ve/veya ürün ruhsatı 

için teklif 

 

Şekil 11: İkincil (dolaylı) maruziyet değerlendirmesi akış şeması 

 Endüstriyel Kullanıcı  

Profesyonel Kullanıcı 

Profesyonel Olmayan 

Kullanıcılar 

(Tüketiciler) 

Toplum geneli 

İkincil (dolaylı) Maruziyet 

Senaryolarını ve Maruziyet 

Yollarını Belirleyin 

Maruziyet Kaynakları 

 

 

 

 

  

 

Meskun Çevre (örn. 

işlenmiş alan) 

İşlenmiş Eşyalar 

Beslenme Yoluyla 
Maruziyet ve İnsanların 

Çevre Yolula Maruziyetleri 

Büyükbaş Hayvan 
Maruziyetini 

Düşünün 

Gıdalara aktarımı 

düşünün (profesyonel ve 
profesyonel olmayan 

kullanımlar) 

Evet 
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3.4.1 Uygun Ortam 

Bu, biyosidal bir ürünün kullanımı sırasında veya sonrasında bulunan kişilerin 

(sakinler veya çevredekiler) maruziyetini içerir. Başvuru sonrası aşaması, profesyonel 

olmayan maruziyet değerlendirmesi için özellikle önemlidir, çünkü: 

 biyosidal ürünün uygulanmasının ardından muamele edilmiş alanda bazı kalıntılar 

kalacaktır; 

 insanlar orada yaşadığı için mesken ortamında uzun dönem temas olabilir; 

 konut ortamında çocuklar, yaşlılar ve diğer hassas alt gruplar mevcuttur. 

Görev tabanlı yaklaşım, uygulama sonrası teşhirde iyi tanımlanmış görevler 

olmadığından, uygulama sonrası aşaması için geçerli değildir. Bunun yerine, yerleşim 

ortamı için aşağıdaki iki uygulama sonrası senaryoyu içeren bir senaryo yaklaşımı 

önerilmektedir: 

1. Biyosidal ürünlerin uygulandığı yerde oynayan çocuklar.  Bu senaryoda, biyosidal 

ürünü zeminler ve duvarlar gibi kontamine yüzeylerle temas ederek derilerine 

aktarırlar. Oral temas, el-ağız transferi ve oyuncak-ağız transferi ile gerçekleşebilir. 

2. Uygulamadan sonra evde bulunanlar, havadaki ve yüzeylerdeki kalıntılara maruz 

kalabilir. 

Maruz kalan nüfus, çevrede bulunup aşağıdakilere maruz kalan herhangi bir kişidir: 

 artık aerosolleri inhale edilmesi (sadece uygulama sırasında veya hemen 

sonrasında spreyler); 

 birikintilerden buharlaşmış biyosidal ürünü inhale edilmesi (herhangi bir 

uygulama); 

 dermal temas birikintilerine maruz kalınması (yakın zamanda uygulanmış ve 

kurutulmuş); 

 yerinden çıkmış birikintilerin yutulması (yanlışlıkla yetişkinler tarafından, örneğin 

sigara içme veya yeme/içme sırasında; yerinden çıkmış birikintilerin bebekler 

tarafından yutulması). 

Deneyimler, çocukların uygulama sonrası maruziyetinin bir biyosidal maddeye en 

önemli maruziyet olabileceğini göstermektedir. Bunun nedeni, çocukların hassas bir 

grup olmasıdır (vücut ağırlığına göre daha yüksek havalandırma, kalıntı 
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konsantrasyonunun daha yüksek olabileceği zemin seviyesinde oynama) ve günler 

ila haftalar arasında uzun bir temas süresine sahip olabilirler. Uygulama sırasında 

konsantrasyonlar daha yüksektir, ancak temas süresi önemli ölçüde daha kısadır 

(tipik olarak dakikalar ila onlarca dakika). 

Yukarıdaki bağlamda, uygulama sonrası, ikincil maruziyetten hafif bir şekilde farklıdır. 

Uygulama sonrası maruziyet, bir biyosidal ürün uygulamasının bir sonucudur. 

Çocukların maruz kaldıklarının farkında olmaması anlamında ikincildir. Bununla 

birlikte, örneğin bakır krom arsenik (CCA) ile işlenmiş ahşabın kullanımı ikincil bir 

maruziyet oluşturacaktır ancak uygulama sonrası maruziyete uymamaktadır. 

Maruziyet sıklığı ve süresi için belirtilen varsayılan değerler, maruziyet 

değerlendirmesi için bir başlangıç noktası olarak hizmet etmelidir ve yalnızca doğru 

senaryo verileri olmadığında kullanılmalıdır. Kullanım senaryoları için daha ayrıntılı 

bilgi mevcut olduğunda, bu veriler bunun yerine kullanılmalıdır, ancak bu her zaman 

geçerli bir argüman temelinde olmalıdır, örneğin bir anketin gerçekleştirilmesi 

durumunda. 

Sekonder (dolaylı) maruziyet değerlendirmesi yapılırken Tablo 15'e ek olarak (bkz. 

Bölüm 3) aşağıdaki unsurlar (bkz.Tablo 16) dikkate alınmalı / rapor edilmelidir: 

Tablo 16: Sekonder (Dolaylı) Maruziyet Değerlendirmesi için Gerekli Veriler 

Veri gereksinimleri Öncelik Yorum Veri gereksinimleri Öncelik Yorum 
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Veri gereksinimleri 

 

Öncelik 

 

Yorum 

İkincil maruziyet   

 popülasyon (akut faz) Zorunlu  modu ve maruziyet olasılığını dahil edin 

- nüfus (kronik faz) zorunlu 

 

modu ve maruziyet olasılığını dahil edin 

- ürünün kaldırılması İsternirse maruziyet modunu dahil edin 

Belirli bir Ürün Tipi dahilinde kullanımları açısından belirli biyosidal ürünler için risk 

değerlendirmeleri yapılırken dikkate alınabilecek olası ikincil maruziyet senaryolarına 

genel bir bakış, Biyosidal ürünler İnsan Sağlığına Maruziyeti Metodoloji Dokümanında 

mevcuttur. 

İkincil senaryolar hakkında ek bilgi, ECHA IR ve CSA Rehberi  Bölüm R.15'de 

bulunabilir. 

3.4.2 Beslenme Yoluyla Maruziyet ve İnsanların Çevre Yoluyla Maruziyetleri 

İnsanların çevre yoluyla dolaylı maruziyeti, gıda (örn. balık, mahsul, et ve süt) ve 

içme suyu tüketimi, havanın inhale edilmesi ve toprağın yutulmasıyla meydana 

gelebilir. 

Dolaylı maruziyet, (yüzey) su, yeraltı suyu, toprak ve hava için tahmin edilen çevresel 

konsantrasyonlara dayalı olarak bir maddenin toplam günlük alımı tahmin edilerek 

değerlendirilir. 

Çevreden dolaylı maruziyetin genel hesaplamasına ek olarak, belirli ürün türleri için 

maruziyet yoluyla risk tahmininin ele alınması gereken üç daha özel alan mevcuttur 

ve bunlara dair özel rehberlik sonraki bölümlerde verilmiştir. Bununla birlikte, ek ürün 

türlerinden (aşağıda listelenmeyen) kullanım senaryoları için diyet maruziyetinin 

daha az olası olabileceği, ancak yine de durum bazında dikkate alınması gerektiği 

unutulmamalıdır. 

1. Biyosidal Aktif Maddelerin Gıdalara Aktarılmasından Diyet Riskinin Tahmin 

Edilmesi - Profesyonel Olmayan Kullanımlar (bkz. Bölüm 5). 

Aşağıdaki ürün türleri için geçerlidir: 

 PT4 (Gıda ve Beslenme Bölgesi dezenfektanları); 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
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 PT5 (İçme suyu dezenfektanları); 

 PT6 (Ürün için Saklama sırasında kullanılan koruyucular); 

 PT 18: (İnsektisitler, akarisitler ve diğer eklembacaklıları kontrol etmeye yönelik 

ürünler). 

2. Biyosidal Aktif Maddelerin Gıdalara Transferinin Tahmini - Profesyonel Kullanımlar 

(bkz. Bölüm 719). 

Aşağıdaki ürün türleri için geçerlidir: 

 PT3 (Veteriner hijyen biyosidal ürünleri); 

 PT4 (Gıda ve Beslenme Bölgesi dezenfektanları); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Bölüm 7, 2019 için beklenen yayınlarla 2018'de geliştirilecektir. 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 
Sürüm 4.0, Aralık 2017 366 
BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 
Sürüm 4.0, Aralık 2017 366 

 

 

 PT8 (Ahşap Koruyucular); 

 PT12 (Tortu önleyiciler); 

 PT14 (Rodentisitler); 

 PT18 (İnsektisitler, akarisitler ve diğer eklembacaklıları kontrol etmeye yönelik 

ürünler); 

 PT19 (Kovucular ve Çekiciler). 

3. Canlı Hayvanların Biyosidal Aktif Maddelere Maruziyetinin Tahmini (bkz.Bölüm 

620) Aşağıdaki ürün türleri için geçerlidir: 

 PT3 (Veteriner hijyen biyosidal ürünleri); 

 PT4 (Gıda ve Beslenme Bölgesi dezenfektanları); 

 PT5 (İçme suyu dezenfektanları); 

 PT8 (Ahşap Koruyucular); 

 PT12 (Tortu önleyiciler); 

 PT18 (İnsektisitler, akarisitler ve diğer eklembacaklıları kontrol etmeye yönelik 

ürünler); 

 PT19 (Kovucular ve Çekiciler). 

 PT21 Çürüme önleyici ürünler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Bölüm 6, 2018'de beklenen yayınlarla istişare altındadır. 
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3.4.3 İşlenmiş Eşyalar 

Biyosidal ürünlerle işlenen veya bunları içeren materyaller, tüketiciye ve çevreye 

maruziyetin yanı sıra, aktif maddelerin kimyasal bileşenleri herhangi bir şekilde 

salınırsa profesyonel kullanıcıların maruziyetine neden olabilir.  Kullanım ömrü 

boyunca işlenmiş eşyalar kaynaklı maruziyet, belirli aktif maddelere en önemli 

maruziyet olabilir (örneğin, PT 7, 8, 9, 10). Spesifik olarak, farklı tipte polimerlerden 

oluşan ürünler, maruziyet durumunu çok karmaşık hale getiren çok çeşitli tüketici 

uygulamalarında kullanılabilir. Uygulamaların çeşitliliğinin maruziyet durumu için 

sonuçları vardır. Bu nedenle, aynı anda kullanılan farklı makalelerin toplu maruziyeti 

modellemek de gerekli olabilir (lütfen bölüm 5'e bakınız). 

Biyosidal ürünlerle işlem görmüş olabilecek çeşitli materyallerle doğrudan temas 

sırasında cilde aktarım meydana gelebilir. Bunun nedeni, biyosidal ürünün yerinden 

çıkması, yani yüzeyden çıkarılabilmesidir. 

Dermal maruziyet yoluna ek olarak, oral yolla transfer olasılığı da dikkate alınmalıdır. 

Bu, bebekler veya çocuklar tarafından oral yolla alma veya işlenmiş eşyalardan 

sızdırma gibi bir maruziyet senaryosunun tanımlandığı durumlar için geçerli olabilir. 

Bireylerin, işlenmiş eşyalardan ikincil (dolaylı) bir yolla bir aktif maddeye maruziyet 

potansiyelini belirlemek için, kullanım / maruziyet senaryolarından elde edilen 

bilgiler, işlenmiş eşyalardan maruziyet potansiyeli hakkında bilgi sağlayabilir. Ek 

olarak, Biyosidal ürünler İnsan Sağlığı Maruziyet Tahmin Metodoloji Dokümanında 

sağlanan tavsiyelere öncelikle başvurulmalıdır. 

Ayrıca, biyosidal ürünlerden işlenmiş eşyalar aracılığıyla ikincil (dolaylı) maruziyet 

değerlendirmesi için, Gıda ile temas etmesi amaçlanan plastik materyaller ve eşyalar 

hakkındaki 10/2011 sayılı Komisyon Yönetmeliğinin (AB) uygulanması için geliştirilen 

kılavuz ("Gıda ile Temas Eden Materyaller Yönetmeliği") veya İnsektisitlerin çalışması 

için DSÖ de düşünülebilir. 
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3.4.4 Düzenleme Seçenekleri 

İkincil maruziyet senaryoları için geçerli olmayan KKE kullanımı haricinde, Bölüm 

3.3'te açıklanan ilkeler ve Bölüm 2.4'teki Katmanlama yaklaşımı geçerlidir. 

 

3,5 Kombine Senaryolar ve Kombine Maruziyet Değerlendirmeleri 

(Kombine) senaryo, her kullanıcı türü için (endüstriyel, profesyonel, profesyonel 

olmayan) gerçekçi en kötü durum koşullarında tam bir iş gününü kapsamalıdır. 

Bir iş için tahmini birleşik maruziyet (birincil maruziyetle ilgili görevler için), 

kullanımın farklı aşamaları boyunca bireysel görevlerden kaynaklanan maruziyetten 

oluşur. Uygulamada, senaryo başına farklı maruziyet yollarından (inhalasyon, deri, 

oral) maruziyet tahminleri, toplam bir sistemik (dahili) doz sağlamak için bir araya 

getirilir. İlgiliyse, farklı senaryolardan alınan toplam tahminler, her bir kullanıcı türü 

(endüstriyel, profesyonel, profesyonel olmayan) için bir toplam maruziyet tahmini 

sağlamak üzere birleştirilir. 

Örneğin, endüstriyel veya profesyonel kullanıcılar için görevler, konsantre materyalin 

taşınması (karıştırma ve yükleme), bir formülasyonun püskürtülmesi ve uygulama 

sonrası ıslak bir eşyanın taşınması için senaryolar içerebilir. Mevcut veri 

dağılımlarından uygun seçim, maruz kalınan süreyi hesaba katan senaryoların 

kombinasyonundan günlük maruziyetin gerçekçi bir tahminine izin vermelidir. 

İhtiyati tahminlerin basit bir şekilde eklenmesinin büyük hatalara yol açabileceğini 

kabul etmek önemlidir ve bunu yapmadan önce birincil ve ikincil maruziyet 

tahminlerini eklemenin ilgili ve gerçekçi olup olmadığı dikkate alınmalıdır. 

Belirli bir maddeye toplu olarak maruziyet, aynı kimyasala hem birincil hem de ikincil 

maruziyeti ve işlenmiş eşyalar dahil olmak üzere farklı ürünlerde ve matrislerde 

maruziyeti içerir. 

Diğer profesyonel olmayan veya ikincil maruziyet ile birlikte profesyonel olmayan 

diyete maruziyet gibi birleşik konut kullanımları da (ikincil maruziyet 

değerlendirmesi) ilgili ise dikkate alınmalıdır. Bu, özellikle işlenmiş eşyalar yoluyla 

ikincil maruziyet için geçerlidir. 

 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 
369 

BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 
369 

 

 

 

Bir kimyasal maddeye kişisel günlük maruziyetin tüm bu tür kaynaklar aracılığıyla bir 

araya getirilmesi her durumda mümkün olmayabilir. Toplam maruziyet 

değerlendirmesi hakkında daha fazla bilgi Kısım 4'te verilmektedir. 

Birleşik maruziyet değerlendirmesi (kümülatif ve toplam maruziyet değerlendirmesi) 

ilkeleri için lütfen bu Kılavuz Bölüm 4.4'e (birleşik maruziyetler için risk 

karakterizasyonu) bakın. 

Birleşik maruziyet değerlendirmesi için maruziyet değerlendirme ilkeleri, tek bir 

biyosidal üründen maruziyet değerlendirmesi ile aynıdır. 

Katmanlama yaklaşımının hem maruziyet iyileştirme hem de ilgili olduğu yerlerde 

tehlike iyileştirme açısından takip edilmesi gerekir. 

 

3.6 VERİ KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

3.6.1 Maruziyet Verilerine İlişkin Raporların Kalitesinin Değerlendirmesine 

Yönelik Kriterler 

Maruziyet anketlerinin ve çalışma raporlarının kalitesini değerlendirme kriterleri 

aşağıda belirtilmiştir. Maruziyet tahmininde yetersiz raporlardan gelen yetersiz 

verilerin kullanılması kabul edilemez ve bu nedenle, üretilen tüm verilerin dikkatlice 

tasarlanmış protokollere ve dikkatlice yürütülen çalışmalara bağlı olması zorunludur. 

Başlangıçta, geçmiş çalışmalardan bir veri tabanı oluşturmak için daha az katı kalite 

kriterleri kullanmak gerekli olabilir. Bununla birlikte, bu "ancak yeterli" verilerin, 

zamanla, genel bir veri tabanına girdi olarak hizmet edebilmeleri için daha kabul 

edilebilir verilerle değiştirilmeleri gerekir. 

Uygun olmayan veriler aşırı önemli kabul edlien varsayımları tetikleyebilir. 

3.6.2 Kabul Edilebilirlik 

Bilimsel olarak sağlam ve iyi belgelenmiş son teknoloji veriler, kabul edilen 

varsayımlar yerine tercih edilir. Çalışmaların yürütülmesi ve raporlanması, mevcut 

test protokolleri ve gerekliliklerine uygun olmalıdır. 

Çalışmalar İyi Laboratuvar Uygulamaları ve İyi Maruziyet Değerlendirmesine uygun 

olarak yürütüldüğünde belgeler yeterlidir (Hawkins ve diğerleri, Am. Ind. Hyg. Ass. 

J. 53: 34-41, 1992) ve aşağıdaki sekiz bileşen açısından tanımlanmıştır. Tüm 
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bileşenler mevcut olmalıdır: 

1. Çalışma yönetimi ve ulaşılabilecek sonuçlar arasında bağlantı kuran ayrıntılı bir 

protokol. 

2. Çalışma, organizasyon, personel ve kaynaklar açısından tanımlanan, kararlı ve 

kalifiye bilimsel ve teknik personel tarafından yeterli ve onaylanmış ekipmanla 

gerçekleştirilmelidir. 

3. Gerçek gözlemlenen veriler ile deterministik, ampirik veya istatistiksel genel 

uygulama arasında bağlantı kuran çalışma modeli üzerine bir açıklama. 

4. Tüm veri işleme biçimlerini içeren tam olarak tanımlanmış bir çalışma tasarımı 

(örnekleme, kimyasal ve istatistiksel analiz). Sadece neyin nasıl yapıldığını 

tanımlamak değil, aynı zamanda prosedürlerin çalışma amacına ulaşmak için yeterli 

olduğunu göstermek de önemlidir. 

5. Dış denetimler dahil bir kalite güvence prosedürü. 

6. Çalışmadaki değişkenlerden kaynaklanan hataları ve olası önyargıları gösteren 

genel belirsizlik ifadesi. 

7. Çalışmayla ilgili tüm belgeler saklanmalıdır; mutlak temel arşivlemeyi gösteren 

rapor. 

8. İlgili veya uygun olduğunda, iletişim ihtiyacı ve sonuçların gizliliği. 

Uygulamada, biyosidal ürünlere maruziyete yönelik seyrek verilerle başa çıkmak için 

kabul edilebilirliğe yönelik pragmatik bir yaklaşımın geliştirilmesi gerektiği kabul 

edilmektedir. 

3.6.3 Kriterler 

Sunulan her çalışma, aşağıda belirtilen pragmatik veri kabul kriterleri ile 

karşılaştırılarak değerlendirilmelidir. 

Bu değerlendirme, bir çalışmanın veri tabanına dahil edilip edilmeyeceği, hangi 

çalışma bilgilerinin dahil edileceği ve hangi çalışma maruziyet kayıtlarının (veri 

noktalarının), prediktif modellerde kullanım için vekil değerlerin veya dağılımların 

türetilmesi için alt kümelere dahil edilip edilmeyeceği kararının temelini 

oluşturmaktadır. Ayrıca, belirli biyosidal ürünlerin ruhsatlandırılmasına destek olarak 

sunulan çalışmaları değerlendirmek için Yetkili Makamlar için bir temel oluşturacaktır. 

Bireysel kararlarda şeffaflık sağlamak için, her çalışma standart bir not formatında 
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özetlenmelidir. Bu özetteki bilgiler şunları içermelidir: 

 çalışma numarası (spesifik numara); 

 dokümantasyon (yeterliliğe ilişkin yorum veya aksi); 

 senaryo ve görevler hakkında bağlamsal bilgiler; 

 veritabanı katkısı (kayıt sayısı); 

 katılımcılar (sayı ve tanım); 

 kopyalar (işçi başına sayı); 

 zaman/yüzey/hacim (bir iş siklusu veya vardiyayla ilişkili olarak ilgili ölçü); 

 ekipman (ve/veya diğer ilgili bilgiler); 

 bilgi, eğitim; 

 kullanımdaki mühendislik önlemleri; 

 önerilen (veya kullanımdaki) KKE; 

 matris uyumlu geri kazanım verileri (saha ve laboratuvar); 

 tespit ve miktar belirleme sınırları; 

 inhalasyon (teknik ve numune alma ortamı, toplama etkililiği, varsa partikül 

boyutu); 

 dermal (vücut) (teknik ve numune alma ortamı); 

 eller (teknik ve numune alma ortamı); 

 dökme konsantre ve kullanımdaki biyosidal ürün konsantrasyonları; 

 analiz yönleri (teknik ve dokümantasyon); 

 kap boyutu/türü; 

 formülasyon (tip); 

 ilgili faaliyetler; 

 notlar (diğer ilgili bilgiler); 

 karar (dahil edilecek maruziyet kayıtlarının dahil edilmesine ilişkin önerilen 

karar); 

 çevre koşulları; 

 hesaplamalar ve veri analizi; 

 inandırıcılık analizi; 

 sonuçların tartışılması. 

Pragmatik kabul kriterleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir (Tablo 17). Bunlar temel 
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gereksinimler, istenen öznitelikler ve ret kriterleri olarak belirtilmiştir. Örneğin, bir 

çalışma raporunun çalışmanın amaçlarına dair bir tanım içermesi ve ideal olarak, 

seçilen tasarım için bir gerekçelendirme/sebep gösterme de dahil olmak üzere 

çalışma için yazılı bir protokol olması gerektiği düşünülmektedir. 

Tablo 17: İnsanlarda maruziyet çalışmaları için önerilen pragmatik kabul 

kriterleri 

 

Temel Gereksinimler Tercih Edilen 

Gereksinimler 

Reddetme kriteri 

Anket veya çalışma stratejisinin 

amaçları 21 

Çalışma protokolü Belirtilen hedef yok 

İşlemin tanımlanması vb. Süreç, görev, ekipman, 

kullanılan maddeye dair 

tüm ayrıntılar 

Süreç veya görev tanımı 

yok, madde 

tanımlanmamış 

Özne sayısı ve Özgün özne sayısı ve Birçok kopya (birkaç 

özne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Biyosidal ürünlere maruziyetle ilgili çalışmaların GLP uyumu şu anda ABD ve Kanada'da olduğu gibi AB'de güncel bir talep 

değildir. Bazı Üye Ülkeler, pestisitler için GLP uyumlu çalışmalara ihtiyaç duyar. 
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Temel Gereksinimler Tercih Edilen 

Gereksinimler 

Reddetme kriteri 

numuneler numuneler birçok numune) 

Çalışma ortamı Çalışma yeri bilgileri Çalışma yeri bilgisi yok 

Kullanılan ürün - form, ambalaj, 

yerinde teslimat 

Ürün formu vb. ve 

kullanımdaki tahlil 

Ürün ayrıntısı yok 

Görev/görevlerin süresi Tam kullanım verisi kalıbı 

ve iş hızı 

Kullanım süresi için veri 

yok 

Numune alma yöntemleri Numune alma 

yöntemlerinin validasyonu  

Açıkça belirtilmiş 

numune alma yöntemi 

yok 

Analiz taslağı ve kurtarma 

verileri 

Analiz yöntemi, 

validasyon, geri kazanım, 

saklama, tespit sınırları 

Geri kazanım verisi yok 

(açık değilse) 

Numunesi alınan görev - görev 

ve numune alma eşleşmesi 

Görev verilerine bağlı 

numune alma verileri 

Numune alma zamanı 

ve görev veya süre 

uyuşmazlığı, 

Kullanımdaki ürün Alınan yığın biyosidal ürün 

numuneleri 

Eksik yığın bilgiler 

M&L, uygulama veya uygulama 

sonrası bilgiler 

M&L, uygulama veya 

uygulama sonrası numune 

alma 

Numunesi alınan aktivite 

aşamasına dair net 

açıklama yok 

Kontroller, iş kıyafetleri Maruziyet kontrolleri ve 

kullanılan KKE, çamaşır 

vb. 

İş kıyafetleri veya 

kontrollerle ilgili veri yok 

Bertaraf yolunun ana hatları Maruziyet yolu ve geri 

dönüşüm detayı 

Bertaraf yolunu 

çıkarmanın bir yolu yok 

Veriler tam olarak rapor edilmiş Veriler tam olarak rapor 

edilmiş 

Özet olarak veriler (ör. 

aralık ve istatistikler) 

Çalışma tarihi Tarih Gösterge yok 
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Tablo 17 ile ilgili notlar 

M&L = karıştırma ve yükleme; 

PPE: Kişisel koruyucu ekipman 

Bir çalışmanın belirli yönlerinin bazı temel gereklilikleri karşılayıp karşılamadığını 

değerlendirmek için uzman görüşü gerekecektir. 

Reddetme kriterlerinden herhangi birini karşılayan çalışmalar, kullanım şekli veya 

ürünün uygulandığı ortam gibi maruziyetin herhangi bir yönü hakkında yararlı veriler 

içerip içermediğini görmek için yine de değerlendirilecektir. 

Değerlendirmeyi yapan, sunulan çalışmaların kabul edilebilirliği veya aksi konusunda 

rapor vermelidir. Bu belgede bildirilen tüm çalışmalar, aksi belirtilmedikçe, kabul 

edilebilirlik kriterlerini karşılamıştır. 

Yukarıda belirtilen genel olarak istenen çalışma özelliklerine ek olarak, bir çalışma 

raporunda da belgelenmesi gereken bir dizi spesifik bağlamsal veri öğesi vardır. 

Bunlar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir (Tablo 18). Bu tabloda belirtilen verilerden 

bazıları, çalışmaların yeterliliğinin değerlendirilmesi için önemli olabilir; örneğin, 

uçucu bir maddeye yönelik soluma maruziyeti üzerine yapılan bir çalışma, yer ve 

havalandırma hakkında hiçbir bilgi sağlamazsa muhtemelen reddedilecektir. 

Tablo 18: İnsanlarda maruziyet çalışmaları için arzu edilen bağlamsal veriler 

Veri öğesi Kaydedilecek istenen miktarda ayrıntı 

Biyosidal ürün emisyonu Şunlardan biri: katı/sıvı, aerosol, buhar, sis; 

püskürtme, sıçratma veya dökme 

Biyosidal ürün kullanım 

yeri 

Bir binanın içinde veya dışında; oda hacmi 

Genel havalandırma Genel havalandırmanın ayrıntıları, örneğin iyi mekanik 

havalandırma, zayıf mekanik havalandırma, doğal 

havalandırma; dışarıdaysa hava koşullarının ayrıntıları 

Biyosidal ürünün fiziksel 

özellikleri 

İşlenen katıların tozlu olduğuna veya sıvıların 

uçuculuğuna dair bazı göstergeler; sıvı biyosidal 

ürünlerin viskozitesine dair kalitatif ayrıntılar 
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Kullanılan ürün kütlesi Görev veya görevler sırasında kullanılan toplam ürün 

kütlesi 

Biyosidal ürün 

konsantrasyonu 

Hem kullanımda hem de herhangi bir dilusyon 

öncesinde aktif biyosidal ürün konsantrasyonunun 

kaydı 

Biyoside maruz kalan 

görevin oranı 

Kişinin biyoside maruz kaldığı (inhalasyon veya deri 

teması yoluyla) yüzde süre 

Kaynağa yakın geçen süre Kişinin biyosidal ürün kaynağına yakın olduğu (1 m 

içinde) görevin oranı 

Biyosidal ürün 

kullanımının tanımı 

İşlem veya faaliyetin ayrıntıları; örneğin, kontamine 

eşyaların taşınması, püskürtme, fırçalama, silme, 

daldırma vb.; işlemin ayrıntıları, ör. püskürtme 

teknolojisi, püskürtme basıncı, meme çapı vb. 

İşlem sıcaklığı Kullanımdaki biyosidal ürünün sıcaklığı 

Yerel kontrollerin tanımı İdeal olarak olası etkililiği hakkında bazı yorumlar ile 

inhalasyon riskleri için yerel ventilasyonun varlığı; 

kaynakta uygulanan diğer kontrol önlemlerinin 

ayrıntıları 

Temizlik Alanın görünen temizliğine dair tanım; herhangi bir 

kaza sonucu sıçrama, dökülme vb. ayrıntıları 

Kirlenmiş yüzeyler Kirlenmiş yüzeylerin alanı, yüzeylerdeki biyosidal ürün 

konsantrasyonu, yüzeylerle tahmini kişisel temas oranı 

(saat başına eller veya vücut teması). 

KKE kullanımı Biyosidal ürün kullanılırken giyilen solunum cihazı, 

eldiven, giysi veya diğer KKE türleri; KKE'nin ekipmanı 

ve idaresi için kişilerin eğitilmesine dair kısa açıklama. 

Görevle ilgili fiziksel 

aktivite 

Şu şekilde kategorize edilir: dinlenme (örn. Oturma), 

hafif çalışma (örn. orta derecede kol hareketleriyle 

oturma veya ayakta durma), orta (orta düzeyde 

kaldırma veya itme ile yürüme), ağır (örn. itme veya 
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çekme ile aralıklı ağır kaldırma), çok ağır (örn. kürekle 

ıslak kum kazma). 

Kategorik (evet/hayır) Gıdanın işlem/kontaminasyon yoluyla yanlışlıkla 

maruziyeti 

İnsanların biyosidal ürünlere maruziyetiyle ilgili daha önce yapılan çalışmaların 

çoğunun, yukarıdakilerin çoğu için ayrıntılı verileri rapor etmeyeceği anlaşılmıştır. 

Bununla birlikte, gelecekte bu tür verilerin toplanması için daha fazla çaba 

gösterilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

3,7 GÖSTERGE MARUZİYET DEĞERLERİNİN SEÇİMİ 

Aşağıdaki genel 'kurallar', mevcut maruziyet verilerinden belirleyici maruziyet 

değerlerinin seçimi için sunulmuştur (ayrıca bkz. Ek 3-2). 

1. Orta düzeyde belirsizlik. Veri seti yeterince büyüktür ve/veya değişkenlik, 

maruziyet dağılımının makul düzeyde bir güvence ile karakterize edilebilmesi için 

yeterince düşüktür. 75. yüzdelik dilim için %90 güven aralıkları tipik olarak 2'lik 

faktörden daha azdır. Bu veri setleri için 75. yüzdelik, bir gösterge maruziyet değeri 

olarak önerilmektedir. 

2. Önemli ölçüde belirsizlik. Veri seti daha küçük boyuttadır ve/veya değişkenlik, 

orta düzeyde belirsizliğe sahip veri setlerinden daha büyüktür. Maruziyet dağılımının 

karakterizasyonundaki güven derecesi daha düşüktür ve 75. yüzdelik dilim için %90 

güven aralıkları tipik olarak 2'den büyüktür. Bu veri setleri için 95. yüzdelik, bir 

gösterge maruziyet değeri olarak önerilmektedir. 

3. Yüksek belirsizlik. Veri seti küçük boyutta ve/veya değişkenlik büyüktür. 

Maruziyet veri setinin log-normal yaklaşımı doğrulanamayabilir ve bu nedenle bu 

varsayıma dayalı güven aralıkları yanıltıcı olabilir. Maruziyet dağılımı zayıf bir şekilde 

karakterize edilmiştir ve bu nedenle maksimum maruziyet değeri, gösterge değeri 

olarak önerilmektedir ya da hiç önerilmemektedir. 

Yukarıda tanımlanan kuralların yalnızca her bir veri setiyle ilişkili numune alma 

belirsizliğini ele aldığına dikkat etmek önemlidir. Herhangi bir jenerik veri modelinin 

kullanımı ayrıca, değerlendirme senaryosu ile veri modeli tarafından temsil edilen 

koşullar arasındaki benzerlik derecesini yansıtan senaryo ve ekstrapolasyon 

belirsizliğine de tabidir. Bu analojinin gücü, uzman değerlendirmesi gerektirir ve daha 
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yüksek bir yüzdeliğin kullanılmasını haklı gösterebilir. 

EK 3-1: İYİ KONTROL UYGULAMASI İLKELERİ 

Aşağıdaki metin, 98/24/EC sayılı Direktife (özellikle Madde 6/Paragraf 2) ve 

"İşyerinde kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığının ve güvenliğinin 

korunmasına ilişkin bağlayıcı olmayan nitelikte Pratik Yönergeler" 

(http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU- Bookshop-

Site/en_GB/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=KE6805058) göre sağlığa 

zararlı maddelere maruziyetin kontrolüne yönelik iyi uygulama ilkelerini 

detaylandırmaktadır. Bu nedenle, biyosidal ürünlere maruziyetin önlenmesi/kontrol 

edilmesi düşünülürken bu ilkelere uyulmalıdır. Odak nokta inhalasyon maruziyetidir. 

Aşağıdaki tablo (Tablo 3-A1-1), "Özel önleme yöntemleri ve bunların 

önceliklendirilmesi" ("İşyerinde kimyasal maddelerle ilgili risklerden işçilerin sağlığını 

ve güvenliğini korumaya ilişkin bağlayıcı olmayan nitelikte Pratik Kılavuzlar” Kısım 

3.1) konusuna dair iyi bir özet sunmaktadır. 

Tablo 19: Özel önleme yöntemleri ve bunların önceliklendirilmesi 

 

 

Öncelik 

 

Hedef 

 

 

 

Uygulama alanı 

 

  Kimyasal 

madde 

İşlem ya da 

kurulum 

Çalışma yeri Çalışma 

yöntemi 

dikkate Riski 

ortadan 

kaldırma 

Kimyasal 

maddenin 

toplam 

ikamesi 

İşlemin 

değiştirilmesi 

Kendinden 

güvenli 

ekipman 

kullanımı (1) 

 Otomasyon 

2 Risk 

azaltma-

kontrolü 

Maddenin 

kısmen ikame 

edilmesi 

Biçim veya 

fiziksel durum 

Kapalı süreç 

Yerel 

ekstraksiyon 

Güvenli 

saklama Kirli 

bölümlerin 

ayrılması 

Dilusyon 

Güvenli 

kullanım 

Güvenli dahili 

nakliye 

http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-
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değişikliği (2) yoluyla 

havalandırma 

Yangın 

önleme 

3 İşçi 

koruma 

  Göz banyoları 

ve duşlar 

Yangından 

korunma 

Patlamanın 

önlenmesi ve 

korunma 

Solunum, cilt 

ve göz KKE'si 

Notlar: 

(1) Yangın veya patlama riskini ortadan kaldırmak için uygulanabilir 

(2) Örneğin, katı bir materyalin ıslak halde, macun veya jel veya kapsül şeklinde 

kullanılması inhalasyon riskini azaltabilir. 

Yeterli kontrol 

İyi kontrol uygulamalarının kullanılmasına büyük önem verilmeli ve aşağıdaki 

durumlarda bunun yeterli olduğu düşünülmelidir: 

 iyi kontrol uygulaması ilkeleri uygulanmaktadır; 

 bir işyeri maruziyet sınırı aşılmamaktadır. 

Yeterli kontrol sağlamak için birincil vurgu, iyi kontrol uygulamasının sekiz prensibinin 

uygulanmasına dayanmaktadır. 
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İyi kontrol uygulamasının ilkeleri 

"Uzun vadede etkili olabilmek için, kontrol önlemleri pratik, uygulanabilir ve 

sürdürülebilir olmalıdır". 

Etkili kontrol önlemleri geliştirmek için izlenmesi gereken sekiz ilke (a - h) vardır. 

Etkili, güvenilir ve sürdürülebilir maruziyet kontrolünü sağlamak için tümünün uygun 

şekilde uygulanması gereken ilkeler bir "paket" olarak görülmelidir. 

Başvuru sahipleri ve değerlendiriciler hangi ilkelerin uygulanacağını belirleyemez ve 

seçemezler - bunların tümü yeterli kontrolün sağlanması için önemlidir. (a) ilkesi, (h) 

ilkesinden daha önemli değildir, ancak bunların nasıl sunulduğu ve dikkate alınması 

gerektiği konusunda mantıksal bir ilerleme vardır. 

İlke a: Kirletici maddelerin emisyonunu, salımını ve yayılmasını en aza indirmek için 

süreçler tasarlayınız ve uygulayınız. 

Bir kontaminantın emisyonunu kaynağında azaltmak, kontaminantı serbest bırakıp 

dağıttıktan sonra işyerinden uzaklaştırmanın yollarını geliştirmekten daha etkilidir. 

Açıkçası, birçok biyosidal ürünün uygulanma şekli nedeniyle bu yaklaşım genellikle 

mümkün değildir. Bununla birlikte, mümkün olduğunca boyut, emisyon veya salım 

oranını azaltmayı düşünmek mümkündür. Aslında, bu yapılmadıkça yeterli ve 

güvenilir kontrol elde etmek çoğu zaman mümkün değildir. Sonuç olarak, biyosidal 

ürünlerin uygulanması sırasında insanların nasıl maruz kaldıklarını belirlemek için, 

ana kaynakları ve kirletici maddenin işyeri içinde nasıl aktarıldığını bilmek önemlidir.  

Maruziyetin önemli kaynaklarını ve nedenlerini gözden kaçırmak kolaydır. Biyosidal 

ürünlerin uygulanması, kirletici maddelerin emisyonuna ve salınmasına yol açacaktır. 

Bunun meydana gelme şekli ve salımın ölçeği anlaşılmalıdır çünkü ancak o zaman 

biyosidal ürün emisyonunu, salımını ve yayılmasını en aza indirmek için değişiklikler 

geliştirilebilir. Bu en iyi tasarım aşamasında yapılır. Başvuranlar, örneğin KKE giyerek 

korunsa bile, diğer insanlar, işçiler veya çevredeki kişiler önemli ölçüde maruz 

kalabilirler. Bu tür durumlarda, başvuruya doğrudan dahil olmayan kişileri korumanın 

en pratik yolu, işlemi ayırmak olabilir. 

Kaynakların sayısı ve boyutu en aza indirildikten sonra, işlemi kapatarak daha fazla 

azaltmanın yapılıp yapılamayacağı dikkate alınmalıdır. Muhafaza mümkünse 
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(örneğin, fümigasyondan önce bir binayı mühürleyerek), muhafaza uygulama 

süreciyle baş edebilecek kadar büyük ve sağlam olmalıdır. Havayla taşınan kirleticiler 

için, çalışma alanına sızdırmayı en aza indirmek için muhafazaya uygulanan, uygun 

şekilde tasarlanmış egzoz havalandırması gerekebilir. Çalışma yöntemleri, maruz 

kalan insan sayısını, maruziyet süresini, sıklığını ve seviyesini en aza indirecek şekilde 

tasarlanmalı ve organize edilmelidir. Örneğin, büyük bir eşyayı bir ahşap koruyucuyla 

işlerken, koruma uygun olmayabilir; bununla birlikte, doğal havalandırmaya, doğru 

önlemlerle, buharı dağıtmak için güvenilebilir. Açıktır ki, bu en iyi şekilde bir 

vardiyanın sonunda, kontrollü koşullarda ve daha az insanın mevcut olacağı zaman 

yapılır. 

Önemli kaynakların belirlenmesine ek olarak, maruz kalabilecek tüm çalışma 

gruplarını ve izleyenleri belirlemek ve değerlendirmek önemlidir. Bakım personeli ve 

yükleniciler tarafından yapılan işler gibi rutin olmayan faaliyetlerde bulunanların 

maruziyetini gözden kaçırmak veya hafife almak kolaydır. Başlangıçtaki kontrol 

önlemleri, kullanım ve bakım kolaylığı sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Takip 

edilmesi zor çalışma yöntemleri ya da tamir edilmesi zor bir ekipman içeriyorlarsa, 

kontrol önlemleri muhtemelen korunamayacak veya sürdürülmeyecektir. Kaçınılmaz 

olarak etkililikleri azalacak ve maruziyet artacaktır. 

İlke b: Kontrol önlemlerini geliştirirken tüm ilgili maruziyet yollarını - inhalasyon, cilt 

absorbsiyonu ve yutma - hesaba katınız 

Bir biyosidal ürünün fiziksel ve kimyasal özellikleri, kullanım koşullarında, maruziyetin 

hangi yolun (soluma, deri veya sindirim) veya yolların kombinasyonunun en önemli 

olduğu konusunda büyük bir etkiye sahiptir. Maruziyet yoksa, sağlık için bir risk 

yoktur, ancak birçok biyosidal ürün için kullanım modeli neredeyse her zaman bir 

miktar maruziyete neden olmaktadır. Bu nedenle dikkate alınması gereken hususlar 

vardır: 

 biyosidal ürünün neden olabileceği sağlık etkileri; 

 biyosidal ürünün kullanım şekli; 

 maruziyet derecesi; 

 maruziyet şekli. 

Yeterli bir risk değerlendirmesi, biyosidal ürünün vücuda girebileceği tüm yolları ve 
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doğrudan temas durumunda bir biyosidal ürünün cildi ve gözleri nasıl 

etkileyebileceğini dikkate almaktadır. Bazı durumlarda, tüm yolların geçerli olmadığı 

hemen anlaşılabilir. Bu nedenle maruziyet değerlendirmesi için şunlara ihtiyaç vardır: 

 tüm maruziyet kaynaklarını ve yollarını tanımlayınız; 

 bu yolları önem sırasına göre sıralayınız. 

İnhalasyonun en ilgili yol olduğu durumlarda, kontrol için ana odak noktası havaya 

emisyon kaynakları olacaktır. Esas endişenin yutulması veya deri üzerindeki etkiler 

veya deri yoluyla nüfuz etmenin bir sonucu olduğu durumlarda, kontrol için ana odak 

noktası yüzeylerin veya giysilerin kirlenmesi ve derinin doğrudan kirlenmesi olacaktır. 

Maruziyet değerlendirmesi, tüm maruziyet yollarının toplam maruziyete olan katkısını 

tanımlamalı ve mümkünse sıralamalı veya derecelendirmelidir. Bu şekilde, kontrol 

çabası, maruziyetin ana kaynaklarına ve nedenlerine yönlendirilebilir. Mümkünse, 

kontaminasyonun ciltte emilim, yutma veya cilt üzerinde doğrudan sağlık etkilerine 

neden olabileceği durumlarda cilt teması önlenmelidir. Kirlenebilecek yüzeylerin, 

örneğin sırt çantalı (knapsack ) püskürtücünün dışı düzenli olarak temizlenmesi 

gerekir. Temizleme sıklığı, yüzeylerin kirlenme hızına ve cildin bunlarla ne sıklıkla 

temas edebileceğine bağlı olmalıdır. Eldivenler genellikle biyosidal ürünlerle cilt 

temasına karşı koruma sağlamak için kullanılmaktadır. Bununla birlikte, 

kontaminasyonun koruyucu eldivenlerin dışından içeriye aktarılması yaygındır. Risk 

değerlendirmesi, eldiven giyilecekse, kullanıcıların eldivenlerini takmak ve çıkarmak 

için doğru teknikte eğitim almaları gerektiğini belirlemelidir. Biyosidal ürünler 

kontamine olabilecek bir odaya uygulanırsa ve bu kontaminasyon maruziyete önemli 

ölçüde katkıda bulunabiliyorsa, insanlar aşağıdaki gibi faaliyetlerle maruziyeti 

artırmamalıdır: 

 yeme; 

 içme; 

 sigara içme; 

 işyerinde kozmetik kullanma. 

Çalışma odası kirlenme eğilimindeyse, insanların dinlenmek, yemek yemek veya 

içmek için temiz alanları olmalıdır. Deri temasının ilgili olduğu durumlarda, 

aşağıdakilerin sağlanması gerekli olacaktır: 
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 yıkama ve kıyafet değiştirme için yeterli ve erişilebilir sosyal yardım tesisleri; 

 yıkanmış veya tek kullanımlık iş kıyafeti. Yıkama sıklığı, kontaminasyon 

derecesine ve biyosidal ürünün tehlikeli yapısına bağlı olacaktır; 

 günlük giyim ve iş kıyafeti için ayrı saklama; 

 temiz tesisler; 

 Kirlenme riski şiddetliyse temiz ve kirli alanların ayrılması. 

İşyerlerinin temiz tutulması iyi bir uygulamadır, ancak temizleme yöntemleri 

kontaminasyonun yayılmasına neden olmamalıdır. Kirlenmiş iş giysisinden 

kaynaklanan toza maruziyet önemliyse, düşük toz tutma özelliğine sahip ve düşük 

toz salımı kumaştan yapılmış giysiler kullanılmalıdır. 

İlke c: Sağlık riskiyle orantılı önlemlerle maruziyeti kontrol ediniz 

Potansiyel sağlık etkisi ne kadar şiddetli ve meydana gelme olasılığı ne kadar 

yüksekse, maruziyeti kontrol etmek için o kadar sıkı önlemler gerekecektir.  Yeterli 

kontrol önlemleri, tehlikenin doğası ve ciddiyeti ile maruziyetin büyüklüğü, sıklığı ve 

süresini hesaba katacaktır. Bu nedenle riskle orantılı olacaktır. Maruziyetin yeterince 

kontrol edilmemesinin sonuçları dikkate alınmalıdır. Maruziyetten kaynaklanan sağlık 

etkileri basit, geri döndürülebilir tahriş gibi daha az ciddi ise ve uzun dönem zarara 

neden olma ihtimali yoksa, kaplardaki kapakları değiştirmek gibi basit düşük maliyetli 

önlemlerle maruziyeti azaltmak yeterli olabilir. Bu gibi durumlarda, riskleri daha da 

azaltmak için daha büyük sorunlara ve masraflara girmek gereksiz olabilir. 

Maruziyetten kaynaklanan sağlık etkilerinin daha ciddi olduğu durumlarda, 

maruziyetin düşük seviyelere indirilmesi gerekecektir. Bu seviyelerin ne kadar düşük 

olması gerektiği, tehlikenin niteliğine, meydana gelme olasılığına ve potansiyel sağlık 

etkileri hakkındaki bilgilere duyulan güven derecesine bağlı olacaktır. Bu durumda 

gerekli olan kontrol önlemleri kapsamlı olabilir, geliştirilmesi ve uygulanması zaman 

alabilir ve nispeten maliyetli olabilir. Önlemler, hem uzun dönem (kronik) hem de 

kısa dönem (akut) sağlık etkileri riskini kontrol etmelidir. 

Bazen, maruziyeti kesinlikle gerekenden daha fazla azaltan kontrol önlemleri 

seçilebilir. Genellikle bu, bazı kontrollerin daha rahat ve kabul edilebilir olması 

nedeniyle oluşur. Örneğin, insanlar filtreleme cihazları yerine hava beslemeli 

koruyucu solunum ekipmanı kullanmayı tercih edebilir, ancak ikincisi tarafından 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 
383 

BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 
383 

 

 

sunulan koruma, iyi takılırsa yeterli olacaktır. Bu tür durumlar, genel olarak, kontrol 

önlemlerinin herhangi bir sağlık riskini en aza indirecek bir düzeye maruziyeti 

azaltması gerektiği şeklindeki genel ilkeyi zayıflatmaz. Yeni bilgiler ışığında yeterince 

etkili kalmalarını sağlamak için kontrol önlemleri gözden geçirilmelidir. Biyosidal ürün 

kaynaklı potansiyel sağlık risklerine ilişkin bilgi ve yaklaşım değişebilir. Uygulama 

sürecindeki ve kontrol teknolojisindeki ve iş organizasyonundaki gelişmeler, 

maruziyeti azaltmak için değişikliklerin yapılmasını sağlayabilir. 

 

İlke d: Kirletici maddenin kaynaklardan kaçmasını ve yayılmasını en aza indiren en 

etkili ve güvenilir kontrol seçeneklerini seçiniz 

Bazı kontrol seçenekleri doğası gereği diğerlerinden daha güvenilir ve etkilidir. 

Örneğin, kişisel koruyucu donanımın (KKE) sağladığı koruma, tam uygunluğa ve 

ayrıntılara gösterilen özene bağlıdır. Bunun tersine, çok güvenilir bir kontrol biçimi, 

süreci değiştirerek biyosidal ürünün daha azının salınmasıdır. Örneğin, fırça ile 

uygulamanın kontrolü püskürtmeye göre daha kolay olabilir. Belirli durumlar için en 

etkili ve güvenilir kontrol seçeneği seçilmeli ve bunlar maruziyetin ana kaynağına ve 

nedenine yönlendirilmelidir. İçsel güvenilirliğe ve olası etkililiğe dayanan geniş bir 

kontrol seçenekleri hiyerarşisi mevcuttur. Bunlar aşağıdakileri içermektedir: 

 biyosidal ürünün ortadan kaldırılması; 

 biyosidal ürün, uygulama sürecinin ve/veya işyerinde değişiklik; 

 sürece saklama gibi kontroller uygulamak; 

 maruziyeti en aza indirmek için çalışma yolları; 

 bireyler tarafından giyilen ekipman veya takılan cihazlar. 

Açıkçası, birçok biyosidal ürün için, yukarıdaki kontrol seçeneklerinden bazıları 

uygulanabilir değildir. Ancak, kontrol hiyerarşisinin profilini yükseltmek, Başvuru 

Sahibinin elimine etme ihtimalini göz önünde bulundurması ve şu soruyu sorması 

gerektiği anlamına gelir; biyosidal ürün elimine edilebilir mi veya başka bir şeyle 

değiştirilebilir mi? Ortadan kaldırma, maruziyetin gerçekleşemeyeceği ve bir seçenek 

olarak her zaman ilk önce düşünülmesi gerektiği anlamına gelir. Ortadan kaldırmak 

mümkün olmazsa, daha az biyosidal ürün salınacak şekilde süreci değiştirmek 

güvenilir bir kontrol biçimi olur. Sürece uygulanan kontroller etkili olabilir, ancak 
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bakım gerektirecektir ve ortadan kaldırma kadar güvenilir olma ihtimali düşüktür. 

Temel mesaj, kontrol seçeneklerinin bir  

güvenilirlik hiyerarşisi olduğu ve bu hiyerarşinin genellikle bunların etkililiğiyle 

bağlantılı olduğudur. Bu kararların çoğu Başvuru Sahibi tarafından değil, kullanıcı 

tarafından alınacaktır. 

Eldivenler veya solunum maskeleri gibi KKE'lerin sağlanması, hızlı ve kolay bir 

seçenek gibi görünebilir. Uygulamada, muhtemelen en az güvenilir ve etkili seçenek 

olacaktır. Aslında, bir KKE programı diğer kontrol seçenekleri sağlama maliyetiyle 

benzer şekilde karşılaştırılırsa, aslında en ucuz olmayabilir. Gerekli olan şey, 

maruziyeti yeterince kontrol etmek için yeterince etkili ve güvenilir bir dizi entegre 

kontrol önleminin geliştirilmesidir. Kontrol "hiyerarşisi", bazı kontrol seçenekleri 

otomatik olarak "iyi" olarak görülürken diğerleri "kötü" olarak görüldüğü kadar katı 

bir şekilde güvenilirlik ve etkililiğin bir göstergesi olarak görülmemelidir. Bu "iyi-kötü" 

görüşü, ihtiyaç duyulan şeyin, yani etkili, güvenilir, uygulanabilir ve çalışılabilir 

kontrol önlemlerinin geliştirilmesini engelleyebilir. Çok çeşitli kontrol seçenekleri 

mevcuttur. Her birinin ne zaman uygulanabileceği, maruziyeti ne kadar azaltabileceği 

ve ne kadar güvenilir olacağı konusunda kendi özellikleri olacaktır. Prensip olarak 

amaç, en güvenilir kontrol seçenekleri arasından seçim yapmak olmalıdır. Yine, birçok 

durumda, etkili bir kontrol önlemleri seti seçeneklerin bir karışımı olarak ortaya 

çıkacağından, bazıları diğerlerinden daha güvenilir olacağından, kişinin düşüncesine 

fazla saplanmaması (fixed) önemlidir. 

İlke e: Yeterli kontrolün başka yollarla makul bir şekilde uygulanamadığı durumlarda, 

diğer önlemlerle birlikte uygun KKE sağlayınız 

Etkili kontrol önlemleri genellikle süreç ve/veya işyeri değişiklikleri karışımından 

oluşur; LEV gibi uygulanan kontroller ve maruziyeti en aza indiren ve kontrollerden 

en iyi şekilde yararlanan çalışma yöntemleri. Bazen karışım, solunum maskeleri, iş 

kıyafetleri veya eldivenler gibi KKE'leri içerir. KKE, diğer kontrol seçeneklerinden daha 

az etkili ve güvenilir olma eğilimindedir, çünkü: 

 birey için seçilmelidir; 

 bireye uymalı ve aynı zamanda işlerine veya giyilen diğer KKE'lere müdahale 

etmemelidir; 
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 her giyildiğinde doğru şekilde takılmalıdır; 

 bireyin maruz kaldığı her zaman uygun şekilde takılı kalmalıdır; 

 uygun şekilde saklanmalı, kontrol edilmeli ve bakımı yapılmalıdır 

 hassas olma ve nispeten kolay hasar görme eğilimindedir; 

 Bazen uyarı bile olmadan tehlikeye sebep olabilir. 

KKE'nin başarılı bir şekilde kullanılması için gerekli olan adımların her birinde 

başarısızlık olasılığı, bir insan popülasyonunda sürdürülebilir ve etkili maruziyet 

kontrolüne ulaşmayı zorlaştırır. KKE kullanılarak maruziyette güvenilir, tanımlanmış 

ve sürekli bir azalma elde edilse bile, yakınlarda çalışan KKE giymeyen kişilere 

koruma sağlanmaz. Süreç değişikliği veya uygulanan kontroller gibi kontrol 

seçenekleri, muhtemelen KKE'den daha etkili ve güvenilir olacaktır. Uzun vadede 

muhtemelen daha ucuz olacaklardır, ancak bunları planlamak ve organize etmek 

daha uzun sürebilir. Tek kontrol seçeneği olarak yalnızca KKE'ye güvenmemek ve 

maruziyetin yeterli, etkili ve güvenilir bir şekilde kontrol edildiğine inanmamak 

önemlidir. Diğer bir deyişle, KKE gerçekten uygulanabilir tek kontrol seçeneği 

olmadığı sürece, bu koşullara dikkat edilmelidir. Normalde, KKE, uygulama sürecine, 

operasyonel veya mühendislik önlemlerine ek olarak ve yeterli maruziyet kontrolünün 

hemen sağlanamadığı durumlarda veya yalnızca bu diğer önlemlerin uygulanması 

veya kullanılmasıyla yeterli kontrolü sağlamak için kullanılmalıdır. 

Biyosidal ürünlerle ilgili olarak KKE, maruziyetin kontrol edilmesi için temel unsur 

olabilir; bu durumda, bu unsuru organize etmek ve yönetmek için bir program gerekli 

olacaktır. Solunum koruma donanımı (RPE) dahil olmak üzere, KKE aşağıdakilerin 

düzgün şekilde yapılmasını gerektirmektedir. 

 seçim; 

 uygunluk; 
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 kullanım; 

 saklama; 

 kontrol etme ve bakım; 

 kullanım eğitimi. 

Bir KKE programı, kullanıcılar ve gözetmenler de dahil olmak üzere insanların 

davranışlarına dair dikkatli ve rutin eğitim içermektedir. Kullanılıyorsa dikkatlice 

kurulmalı, uygun şekilde yönetilmeli ve düzenli olarak kontrol edilmelidir. Açıkça, 

sağlanan KKE türü hem yeterli hem de uygun olmalıdır. Bu bağlamda yeterli , teknik 

olarak gerekli koruma derecesini sağlayabilecek anlamına gelir; bu nedenle yeterli 

seçim çok önemlidir. 

Uygun, kullanıcının ihtiyaçlarına, işine ve çalışma ortamına doğru şekilde eşleştirildiği 

anlamına gelir. Seçim, konfor, kullanıcı denemeleri ve gözetimi önemli olacaktır. 

Bazen seçilen KKE, yeterli olandan daha fazla koruma sunabilir, ancak uygunluğuna 

göre seçilir. Örneğin, bir başlık, risk değerlendirmesinde ek koruma belirtilmese bile, 

tam yüz maskesinden daha rahat ve bu nedenle daha kabul edilebilir olabilir. 

Eldivenler, ayakkabılar ve giysilerde olduğu gibi, tek boyut solunum cihazı herkese 

uymayacaktır. İnsanlara bir cihaz seçeneği sunulmalıdır. Bu özellikle, etkili bir şekilde 

çalışması için kullanıcının yüzüne tam ve iyi bir uyum gerektiren yarım yüz maskeli 

cihazlar için geçerlidir. 

İlke f: Etkililiğin devam etmesi için kontrol önlemlerinin tüm unsurlarını düzenli 

olarak kontrol ediniz ve gözden geçiriniz 

Etkili bir dizi uygulanabilir kontrol önlemi tasarlandıktan sonra, bunların uygulanması 

ve yönetilmesi gerekmektedir. Bu, tüm ilgili kişileri kontrol önlemlerinin kullanımı ve 

bakımı konusunda eğitmeyi de içermektedir. Bakım gereksinimi, maruziyetin etkili ve 

sürekli kontrolünü sağlamak için önlemlere dair tüm unsurlarını kapsamaktadır. 

Bunlar, denetleyici eylemler ve kayıt tutma gibi tanımlanmış tüm çalışma 

yöntemlerini (yani, kontrol 'yazılımı') ve ayrıca KKE gibi kontrol 'donanımını' içerir. 

Kesinlikle, dahil olan donanım ne olursa olsun kontrol edilmeli ve amaçlandığı gibi 

çalışmaya devam etmelidir. Ek olarak, insanların alması gereken önlemleri ve 

benimsemeleri gereken çalışma yöntemlerini kontrol etmek için benzer bir yaklaşımın 
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benimsenmesi gerekmektedir. Kontrol önlemlerinin etkililiği düzenli olarak kontrol 

edilmelidir.  Hangi kontrollerin ve ne sıklıkla yapılacağı belirli kontrol önlemlerine 

bağlıdır. Önlemler başarısız olursa veya önemli ölçüde azalırsa sonuçlar dikkate 

alınmalıdır. Süreç değişiklikleri muhtemelen LEV'den daha kararlı ve güvenilir 

olacaktır. Buna karşılık, LEV, rutin insan davranışına dayanan kontrollerden daha 

istikrarlı ve güvenilir olacaktır. Pratikte, her bir kontrol önlemi kümesindeki temel 

unsurları kontrol etmek için basit bir pratik program hazırlamak gereklidir.  Örneğin, 

kullanıcıların hala doğru çalışma yöntemlerini benimsediğini her hafta kontrol etmek 

gerekebilir. LEV'nin çalışmasının kontrol edilmesi sadece her ay gerekli olabilir. Süreç 

değişikliklerinin devam eden etkililiğinin kontrol edilmesi yalnızca altı ayda bir gerekli 

olabilir. 

Ancak temel kontrolleri kaçırmamak önemlidir. Bir dizi kontrol önleminin önemli bir 

unsurunun başarısız olduğu çok açık olabilir ve kullanıcı bunu kontrol etmek için en 

iyi konumda olabilir. 

Denetimlerin sıklığı, kontrol önlemlerini etkili tutmak için gerekene göre 

ayarlanmalıdır. İnsanların kontrolleri görmezden gelmesine veya ciddiye almamasına 

neden olacak hiçbir şey, uzun süreler boyunca "değişiklik yok" u rutin olarak ölçüp 

kaydetmekten daha olası değildir. Kontrollerin bir amacı ve anlamı olmalıdır. Tam 

olarak hangi kontrollerin yapılması gerektiği şunlara bağlı olacaktır: 

 kullanımdaki kontrol önlemleri; 

 maruziyeti ne kadar güvenilir bir şekilde kontrol ettikleri; 

 ne kadar iyi karakterize edildikleri; 

 kontrol azalması veya başarısızlığının sonuçları. 

Kontrol önlemlerinin güvenilir ve etkili olduğu bilindiğinde, etkililiğin sürekliliğini 

sağlamak için önlemlere dair kritik unsurların kontrol edilmesine odaklanılmalıdır. 

Güvenilirlik ve etkililiğin bilinmediği durumlarda, nihayetinde söz konusu biyosidal 

ürün maruziyetini ölçmek gerekli olabilir. 

İlke g: Tüm çalışanları tehlike ve maddelerden kaynaklanan riskler ve kontrol 

önlemlerinin kullanımı konusunda bilgilendiriniz ve eğitiniz 

Kontrol önlemlerinin etkili olabilmesi için, kullanıcıların bunları nasıl doğru şekilde 

kullanacaklarını bilmeleri gerekmektedir. En önemlisi, kullanıcıların neden belirli bir 
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şekilde çalışmaktan rahatsız olmaları gerektiğini bilmeleri ve kontrolleri belirtildiği gibi 

kullanmaları gerekir; bu konuda motive edilmelidirler. Motivasyon, sağlık risklerinin 

ne olduğunu ve bu nedenle kontrol önlemlerinin neden önemli olduğunu anlamaktan 

gelmektedir. Ayrıca kullanıcının kontrol önlemlerine güven duymasından ve sağlığını 

koruyacağına inanmasından gelir. Sağlık riski ciddiyse ve doğası gereği kronik veya 

gizli ise, riskin iyi bir şekilde değerlendirilmesi özellikle önemlidir. Gizli veya gecikmiş 

riskler söz konusu olduğunda, maruziyet genellikle aşırı olabilir ve herhangi bir şeyin 

yanlış olduğunu göstermek adına koku veya tahriş gibi kısa dönem uyarılar olmaz. 

Biyosidal ürün uygulaması sırasında maruz kalan kişilere, kullanmazlarsa neden 

kontrol önlemlerini kullanmaları gerektiği ve bunların sağlık açısından sonuçları açıkça 

ve dürüstçe anlatılmalıdır. 

Kullanıcıların, bunları doğru kullanmak için kontrol önlemlerinin nasıl çalıştığını 

bilmeleri ve ne zaman düzgün çalışmadıklarını anlamaları gerekir. Bu, doğrudan dahil 

olan kullanıcıların yanı sıra amirleri ve yöneticileri eğitmek anlamına gelmektedir. Bu, 

herkesin kontrollerin ne zaman etkililiklerini azaltacak şekilde kullanıldığını 

belirleyebilmesi içindir. Bireyin kontrol önlemlerinin etkililiğini azaltacak şekilde 

çalışıp çalışmadığını bilmek önemlidir, çünkü: 

 işi yapmanın başka yolu yoktur; 

 çünkü daha iyi bir yol bilinmemektedir. 

Kontrol önlemlerinin kullanımı zorsa veya işi yapma yoluna müdahale ediyorsa, 

yeniden tasarlanmaları gerekecektir. Kontrol önlemleri iyi tasarlanmış ve test edilmiş 

ancak yine de yanlış kullanılıyorsa, o zaman kişinin yeniden eğitilmesi ve motive 

edilmesi gerekir. Çoğu kontrol önlemi, çalışma yöntemlerini içerir; bu, tasarım 

aşamasında, işçilerden ve amirlerden işi en iyi nasıl yapacaklarına dair görüşlerini 

sormak gerektiği ve böylece maruziyetin en aza indirileceği anlamına gelmktedir. 

Önerilen bir çalışma yönteminin pratik olup olmadığı ve önerilen kontrol 

önlemlerinden en iyi şekilde nasıl yararlanılacağı sorulmalıdır. Maruziyeti en aza 

indiren ve çalışma yöntemine yerleşik olan kolay takip edilen, kullanışlı ve basit 

prosedürlerin izlenmesi daha olasıdır. 

İlke h: Kontrol önlemlerinin uygulanmasının genel riski artırmamasını sağlamak 

Proses değişiklikleri, korumalar, havalandırma, yeni çalışma yöntemleri, KKE ve 
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maruziyeti kontrol etmeye yönelik diğer değişiklikler yeni riskler ortaya çıkarabilir.  

Örneğin, süreç değişiklikleri, bakım personeline yapılacak onarımlar verilmeden önce 

ekipmanın tamamen arındırılamayacağı anlamına gelebilir. Yeni çalışma yöntemleri 

kas-iskelet sistemi yaralanması riski oluşturabilir. KKE hareket, his ve görüşü 

kısıtlayabilirken, LEV'nin bakımı, ağır parçaların olası erişim ve elle taşınması risklerini 

ortaya çıkararak sürdürülmelidir. Kontrol önlemlerini tasarlayan kişiler bu "yeni" 

riskleri aramalı ve bunları en aza indirmelidir.  Sadece sağlığa zararlı biyosidal 

ürünlerden kaynaklanan risklere odaklanmamalıdırlar. İyi bir kontrol çözümü, sağlık 

riskini en aza indirirken bakım yüklerini azaltan, nispeten kusursuz olan ve başka 

riskler getirmeyen bir çözümdür. 

Ek 3-2: Maruziyet Dağılımlarının Yüzdelikleri için Güven Aralıkları 

Bir risk değerlendirmesinde maruziyet yüzdelerinin doğru seçilmesi ve kullanılması, 

aşırı ihtiyatlılıktan kaçınmak ve aynı zamanda yüksek düzeyde maruz kalan işçilerin 

değerlendirmeye dahil edildiğine dair güvence sağlamak için gereklidir. Küçük veri 

setlerinde belirsizlik arttıkça, genellikle 75 yüzdelik dilim gibi daha ılımlı bir yüzdelik 

yerine 90, 95 veya maksimum maruziyet değeri gibi daha yüksek bir yüzdelik dilimin 

kullanılması söz konusudur. Alternatif olarak, değerdeki kesinlik düzeyini belirtmek 

için bir yüzdelik dilim için bir güven aralığı hesaplanabilir ve bu ek bilgi değerlendirme 

yapılırken dikkate alınabilir. 

Bir n maruziyet ölçüm numunesinin bir geometrik ortalama exp  ()  ve bir geometrik 

standart sapma ()  ile log-normal bir dağılıma sahip olduğu varsayıldığında, p 

yüzdesinin bir tahmini şu şekilde verilir: 

exp {  + zp } 

Burada zp, standartlaştırılmış bir normal dağılım N (0,1) 'den yığın p yüzdesidir. 

Örneğin, z75 = 0.6745, z90 = 1.2816. 

Yaklaşık bir standart günlük hatası (p) şu şekilde hesaplanabilir: 

 

1-Maruziyet yüzdelikleri için% güven aralıkları, aşağıdaki formül kullanılarak 

hesaplanabilir: 

2 n d
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ka

te 

z  (2n) 
2 2 d

ik

ka

te 

2 n d

ik

ka

te 

z  (2n) 
2 2 d

ik

ka

te 





BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 
Sürüm 4.0, Aralık 2017 390 
BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 
Sürüm 4.0, Aralık 2017 390 

 

2 n d

ik

ka

te 

z  (2n) 
2 2 d

ik

ka

te 


p 

2 n d

ik

ka

te 

z  (2n) 
2 2 d

ik

ka

te 


p 



Örnek 

exp   z p 

z 

2  

Geometrik ortalama 20 ve GSD 5 olan 10 boyutlu bir örnek 75 yüzdelikte exp {log 

(20) + 0.6745 log (5)} = 5.88'dir. 

Log 75 yüzdeliğin standart hatası (log(5)2/10 + 0.67452  log(5)2 / 20)0.5 = 

0.245'tir. 

75 yüzdelik için %90 güven aralığı daha sonra exp(log(5.88)  1.6449 0.245) ile 

verilir. 

 . 

Çoğunlukla, lognormal bir dağılım varsaymak yerine, bir yüzdeliğin ampirik bir 

tahmini doğrudan sıralanmış maruziyet verilerinden alınacaktır.  Bu durumlarda, 

yüzdelik dilim için yaklaşık% 90 güven aralığı şu şekilde verilir: 

 

Alt sonlanma noktası: p / exp1.6449 

 

 2 n1  

 z  2 2 (2n)1  

p  

 

Üst sonlanma noktası: p  exp1.6449 

 

 2 n1  

 z  2 2 (2n)1  

p  
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Tablo A2-1 ve A2-2, çeşitli geometrik standart sapmaların ve örnek boyutlarının 75 

ve 95  yüzdelik dilimleri için% 90 güven aralığı elde etmek için gereken çarpımsal 

değerleri verir. Örneğin, GSD değeri 6 olan 50 ölçümlük bir veri setinden 100 mg dk-

1 ampirik 75. yüzdelik dilim için% 90 güven aralığı, yüzdelik dilim için 63 mg min-1 

(100 /v1.59) ila 159 mg min-1 (100vv1.59). Güven  Aralıkları, daha fazla maruziyet 

değişkenliği ile daha geniş (daha az kesin) ve artan örnek boyutu ile daha dar hale 

gelir. 

 

Tablo 20: Farklı örneklem boyutları ve GSD'ler ile 75. persentilde (yüzdelik 

dilim) %90 güven aralığı elde etmeye yönelik ölçeklendirme faktörleri 

 

   

Geometrik Standart Sapma 

 

 

 

 

 

Örneklem 

büyüklüğü 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 1,75 2,45 3,10 3,71 4,31 4,88 5,45 5,99 6,53 

10 1,49 1,88 2,22 2,53 2,81 3,07 3,31 3,55 3,77 

20 1,33 1,56 1,76 1,93 2,08 2,21 2,33 2,49 2,56 

50 1,20 1,33 1,43 1,51 1,59 1,65 1,71 1,76 1,81 

100 1,13 1,22 1,29 1,34 1,39 1,43 1,46 1,49 1,52 
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Tablo 21: Farklı örneklem boyutları ve GSD'ler ile 95. persentilde (yüzdelik 

dilim) %90 güven aralığı elde etmeye yönelik ölçeklendirme faktörleri 

 

   

Geometrik Standart Sapma 

 

 

 

 

 

Örneklem 

büyüklüğü 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 2,19 3,45 4,78 6,15 7,55 8,99 10,45 11,93 13,44 

10 1,74 2,40 3,02 3,61 4,18 4,72 5,25 5,77 6,28 

20 1,48 1,86 2,19 2,38 2,75 3,00 3,23 3,45 3,67 

50 1,28 1,48 1,64 1,78 1,90 2,00 2,10 2,19 2,27 

100          

 

EK 3-3: TERS REFERANS SENARYO ÖRNEĞİ 

Bu örnek, fırça, mala, kalafat tabancası ve eldivenli el ile %0,5 aktif madde macunu 

içeren ahşap koruyucusu kullanarak kerestenin profesyonel ve profesyonel olmayan 

iyileştirici işleminin birincil maruziyetini yansıtmaktadır. Bu görev günde yaklaşık 30 

dakika boyunca gerçekleştirilir. 

Macunların uygulanmasına ilişkin genel maruziyet verisi yoktur.  Jenerik verilerin 

veya uygun bir matematiksel modelin yokluğunda, bir seçenek, uygun bir NOAEL'e 

dayalı olarak kabul edilebilir bir Değerlendirme Faktörüne (AF) izin verecek şekilde 

aktif maddeye maksimum maruziyeti değerlendirmek  ve ardından, risklerin bu 

seviyeyi aşma olasılığını değerlendirmektir. 

İzin verilen maksimum aktif madde miktarı, NOAEL'i uygun AF'ye bölerek 

hesaplanabilir. NOAEL'in 25 mg kg-1 d-1 ve AF'nin 100 olduğu varsayıldığında, 

maksimum aktif madde miktarı şu şekilde verilir: 

NOAEL/AF = 25/100 = 0.25mg kg-1 d-1 
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Uçucu olmayan bir macun için inhalasyon maruziyeti ihmal edilebilir olduğu varsayılır 

ve bu nedenle dermal absorbsiyonun %1022 olduğu varsayıldığında, 100 AF'yi aşmak 

için cilde aktif madde kontaminasyonunun aşması gerekir: 

0.25mg kg-1 d-1 x 10 = 2.5mg kg-1 d-1 

[Çoğu durumda AF 100 olsa da, AF'nin değeri her zaman ilk olarak düşünülmelidir ve 

100 varsayılan olarak alınmamalıdır.] 

Kullanıcı 60 kg ağırlığındaysa, aktif madde kontaminasyonunun aşılması gerekir: 

2.5mg kg-1 d-1 x 60kg = 150mg d-1 

Kullanıma hazır macun formülasyonundaki maksimum aktif madde konsantrasyonu 

ağırlıkça %0.5 olduğundan, 150 mg aktif madde içeren macun ürününün ağırlığı şu 

şekilde olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Dermal absorbsiyon için düzeltme, yalnızca NOAEL, çalışmada kullanılan %100 alım yolu yoluyla absorbsiyondan türetilmişse 

gereklidir. Çalışma bir dermal çalışma ise, o zaman dermal absorbsiyon için bir düzeltme yapılmamalıdır. 
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150/0.5 x100 = 30,000mg 

Deri maruziyetin ağırlıklı olarak ellerde olacağı ve eldivenlerin giyileceği 

varsayıldığında, eldivenlerin içindeki ellere gerçek deri maruziyet oranının şunu 

aşması gerekir: 

30,000 mg /30 min = 1,000 mg min-1 

Profesyonel kullanıcılar için çalışılmış örnekler veritabanı, geniş bir görev 

yelpazesinde eldivenlerin içindeki gerçek el maruziyetinin yaklaşık 400 ölçümünü 

içerir Kullanımdaki bir formülasyona maksimum maruziyet, 23 mg dak-1 95 yüzdelik 

dilim ile 360 mg dk-1'dir.  Bu temelde, kronik maruziyet için en az 100 güvenlik 

marjına ulaşılacağı sonucuna varılmıştır. Bu hesaplama, Tablo 3-A3-1'de standart 

formatta sunulmuştur. 

Tablo 22: Ters referans senaryosu maruziyet değerlendirmesinin standart 

formatta sunumu 

 

Küratif macunların uygulanması  

Ürün 

aktif madde % w/w %0.50 

Potansiyel vücut maruziyeti  

Gösterge değeri mg/dak 0 

Minimum süre 30 

Potansiyel dermal birikinti mg 0 

Kıyafet tipi Pamuklu tulumlar, %20 

penetrasyon 

Kıyafet penetrasyonu % %20 

Gerçek dermal birikinti [ürün] mg 0 

El maruziyeti  

Gösterge değeri mg/dak 1,000 

Minimum süre 30 

Potansiyel el birikintisi mg 30,000 

Eldivenlerle azaltma Yok 
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Gerçek el birikintisi [ürün] mg 30,000 

Toplam dermal maruziyet  

Toplam dermal birikinti [ürün] mg 30,000 

Aktif madde mg 150 

Dermal absorbsiyon % %10 

Deri yoluyla sistemik maruziyet mg 15 

İnhalasyon  yoluyla maruziyet  

Gösterge değeri m3/dak 0 

Süre 30 

İnhalasyon  hızı m3/h 1,25 

RPE ile Azaltma Yok 

İnhale edilen [ürün] mg 0 

İnhalasyon  yoluyla sistemik maruziyet mg 0 

Sistemik maruziyet  

Toplam sistemik maruziyet a.i. mg 15 

Vücut ağırlığı (kg) 60 

Sistemik maruziyet mg-1 gün-1 0,25 
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4 Risk Karakterizasyonu 

4.1 Giriş 

BPR AB Ek VI'ya göre risk karakterizasyonu şu şekilde tanımlanır: Bir insan 

popülasyonunda, hayvanlarda veya çevresel kompartmanda, bir biyosidal üründeki 

herhangi bir aktif maddeye veya endişe verici maddeye fiili veya tahmini maruziyet 

nedeniyle meydana gelmesi muhtemel olumsuz etkilerin sıklığı ve ciddiyetinin 

tahmini. Bunun içerisine "risk tahmini" diğer bir deyişle o olasılığın kantitatif olarak 

ölçülmesi de girebilir. 

BPR  bağlamında risk karakterizasyonu, bu nedenle, biyosidal ürünlerin kullanımı 

yoluyla aktif maddeye maruziyet ile ilişkili riskin bir değerlendirmesidir. 

İnsan sağlığı için risk karakterizasyonu, aktif maddenin kritik toksisite sonlanma 

noktalarının ve sonuçta ortaya çıkan referans değerlerinin (örneğin AEL'ler) önerilen 

kullanım modelleri için aktif maddeye maruziyet seviyeleriyle karşılaştırılmasına 

dayanır. 

Aktif maddenin risk değerlendirmesine yönelik metodoloji, (a) tehlikenin 

tanımlanması, (b) tehlike karakterizasyonu (doz-cevap ilişkisinin belirlenmesi), (c) 

maruziyet değerlendirmesi ve (d) risk karakterizasyonu işlemlerinin birleşik süreçleri 

olarak tanımlanabilir. Aktif madde için tehlike karakterizasyonu ve doz-cevap ilişkisi, 

biyosidal aktif maddenin değerlendirilmesi sırasında bir kez açıklanacaktır. Mutabık 

kalınan AEL'ler / AEC'ler daha sonra biyosidal ürün değerlendirmelerinde 

kullanılacaktır. 

Kritik bir etkinin eşik temelli olduğu ve maruziyet verilerinin güvenilir olduğu 

durumlarda, maruziyet değerlendirmesinde belirtildiği üzere, maruz kalan her 

popülasyon, ürün tipi ve ilgili biyosidal ürünlerin ilgili uygulama yöntemi için kantitatif 

risk değerlendirmesi yapılmalıdır.  Risk karakterizasyon yöntemi, PPP risk 

değerlendirmesinde AOEL yaklaşımının genel ilkelerini ve ilgili yerlerde endüstriyel 

kimyasallar için geliştirilen DNEL yaklaşımını takip etmelidir.  Akut, orta vadeli ve 

uzun dönem AEL'ler genel sağlık temelli referans değerleri olarak kullanılır. AEL 

terimi, AOEL'e benzer. Kullanıcı teriminin ihmal edilmesi, AEL 'nin bir bütün olarak 

insan popülasyonu için referans değer olduğunun altını çizmektedir. 
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Biyosidal ürünlerin insan sağlığı riski karakterizasyonu için kademeli bir yaklaşım 

izlenmelidir.  Bu katmanlar, maruziyet değerlendirmesi için kullanılanlarla aynı ilkeleri 

izler ve İnsan Maruziyeti Kılavuzunda (Bölüm 3) açıklananlarla aynıdır. 

Genel olarak, birinci kademe sistemik AEL'ler, uygun AF'ler kullanılarak aktif 

maddenin sistemik toksisitesine dayalı olarak akut, orta vadeli ve uzun dönem 

maruziyet için türetilmelidir. Elde edilen AEL'ler, PPE'siz potansiyel maruziyete göre 

mg / kg vücut ağırlığı / gün olarak ifade edilen toplam iç vücut yükü ile karşılaştırılır. 

Tahmin edilen maruziyet referans değerden düşükse, endişelenecek bir neden yoktur 

ve Birlik Listesine dahil edilmek için daha fazla düzeltmeye gerek yoktur. Nitel risk 

karakterizasyonunun (örneğin yerel etkiler için), sistemik etkiler için kantitatif risk 

karakterizasyonuna paralel olarak gerçekleştirilmesi gerekiyorsa ve bu, risk yönetimi 

önlemlerinin (ilgili olduğu yerlerde KKE  dahil olmak üzere) kullanılmasını 

gerektiriyorsa,  bu risk yönetim önlemleri, her bir ilgili maruziyet senaryosundaki 

maruziyet tahminleri gerçekleştirilirken, sistemik etkiler için kantitatif risk 

karakterizasyonu içerisinde halihazırda dikkate alınmalıdır. 

Genel olarak, ilk kademede, KKE gibi risk azaltma önlemleri hesaba katılmadan makul 

bir en kötü durum maruziyet tahmini hesaplanır.  Ancak, maruziyetin azaltılmasına 

ilişkin belirli varsayımların bu aşamadaki değerlendirmeye dahil edilmesi mümkün 

olabilir (örn. teknik özellikler ve operasyonel koşullar nedeniyle). 
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Giriş noktasındaki yerel etkiler, ayrı ayrı ve ilke olarak kalitatif bir yaklaşımla ele 

alınmalıdır. İlk kademedeki senaryolardan herhangi biri için kabul edilemez bir risk 

seviyesi belirlenirse, maruziyet değerlendirmesi ve / veya değerlendirme faktörlerinin 

(örn. allometrik ölçeklendirme veya CSAF) ve daha spesifik absorbsiyon oranlarının 

iyileştirilmesi, maruziyet ve koruma önlemlerinin rotaya özgü katkılarının yanı sıra 

risk karakterizasyonunun hem tehlike hem de maruziyet bileşenlerinin altında yatan 

belirsizlik analizine özel önem vererek ikinci kademede gerçekleştirilebilir. Aktif 

madde gıda zincirine girebiliyorsa, ADI  ve gerekirse ARfD , PPPprosedürlerine benzer 

şekilde türetilmelidir. 

Biyosidal ürünlerde kullanılmak üzere bir aktif maddenin onaylanması sırasında, bazı 

kullanımların veya senaryoların gerçekçi kombinasyonu da ele alınmalıdır. Ek olarak, 

birden fazla kimyasala (bir veya birden fazla kullanımdan / salıvermeden) birlikte 

maruziyet, özellikle kümülatif ve sinerjistik etkilerle ilişkili olarak değerlendirilmelidir 

(bkz. kısım 4.4). 

Risk değerlendirmesi ayrıca, ilgili yerlerde belirli PT'ler aracılığıyla işlenmiş eşyalar 

yoluyla maruziyeti ele almalıdır. 

Kantitatif  risk karakterizasyonu için referans değerler olabilecek tehlike 

karakterizasyonunun sonucu (bkz. Kısım 2) (eşik etkiler için)  veya kalitatif tahminler 

(örn. tehlike sınıflandırması) veya yarı kantitatif  tahminler (örn. DMEL),  ve 

maruziyet değerlendirmesinin sonucu  Şekil 12'de   gösterildiği gibi risk 

karakterizasyonunda ileri alınır: Tehlike karakterizasyonundan elde edilen çıktı 

temelinde Risk Karakterizasyonu (Doz-yanıt / konsantrasyon ilişkisi).  Hem tehlike 

hem de maruziyet değerlendirmesinden gelen girdiye bağlı olarak risk 

karakterizasyonu, kantitatif veya kalitatif veya ikisinin bir kombinasyonu olabilir (esas 

olarak mutajenler / kanserojenler, tahriş / aşınma ve duyarlılık için). 
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Spesifik Yarı kantitatif 

veya Niteliksel tehlike 

karakterizasyonu 

(Ana Bölüm 2) 

Kantitatif  Tehlike 

Karakterizasyonunun 

Sonucu 

(Ana Bölüm 2) 

Şekil 12: Tehlike karakterizasyonundan elde edilen çıktı temelli Risk 

Karakterizasyonu (Doz-yanıt/ konsantrasyon ilişkisi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evet Hayır 

-Akut, orta vadeli ve 

uzun vadeli AEL 

belirleyin 

Sistemik AEL 

(Kabul Edilebilir 

Maruziyet Sınırı) 

Türetilmesi 

-Lokal Eşit Etkiler İçin 

-İlgili harici olarak 

verin 

Harici Yola Özgü 

Türetme 

AECler 

Maruziyete Dair 

Harici Referans 

Değerlerinin 

Türetilmesi 

 Amaçlanan kullanımlar için ilgili 

maruziyet senaryolarını 

belirleyin 

 En kötü durumu düşünün 

(PPE  varsayılmaz) 

Kantitatif  risk 

karakterizasyonu için 

Maruziyet Değerlendirmesi 

 Maruziyet senaryosu ile yarı kantitatif 

ve / veya kalitatif maruziyet bilgileri 

 Potansiyel maruziyet derecesi 

Nitel risk karakterizasyonu için 

Maruziyet Değerlendirmesi 

Risk Tanımlandı 
mı? 

Daha yüksek 

Kademe 
iyileştirmesine geçin 

Aktif madde onayı ve 
/ veya ürün 

 Veri boşluklarının beyanı 

 Maruziyet tahmini ve referans değerlerinin 

karşılaştırılması 

 İlgili olduğu yerlerde kombine maruziyet ve 

karışım değerlendirmesini düşünün 

Kantitatif  Risk Karakterizasyonu 

 Riskin kabul edilebilirliği konusunda 

kalitatif olarak sonuca varın 

 Niteliksel olarak birleştirilmiş maruziyet ve 

karışım değerlendirmesini düşünün 

Yarı kantitatif veya Niteliksel Risk 
Karakterizasyonu 

Ve/Veya 

-Akut, orta vadeli ve 

uzun vadeli AEL 

belirleyin 

Sistemik AEL 

(Kabul Edilebilir 

Maruziyet Sınırı) 

Türetilmesi 

-Lokal Eşit Etkiler İçin 

-İlgili harici olarak 

verin 

Harici Yola Özgü 

Türetme 

AECler 

Maruziyete Dair 

Harici Referans 

Değerlerinin 

Türetilmesi 

 Amaçlanan kullanımlar için ilgili 

maruziyet senaryolarını 

belirleyin 

 En kötü durumu düşünün 

(PPE  varsayılmaz) 

Kantitatif  risk 

karakterizasyonu için 

Maruziyet Değerlendirmesi 

 Maruziyet senaryosu ile yarı kantitatif 

ve / veya kalitatif maruziyet bilgileri 

 Potansiyel maruziyet derecesi 

Nitel risk karakterizasyonu için 

Maruziyet Değerlendirmesi 

 Veri boşluklarının beyanı 

 Maruziyet tahmini ve referans değerlerinin 

karşılaştırılması 

 İlgili olduğu yerlerde kombine maruziyet ve 

karışım değerlendirmesini düşünün 

Kantitatif  Risk Karakterizasyonu 

 Riskin kabul edilebilirliği konusunda 

kalitatif olarak sonuca varın 

 Niteliksel olarak birleştirilmiş maruziyet ve 

karışım değerlendirmesini düşünün 

Yarı kantitatif veya Niteliksel Risk 
Karakterizasyonu 
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4.2 Kantitatif  Risk Karakterizasyonu 

Kritik bir etkinin eşik temelli olduğu ve maruziyet verilerinin güvenilir olduğu 

durumlarda,  üründeki aktif madde için kantitatif risk karakterizasyonları, maruz 

kalan her popülasyon, PT  ve eşlik eden ürün (ler) ile ilgili uygulama yöntemi için 

maruziyet değerlendirmesinde belirtildiği gibi gerçekleştirilmelidir. Risk 

karakterizasyonunda kullanım için en uygun AEL'ler de tanımlanmalı ve ardından ilgili 

kullanım durumları için üründeki aktif madde için maruziyet tahminleriyle 

karşılaştırılmalıdır. 

Kantitatif  risk karakterizasyonunda maruziyet tahminleri, her kullanım ve ilgili zaman 

çerçevesi için ilgili AEL  (maruziyet / AEL  oranı) ile karşılaştırılır. Maruziyet / AEL 

oranı <1 ise, risk oranı kabul edilebilir olarak değerlendirilir. Maruziyet / AEL  oranı> 

1 olması durumunda, risk kabul edilemez olarak değerlendirilir ve risk azaltma 

önlemleri dahil olmak üzere maruziyet ve / veya tehlike değerlendirmesi açısından 

daha fazla iyileştirme yapılması gerekir (bkz. Kısım 4.6). 

 

4.3 Yarı kantitatif ve Niteliksel Risk Karakterizasyonu 

Nitel risk karakterizasyonunun amacı, her bir senaryoyu tanımlayan operasyonel 

koşulları ve risk azaltma önlemlerini uygularken etkilerden kaçınma olasılığını 

değerlendirmektir. Nitel risk karakterizasyonu yaklaşımı, belirli bir insan sağlığı 

sonlanma noktası için bir AEL, AEC veya DMEL   belirlemek için temel olmadığında, 

yani bu etki için mevcut veriler  kantitatif doz yanıt bilgisi sağlamadığında ancak 

kalitatif toksisite verileri  mevcut olduğunda izlenmelidir. Mevcut verilerin kalitatif bir 

risk karakterizasyonunu tetikleyebileceği sonlanma noktaları şunlardır: tahriş / 

aşınma, duyarlılık, kanserojenlik ve mutajenite. 

Bir sonlanma noktası için (tahriş / aşınma, duyarlılık, kanserojenlik ve mutajenite 

dahil) bir referans seviyesinin (örneğin, AEL) türetilmesine izin veren veriler mevcut 

olduğunda, kantitatif veya yarı kantitatif yaklaşım izlenmelidir; yerel etkiler, Kısım 

4.3.2'de açıklanan belirsizlikler için ilk adım, RMM'leri ve OC'leri tanımlamaktır. Eşik 

olmayan kanserojenlere yönelik yarı kantitatif yaklaşımda, bu RMM'ler ve OC'ler 

uygulandıktan sonra kalan / kalan risk olasılığını değerlendirmek için DMEL DMEL 
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metodolojisi kullanılmalıdır. 

Referans seviyelerin türetildiği ve kantitatif değerlendirmenin mümkün olduğu ancak 

aynı zamanda bazı sonlanma noktaları için kalitatif değerlendirmenin tetiklendiği 

(örneğin yerel etkiler) bir maddede, ilgili maruziyet modelleri için kritik etkiyi 

belirlemek kolay olmayabilir. Eşik olmayan genotoksik maddeler ve muhtemelen 

solunum hassaslaşması haricinde, kantitatif yaklaşımın maruziyet modeli için kalitatif 

yaklaşımdan daha koruyucu olacağı göz ardı edilemez. Hem kantitatif hem de kalitatif 

yaklaşımların takip edilmesi gereken durumlarda (örneğin, sistemik ve yerel etkiler), 

bunlar risk yönetimi önlemleri düzeyinde birbirini tamamlamalı ve her ikisi de risklerin 

yeterli kontrolünü göstermelidir. 

Lokal etkiler için risk karakterizasyonunun gerçekleştirilmesi gereken koşullar 

hakkında ek rehberlik Kısım 4.3.2'de, eşik olmayan mutajenler ve karsinojenler için 

ise Kısım 4.3.1'de verilmektedir. 

4.3.1 Eşik Değeri Olmayan Mutajen ve Kanserojenler 

Genotoksisite 

Genellikle genotoksisite için bir eşik olmadığı varsayıldığından (olası anöploidi hariç), 

genotoksisite çalışmaları risk karakterizasyonuna herhangi bir kantitatif girdi 

sağlayamaz. Bununla birlikte, genotoksik aktivite potansiyelinin var olduğuna dair bir 

sonuç, risk karakterizasyonu için temel bir kalitatif girdidir. 
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BPR'ye göre, mutajen kategorisi 1A veya 1B olarak sınıflandırılan aktif maddeler, 

muafiyet koşulları yerine getirilmediği sürece (BPR Madde 5.1 hariç tutma kriterleri) 

onaylanmayacaktır (BPR Madde 5.2). Bununla birlikte, bir mutajen için bir risk 

değerlendirmesinin yapılması gerekiyorsa (örn. derogasyonu takiben), kalitatif bir 

yaklaşım izlenmelidir. 

Bu maddelere ikincil maruziyetten kaynaklanan genel halk için risk de genellikle kabul 

edilemez olacaktır. 

Kategori 2 mutajenler söz konusu olduğunda, bunlar somatik hücrelerde olası 

genotoksik etkilere dair göstergeler bulunan, ancak maddeyi kategori 1B'ye 

yerleştirmek için yeterli kanıt olmayan maddeler veya ürünlerdir. Biyosidal bir 

üründeki kategori 2 mutajenik maddeden kaynaklanan risk, maruziyet koşulları 

dikkate alınarak durum bazında kalitatif olarak da değerlendirilmelidir. İşlem görmüş 

alanlara giren veya işlenmiş ürünlere temas eden olası grupların kapsamlı bir 

değerlendirmesi gereklidir. Maruziyet olasılığı ve maruziyeti kontrol etmek ve 

sınırlandırmak için mevcut önlemler, riskin kabul edilebilir olacak kadar düşük olup 

olmadığını da etkileyecektir. 

Karsinojenite 

Kanserojen potansiyeli bulunan biyosidal ürünlerde bulunan aktif maddelerden 

kaynaklanan riskin kabul edilebilirliği, uygun kanserojen sınıflandırma kategorisine, 

olası kanserojenlik mekanizmasına ve maruziyetin derecesine bağlı olacaktır. 

BPR'ye göre, karsinojenler Cat 1A veya 1B olarak sınıflandırılan aktif maddeler, 

muafiyet koşulları yerine getirilmediği sürece (BPR Madde 5.1 hariç tutma kriterleri) 

onaylanmayacaktır (BPR Madde 5.2). Bununla birlikte, derogasyon sağlanmışsa, risk 

değerlendirmesinin yine de yapılması gerekir. 

Bu maddelere ikincil maruziyetten kaynaklanan genel halk için risk de genellikle kabul 

edilemez olacaktır. Kategori 1B sınıflandırması için kriterleri karşılayan aktif 

maddelerin dahil edilmesi, maruziyet mekanizmasına ve seviyelerine büyük ölçüde 

bağlı olacaktır. En olası mekanizma bir eşik değerine sahipse, kantitatif bir eşik risk 

değerlendirme yaklaşımı benimsenebilir. Bununla birlikte, etkinin ciddiyetini 

kapsayacak ek bir değerlendirme faktörü kullanılabilir (örneğin, başlangıç noktası 
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artan tümör insidansına dayanıyorsa). Mekanizma hakkında daha fazla veri 

bekleniyorsa (kategori 2 kriterlerinden biri) veya kanserojen potansiyelden 

genotoksik (eşik olmayan) bir etkinin sorumlu olabileceğine inanılıyor ise, risk 

değerlendirmesine yönelik bir eşik yaklaşımı mümkün değildir ve riskin kabul 

edilebilirliği, kalitatif olarak ve/veya yarı kantitatif bir yaklaşımla dikkatlice 

düşünülmelidir (kısım 2.11) - ki bu da ihmal edilebilir düzeyde maruziyeti sağlayan 

risk yönetimi önleminin etkililiğini değerlendirmek için bir yol sağlar. Son bahsedilen 

durumda, türetilen referans doz (örneğin DMEL), riskin makul ölçüde uygulanabilir 

olduğu kadar düşük olup olmadığı sonucuna varmak için maruziyet tahmini ile 

karşılaştırılır. 

4.3.2  Lokal etkiler (tahriş/korozyon, hassasiyet/duyarlılık) - 

Kalitatif ve Semi-Kantitatif Risk Karakterizasyonu 

Lokal etkiler için RC, yalnızca biyosidal ürün lokal etkiler için sınıflandırıldığında 

tetiklenir. Bir üründeki aktif madde ve/veya ortak formülanlar yerel etkiler için 

sınıflandırıldığında, ancak CLP kriterlerine göre ürünün sınıflandırmasını tetiklemeyen 

konsantrasyonlarda mevcut olduğunda, yerel etkiler için RC gerekli değildir (CLP 

Kriterlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz). 

Lokal etkiler için RC, tüm ilgili maruziyet senaryoları için gerçekleştirilmelidir. 

Biyosidal ürünün sınıflandırıldığı ancak kullanımdaki dilusyonun olmadığı durumlar 

için, kullanımdaki dilusyonu içeren maruziyet senaryosunun bir açıklamasının da  

sağlanması gerekir. 

Lokal etkiler için RC'nin sadece aktif maddeden ziyade ürüne odaklanması çok 

önemlidir. Ürün bileşimi ve aktif maddenin ilgili yerel tehlikelerine ilişkin tüm temel 

bilgiler değerlendirme aşamasında mevcut değilse, ancak yerel etkiler (aşağıda 

belirtilen koşullardan biri yerine getirildiğinde) temsili biyosidal ürünlerden 

gözlemleniyor veya bekleniyorsa, temsili ürünlerin lokal etkileri için RC yine de bu 

aşamada gerçekleştirilecektir (sınırlı bilgi temelinde). Bu durumda, RC'nin ürün 

ruhsatlandırma aşamasında iyileştirilmesi gerekebilir. 

Lokal etkiler için RC'yi tetiklemek adına bir sınıflandırma önerisi veya bir kendi 

kendine sınıflandırma veya aktif maddeler, ortak formülasyonlar veya ürünler için 

belirli sınıflandırma limitleri için bir uyarlama önerisi yeterlidir. Aktif madde veya ortak 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp


BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 
Sürüm 4.0, Aralık 2017 404 
BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 
Sürüm 4.0, Aralık 2017 404 
 

formülanlar için uyumlaştırılmış bir sınıflandırmanın mevcudiyeti, lokal etkiler için risk 

karakterizasyonu yürütmek için bir ön koşul olmamalıdır. 

Bu kısımdaki yönlendirmeyi takiben risk karakterizasyonu için dikkate alınması 

gereken lokal etkiler, aşağıdaki koşullardan en az birini karşılamalıdır: 

 H314 ile sınıflandırmaya yol açan tahriş veya aşındırıcı etkiler (Ciddi cilt 

yanıklarına ve göz hasarına neden olur) H315 (Cilt tahrişine neden olur), H318 (Ciddi 

göz hasarına neden olur) veya H319 (Ciddi göz tahrişine neden olur), genellikle tek 

konsantrasyonlu akut çalışmaların sonucudur. 

 STOT SE 3 - H335 (Solunum yolu tahrişine neden olabilir) veya EUH071 (Solunum  

yolunda aşındırıcı) veya STOT RE (solunum yolu, gözler, deri, GIT) ile  sınıflandırmaya 

yol açan solunum yolu üzerindeki irrite edici etkiler genellikle hayvanlarda veya insan 

verilerinde yapılan tek ve tekrarlanan maruziyet çalışmalarındaki gözlemlere dayanır. 

 EUH066 ile sınıflandırmaya yol açan etkiler (Tekrarlanan maruziyet ciltte kuruluğa 

veya çatlamaya neden olabilir) genellikle belirli ilgili kanıtlara dayanır. 

 H334 (Solunduğunda alerji veya astım semptomlarına veya solunum zorluklarına 

neden olabilir) veya H317 (alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir) ile sınıflandırmaya 

yol açan hassaslaştırıcı etkiler genellikle sırasıyla insan verileri veya hayvan 

çalışmalarının sonucudur. Bazı çalışmalar, yalnızca potens tahminleri için uygun olma 

eğiliminde olan belirli doz - yanıt bilgileri sağlayabilir. 

 Herhangi bir sınıflandırmaya yol açmayan diğer lokal etkiler, lokal etkiler için 

herhangi bir tür risk değerlendirmesi gerektirecek kadar şiddetli olarak kabul edilmez. 

4.3.2.1 Yerel etkiler için risk karakterizasyonu tanımları 

Kantitatif lokal RC: Tehlikenin yanı sıra maruziyet ve RC'nin risk bölümü 

kantitatiftir. Bu, bir AEC'nin kantitatif maruziyet tahminleriyle karşılaştırıldığı 

anlamına gelir. 

Kalitatif lokal RC: Tehlikenin yanı sıra maruziyet ve RC'nin risk bölümü kalitatiftir. 

Bu, tehlike karakterizasyonu bölümü için öncelikle sınıflandırmanın, maddeyi dört 

tehlike şiddeti kategorisinden birine (çok yüksek, yüksek, orta ve düşük) atamak için 

kullanıldığı anlamına gelir. Maruziyet kısmı için sadece kalitatif bilgiler kullanılır, bir 

başka deyişle maruz kalanlar (endüstriyel, profesyonel, genel halk, çocuk, bebek), 

maruziyet senaryosunun tanımı, potansiyel maruziyet yolları, kullanım sıklığı ve 
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maruziyet süresi, potansiyel maruziyet  derecesi (kullanılan maddenin miktarı ve 

konsantrasyonu) ve ilgili RMM'ler. Riskin kabul edilebilirliği veya kabul edilemezliği, 

kalitatif argümanların bir listesi olarak tanımlanır. 

Uygulamada, lokal etkiler için RC, bu iki yaklaşım arasında bir ara adım / 

kombinasyon olabilir ve bu, yarı kantitatif RC olarak adlandırılabilir. 

 Sistemik etkiler için risk karakterizasyonuna kıyasla lokal etkiler için 

risk karakterizasyonu 

Lokal veya sistemik etkilerin daha kritik olup olmadığı, üründeki aktif maddenin 

konsantrasyonu ve ürünün kullanım amacı dahil olmak üzere birkaç faktöre bağlıdır. 

Teorik olarak, düşük konsantrasyonda yüksek dozda madde uygulaması  sistemik 

etkiler için daha kritik olabilir, oysa lokal etkiler için daha yüksek konsantrasyonlarda 

uygulanan daha düşük dozlar kritik olabilir (örneğin, formaldehit salıcılar için 

yaklaşım). Ayrıca, aktif maddenin lokal toksisitesi, diğer ürün bileşenlerinin ve 

çözücülerin yerel etkilere ve ürünün pH'ına neden olma potansiyelinden özellikle 

etkilenmektedir. Bu, farklı ürünler ve/veya farklı amaçlanan kullanımlar veya PT'ler 

için lokal veya sistemik etkilerin daha kritik olabileceği anlamına gelir. 

Ayrıca, lokal etkilerin mevcut olması durumunda, gözlenen sistemik etkilerin gerçek 

birincil etkiler mi yoksa maddenin lokal toksisitesine ikincil mi olduğu genellikle 

belirsizdir. 

Bu nedenle, lokal etkiler için RC tetiklendiğinde, sistemik etkiler için bir RC her zaman 

ek olarak gerçekleştirilmelidir. 

Ancak, birinci kademe sistemik risk değerlendirmesi ile lokal etkilerin sistemik 

etkilerden çok daha kritik olduğu gösterilebilirse, tam gerekçelendirme sağlandığı 

takdirde, sistemik etkiler için daha yüksek kademeli değerlendirmeler yapılmayabilir. 

 

4.3.2.2 Lokal etkiler için risk karakterizasyonu konusunda dikkate alınması 

gereken belirsizlikler 

i) Tüm maruziyet yolları için belirsizlikler 

Lokal etkiler için kantitatif bir RC için potansiyel olarak yararlı olan veriler, sistemik 

etkiler için dikkate alınanlara kıyasla genellikle birkaç tür ek belirsizlik içerir. 

 LOAEC'den NOAEC'e ekstrapolasyon, maruziyet süresi ekstrapolasyonu, tür içi ve 
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türler arası farklılıklar nedeniyle belirsizlikler genellikle değerlendirme faktörleriyle ele 

alınır. Ancak, ekstrapolasyon belirsizliklerine ilişkin veriye dayalı olasılık bilgileri 

yalnızca sistemik etkiler için mevcuttur; bunun aksine, yerel etkiler için önerilen 

değerlendirme faktörleri (örn.ECHA REACH Kılavuzu IR+CSA Ana Bölüm R.19 

sunulmuştur) 

 Olasılıksal veri tabanları tarafından bilgilendirilmezler ve bu nedenle uygulamaları 

önemli ölçüde daha belirsizdir (yerel eşiklerin belirsizlikleri hakkındaki bilgileri ele 

alan bazı literatür referansları için, bkz. Ek 4-1). 

 Genellikle sistemik AEL türetimi için dikkate alınmayan diğer belirsizlikler, lokal AEC 

tahmini için, özellikle madde - ürün farklılıkları için çok önemlidir. Ürünün pH'ı ve 

ortak formülanların veya diğer irrite edici maddelerin varlığı, aktif maddenin yerel 

toksisiteye neden olma potansiyelini güçlü bir şekilde etkileyerek herhangi bir lokal 

üründeki aktif maddenin tehlike karakterizasyonuna uygun olmayan aktif madde için 

tespit edilen (bakınız Ek 4-3) AEC'ye neden olabilir. 

ii) Dermal yol için ek hususlar 

 Ek dermal stresörlere birlikte maruziyet da lokal etkilerle ilişkili olarak özellikle 

önemlidir. Fluhr ve diğerleri (2008), deri üzerindeki mekanik ve fiziksel stres ile 

sinerjik etkilerin dikkate alınması gerekliliğini vurgulamaktadır, örn. ıslak iş 

yerlerindeki sudan. Sonlanma noktası belirsizliği, dikkate alınması gereken başka bir 

konudur; cilt tahrişi veya hassasiyeti, farklı hassasiyet gösteren çeşitli yöntem ve 

parametrelerle (ısı, kızarıklık, şişme ve işlev bozukluğu) ölçülebilir (bkz. örneğin Fluhr 

ve diğerleri, 2008; multiparametrik bir yaklaşım önerme). Ek olarak, yarı-tıkayıcı 

koşulların ve hayvan testinde işlem gören cilt alanı başına madde miktarının gerçek 

insan maruziyet durumuyla ilgisi, başka bir belirsizlik kaynağını temsil etmektedir. 

 Maruziyet modelleri veya ölçümleri genellikle, yerel etkilerin risk değerlendirmesi 

için uygun olmayan, oldukça belirsiz dermal lokal maruziyet değerleri sağlar. Bunlar, 

zaman ve cilt yüzeyinde ortalama değerler olma eğilimindedir. Bunun aksine, 

maddenin tepe ve lokalize cilt  alanı konsantrasyonlarının (örn. kırışıklıklarda) lokal 

etkilere neden olduğu bilinmektedir (Schaafsma ve diğerleri, 2011). 

iii) Solunum yolu için ek hususlar 

 Solunum yolu anatomisi, solunum hızı, birikme modelleri ve dolayısıyla lokal ve 
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toplam klirens oranları hayvan modelleri ve insanlar arasında farklılık göstermektedir 

ve bu hesaba katılmalıdır. ECETOC (2003b), insanlara kıyasla küçük hayvanların 

artan solunum hızını göz önünde bulundurarak ve türe özgü birikim kalıpları için 

modelleme verilerini dikkate alarak, sıçan burun boşluğundaki etkilerin, insanlardaki 

etkileri 2 ila 4 kat fazla ortaya koyduğu sonucuna varmıştır. Bununla birlikte, gerekli 

bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmelerine ilişkin kılavuz Ana Bölüm R.19, 

hayvan-insan solunum farklılıklarına ilişkin bilgi veren verilerin yetersiz olduğunu ve 

insanların hayvanlardan daha duyarlı olduğunu varsaymanın ihtiyatlı olduğunu 

değerlendirmiştir. Sistemik etkiler için olduğu gibi 2,5 varsayılan dinamik faktör 

önerilmiştir. Lokal solunum etkileri için bu türler arası belirsizlik faktörünü bildiren 

ampirik veri tabanı çok zayıftır (bkz. Ek 4-1) 23. 

 Aktif madde ve ürünler fiziksel biçimleri açısından farklı olabilir; gaz veya aerosol 

maruziyeti, solunum sisteminde farklı dağılımlara ve dolayısıyla farklı etkilere neden 

olabilmektedir. 

 Aerosol maruziyetiyle, aerosoldeki farklı aktif madde konsantrasyonları, hava 

hacmi başına farklı aerosol kütlesi ve farklı aerosol damlacık boyutu dağılımı farklı 

etkilere neden olabilmektedir. Aerosol konsantrasyonlarının ve hava hacmi başına 

kütlenin potansiyel olarak ilgili tüm kombinasyonları test edilemez. 

 

23 Bununla birlikte, sistemik etkiler için değerlendirme faktörünün de bir politika kararını temsil ettiği kabul edilmektedir: 

Standart faktör sıçan-insan ekstrapolasyonu için 10 iken, veriye dayalı olasılıklı değerlendirme faktörleri 4 (geometrik ortalama) 

ila 40 (95. yüzdelik) arasında değişir (Schneider ve diğerleri, 2006; Bokkers ve Slob, 2007). 

 

iv) Oral yol için ek hususlar 

Prensip olarak, sıçan ön mide tahrişinin alakası, insan risk değerlendirmesi için 

sorgulanabilir (Wester ve diğerleri, 1988; IARC, 1999b; ECETOC, 2006; Proctor, 

2007). Kemirgen ön midesinin epitelisi, insan yemek borusu veya midesinin 

epitelisiyle aynı değildir. Kemirgen ön midesi, bezleri olmayan kornifiye tabakalı 

skuamöz bir epiteldir. Buna karşılık, insan özefagusu, mukus salgıları ile epitelin bir 

miktar korunmasını sağlayan, submukozal bezlere sahip keratinize olmayan tabakalı 

skuamöz bir epiteldir ve insan midesi, çeşitli bezlere sahip kolumnar epitel hücreler 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
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ile kaplıdır. Kemirgen ön midesi orta pH=4,5 - 6'ya sahiptir, insan özefagusu pH=7'ye 

ve insan midesi pH=1 - 2'ye (açlık) sahiptir. Ancak muhtemelen en önemlisi, yemek 

borusu epiteliyle yutulan materyal arasındaki temas süresi, bir saklama organı olarak 

işlev gören kemirgenlerin ön midesine kıyasla insanlarda ihmal edilebilir düzeydedir. 

İnsan mide ve bağırsağındaki temas süresi, kemirgen glandüler mide ve bağırsaktaki 

temas süresi gibi önemli olabilir. Bu nedenle, Harrison (1992) tarafından irrite edici 

etkilere yönelik NOEL'lerin veya konsantrasyonların, ağız boşluğu, farenks ve 

özofagus, glandüler mide veya bağırsak gibi insanlarda bir karşılığı olan GI yolunun 

bu kısımlarında belirlenmesi gerektiği öne sürülmüştür. 
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v) Hassaslaştırıcı etkiler için ek hususlar 

 Solunum hassaslaşması için uluslararası kabul görmüş testler yoktur, ancak 

solunum hassaslaşma potansiyelini gösterebilen modeller geliştirilmektedir. 

 Deri duyarlılığı testleri, insanlarda alerjik kontakt dermatitin indüksiyon ve/veya 

yükleme aşamasını/hayvanlarda tip IV aşırı duyarlılık reaksiyonlarını (= duyarlılaşma 

ve ortaya çıkarma) simüle etmektedir. Literatürde, kantitatif risk değerlendirme 

yöntemi, indüksiyon aşamasına odaklanmaktadır, ancak mevcut yaklaşımların daha 

fazla bilimsel açıklamaya ihtiyacı vardır. Bununla birlikte, indüksiyonun etkili bir 

şekilde önlenmediği ve insanların halihazırda duyarlı hale geldiği durumlarda, bu 

yaklaşımlar, gerekli olan daha düşük dozlar nedeniyle ortaya çıkma zorluğuna karşı 

koruma sağlamayacaktır. 

 Hayvan bazlı cilt hassaslaştırma testleri, potens göstergesi olmakla birlikte, insan 

hassaslaşması için eşikleri tahmin etmek için değil, cilt hassaslaştırıcı maddeleri 

kalitatif olarak tanımlamak ve sınıflandırmak için doğrulanmıştır. Bununla birlikte, 

LLNA'dan elde edilen EC3 değerinin AEC türetme için bir çıkış noktası olarak 

kullanılabileceğini öneren yayınlar vardır (ICCVAM, 2011; Basketter ve diğerleri, 

2005b). 

 Deri hassaslaşması için çeşitli çalışma türlerinin avantajları ve dezavantajları 

aşağıda Tablo 23'te özetlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 23: Cilt hassasiyeti testlerinin avantajları ve dezavantajları 
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 Avantajları Çekinceler 

 

 

 

 

 

HRIPT* 

- doğrudan ilgilenilen türler (insan) 

hakkında elde edilen veriler 

- insan grupları seçilir, 

nispeten düşük sayılar; 

genel popülasyonda 

gözlemlenen çeşitliliği 

temsil etmeyebilir 

- etik nedenlerden dolayı 

yeni HRIPT yapılmamalıdır 

- iyatrojenik duyarlılaşma 

riski 

- genellikle test yönteminin 

zayıf şeffaflığı, bilinmeyen 

tekrarlanabilirlik ve 

sonlanma noktasının insan 

hastalığı için uygunluğu 

(Basketter, 2009; EAHC, 

2009) 

 

 

 

 

 

LLNA 

- sonuçlar objektiftir 

- M&K ile karşılaştırıldığında kullanılan 

daha az sayıda hayvan  

- bir doz-yanıt eğrisi elde edilebilir 

- kritik dozlar insan test sonuçlarıyla 

ilişkilidir; EC3 ile insan eşikleri arasındaki 

korelasyon için destek vardır (Schneider 

& Akkan, 2004; ICCVAM, 2011; Basketter 

vd., 2005b) 

- veriler, bir duyarlılık potansiyelini 

kategorize etmek için kullanılabilir 

(ICCVAM, 2011) 

- bazı kimyasallar için 

yüksek sayıda yanlış pozitif 

sonuç (yüzey aktif 

maddeler, yağ asidi türü 

maddeler, siloksanlar) 

- bazı metaller için yanlış 

negatifler (nikel) 

- sonuçlar üzerindeki 

aracın etkisi 
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- veriler risk değerlendirmesi için 

kullanılabilir 

 

 

M&K 

- bazı durumlarda zorlama için bir doz-

yanıt ilişkisini tanımlamak için 

kullanılabilir 

- insanlar için çok çeşitli temas 

alerjenleri hakkında toplanan yüksek 

hacimli veri (tarihsel veritabanı) 

- hayvan ıstırabı 

- genel olarak test edilen 

tek bir konsantrasyon 

- reaksiyon kapsamında 

ifade edilen sonuçlar 

 

 Avantajları Çekinceler 

 - temas alerjenlerini tespit etmek ve 

sonuçları insanlara ekstrapole etmek için 

bir referans prosedür olarak düşünülebilir 

(ancak altın standart değil) 

yoğunluk - sonuçların 

öznelliği 

- uygun olmayan renkli 

maddelerle ilgili testler: 

sonuçlar bozulabilir 

 

Buehler 

Yöntemi 

- M&K'den daha az yanlış pozitif sonuç 

verir 

-orta veya güçlü hassaslaştırıcıları tespit 

edecek kadar hassas 

- azaltılmış hassasiyet 

- bipolar test ve sadece 

kalitatif 

- sonuçlar genellikle 

ekstrapole edilemez 

HRIPT*: Bazı HRIPT'ler yalnızca kutanöz tahrişi tespit etmek için tasarlanmıştır ve 

hassaslaştırma potansiyelini tespit etmez. 
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4.3.2.3 (Yarı) -kantitatif veya kalitatif risk gerçekleştirmek için karar 

mantığı 

 

i. Solunum ve Cilt İrritasyonu/Aşınması 

Yukarıda açıklanan belirsizlikler ışığında, genellikle hiçbir yerel AEC türetilmemelidir 

ve yerel etkiler için RC kantitatif değil kalitatif olmalıdır. 

Ancak, yerel etkiler için yarı kantitatif veya kantitatif bir RC, yukarıda açıklanan 

belirsizliklerin yeterince kontrol edildiği senaryolarda gerçekleştirilebilir, örn. eğer: 

 Doz yanıt bilgisi mevcuttur (genellikle aktif madde için); ve 

 aktif madde, biyosidal ürün ile aynıdır veya ürünler, ilgili pH ve çözücü 

değişiklikleri olmaksızın aktif maddenin basit seyreltilmiş halleridir; ve 

 NOAEC, ilgili maruziyet dönemini kapsayan ilgili ve güvenilir verilerden elde 

edilebilir. 

 İlk ve son girdiler, cilt tahrişi/aşınmasına göre solunum tahrişi/aşınması için daha 

çok doğrudur. Bu nedenle, solunum tahrişi/korozyonu için, yerel yarı kantitatif veya 

yerel kantitatif bir RC, daha sık temelde kalitatif bir RC'den daha uygun olabilir. 

ii. Solunum ve Cilt Hassasiyeti 

Solunum hassaslaşması ve deri hassasiyeti için yalnızca kalitatif bir RC 

gerçekleştirilmelidir. 

Nitel yaklaşım, mevcut verilere ve açıklanan belirsizlikleri kontrol etme olasılıklarına 

bağlı olarak yarı kantitatif veya kantitatif bir yaklaşımla tamamlanabilir. Deri 

hassaslaşması için kantitatif metodolojiler mevcuttur, ancak daha fazla bilimsel 

açıklamaya ihtiyaç vardır, örneğin Ek 4-4'te açıklandığı gibi. Solunum hassaslaşması 

için mevcut kantitatif metodoloji mevcut değildir. 

iii. Gastrointestinal İrritasyon 

Lokal GI(T) etkileri için spesifik bir risk değerlendirmesinin sadece çok istisnai 

durumlarda gerekli olması beklenmektedir, çünkü: 

 Lokal etkiler için risk değerlendirmesi, ürünün sınıflandırılmasıyla tetiklenir. Teorik 

olarak, STOT RE sınıflandırması lokal GI (T) etkiler için mümkün olabilir. Ancak bu 

nadir olma eğilimindedir. 
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 Lokal etkiler için sınıflandırılan konsantre ürünlere GI (T) maruziyet büyük 

olasılıkla kazara olacaktır. 

 Lokal GI (T) etkilerini ikincil sistemik etkilerden ayırmak genellikle kolay değildir. 

Bu nedenle, yerel GI (T) etkileri için risk değerlendirmesi, genellikle sözlü 

çalışmalardan elde edilen sistemik etkiler ve sistemik AEL değerleri için risk 

değerlendirmesi kapsamında ele alınacaktır. 

Lokal GI (T) etkileri için risk değerlendirmesi çok nadiren yapılacağından, şimdiye 

kadar özel bir kılavuza gerek görülmemektedir. Değerlendirme, mevcut spesifik 

verilere ve değerlendirme ihtiyaçlarına ve en son bilimsel duruma binaen duruma 

özgü yaklaşımları takip edebilir. İlkesel kavramlar bu kılavuzdan ödünç alınabilir. Her 

durumda, değerlendirmeler BPC tarafından gözden geçirilecektir. 

4.3.2.4 Lokal solunum ve cilt etkileri için (yarı-) kantitatif RC 

i. Solunum ve göz tahrişi etkileri - Kantitatif yaklaşım 

Hayvan veya insan çalışmalarındaki en güvenilir ve ilgili irrite edici olmayan 

konsantrasyon (solunum NOAEC), AEC, inhalasyonunu hesaplamak için 

kullanılmalıdır. Düzenleyici alanlar arasında uyum sağlamak amacıyla, gerekli bilgiler 

ve kimyasal güvenlik değerlendirmesi kılavuzu Bölüm R.19'da önerilen değerlendirme 

faktörleri,profesyoneller ve profesyonel olmayanlar için aynı tür içi AF'nin 

uygulanması istisnai ile uygulanacaktır (REACH'te "işçiler" ve "genel nüfus" olarak 

anılacaktır, aşağıdaki kutuya bakınız). 

 

REACH'te önerilen varsayılan AF değerlerinden sapma, duruma göre değerlendirilmeli 

ve her zaman bilimsel neden/gerekçeler verilmelidir. 

Bu AEC daha sonra mg/m3 olarak ifade edilen harici inhalasyon maruziyetleriyle 

karşılaştırılmalıdır. 

ii. Cilt tahrişi etkileri - Yarı kantitatif yaklaşım 

Deri tahrişi etkileri için tam kantitatif bir RC (değerlendirme faktörlerini kullanarak) 

zordur, çünkü yüzey alanı başına dermal doz açısından dermal maruziyet modelleri 

Solunum maruziyeti için değerlendirme faktörleri: 

Türler Arası AF = 2,5 (varsayılan) 

Türler Arası AF = 10 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment


BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 
Sürüm 4.0, Aralık 2017 414 
BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 
Sürüm 4.0, Aralık 2017 414  

ve ölçümleri genellikle mevcut değildir ve eğer mevcutsa, önemli ölçüde belirsizdir: 

Deri tahrişinin en yüksek maruziyetten güçlü şekilde etkilendiği varsayılmaktadır. 

Bununla birlikte, maruziyet ölçümleri genellikle entegre edilir veya zaman içinde 

ortalaması alınır ve kırışıklıklarda en yüksek maruziyet bilinmemektedir. Ek olarak, 

kişisel koruma (giysi, tulum ve eldiven) ekipmanı giyildiğinde maddeyle temas eden 

vücudun yüzey alanı başına doz konusunda önemli ölçüde belirsizlik vardır. Bu 

nedenle, Kademe II kontrol önlemleri, kantitatif bir şekilde dikkate alınamaz. 

Sonuç olarak, lokal dermal etkiler için yarı kantitatif tehlike ve maruziyet bilgileri, 

kalitatif risk değerlendirmesini ve sonuçta karar vermeyi desteklemek için 

kullanılabilir. Mevcut hayvan veya insan verilerinden tanımlanan NOAEC (veya bir 

NOAEC oluşturulamazsa LOAEC) yüzde konsantrasyon (%) olarak ifade edilmelidir. 

Bu NOAEC daha sonra, değerlendirme faktörleri uygulanmadan her senaryoda temsili 

üründeki aktif maddenin kullanımdaki konsantrasyonu (%) ile doğrudan 

karşılaştırılmalıdır. Bu karşılaştırmanın amacı, ilgili risklerin kesin ve kantitatif bir 

ölçüsü olmaktan ziyade, yalnızca risklerin büyüklüğüne ilişkin bir tahmin sağlamaktır. 

iii. Lokal etkiler için kantitatif veya yarı kantitatif risk 

değerlendirmesinin belirsizliklerinin ele alınması 

Bilgi gereklilikleri ve kimyasal güvenlik değerlendirmesi Kılavuzu Ana Bölüm R.19 

(belirsizlik analizi) ile uyumlu olarak, lokal etkiler için kantitatif veya yarı kantitatif 

risk değerlendirmesine ek olarak tehlike ve maruziyet değerlendirmesindeki 

belirsizliklerin bir değerlendirmesi yapılabilir. Bu, duruma özgü ihtiyaçlara göre 

uyarlanmış genel bir kontrol listesinden başlayabilir (bkz.Ek 4-2), ve hangi 

belirsizliklerin değerlendirme faktörleri tarafından ele alındığını ve geriye kalan 

münferit belirsizliklerden hangilerinin risk tahminini fazla veya az tahmin etme 

eğiliminde olduğunu veya hangi yönde risk tahminini etkileyebileceğini belirtir. 

Ek olarak, risk değerlendirmesinin daha yüksek kademe iyileştirilmesi için Bölüm 

4.6'da açıklanan belirsizlik analizi de dikkate alınmalıdır. 

4.3.2.5 Lokal etkiler için kalitatif RC  

Lokal etkiler için kalitatif bir RC gerekliyse, potansiyel yerel etkiler ve olası maruziyet 

hakkındaki tüm mevcut bilgiler dikkate alınacaktır. 

Düzenleyici alanlar arasında uyum sağlamak amacıyla, gerekli bilgiler ve kimyasal 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
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güvenlik değerlendirmesi Kılavuzu, Bölüm E: Risk Karakterizasyonu içinde kalitatif RC 

için açıklanan ilkeler uygulanacaktır. Lokal dermal etkilerle ilgili olarak, Schaafsma ve 

diğerleri tarafından yayınlanan iyileştirilmiş yaklaşım (2011) dikkate alınmalıdır. 

Aşağıdaki adımlar izlenmelidir: 

 Aktif madde ve ortak formülanlar veya ürünün kendisi hakkındaki akut test 

verilerinden elde edilen sonuçları ve ilgili ek bilgileri kullanarak (temsili) biyosidal 

ürünün ve kullanımdaki dilusyonlarınin lokal tehlikelerini (DPD veya CLP Yönetmeliği 

altında sınıflandırmaya yol açan) tanımlayınız (ör. formülasyonla ilgili özel bilgiler 

dahil, bakınız Ek 4-3) 

 Aşağıdaki Kısım (i) ve Tablo 24'te belirtildiği gibi, sınıflandırmasıyla tanımlanan 

tehlike kategorilerinin dört kategoriden birine (çok yüksek, yüksek, orta veya düşük) 

atanması. 

 Maruziyet senaryolarının tanımlanması: maruz kalan kişiler ve hayvanlar 

(endüstriyel veya profesyonel çalışanlar, genel halk, çocuklar, bebekler, evcil 

hayvanlar, çiftlik hayvanları vb.); ilgili tatbikler/kullanımlar/süreçler; ilgili maruziyet 

yolları. Her bir maruziyet senaryosu için potansiyel maruziyet sıklığını ve süresini ve 

potansiyel maruziyet derecesini açıklayınız (varsa ve ilgiliyse, sistemik maruziyet 

değerlendirmesinden elde edilen Kademe I tahminleri kullanınız) ve kullanımda olan 

operasyonel koşulları, RMM'leri ve KKE'leri gösteriniz. 

 Risklerin kabul edilebilirliği veya kabul edilemezliği (destekleyici argümanlar), 

aşağıdaki Kısım (iii) ve Tablo 25'te önerildiği gibi kalitatif argümanlara göre belirlenir. 

 Riskin kabul edilebilirliğine ilişkin kalitatif olarak sonuçlandırma: Tehlike 

kategorilerinin her biri için maruziyetin  kabul edilebilirliğine karar vermek için kılavuz 

aşağıda Kısım (iv) 'de ve genel halk için Tablo 26'da ve profesyoneller için Tablo 27'de 

verilmiştir. Kılavuz şunları hesaba katmaktadır: (1) potansiyel maruziyet sıklığı ve 

süresi, 

(2) potansiyel maruziyet derecesi, (3) gerekli operasyonel koşullar ve diğer RMM'ler, 

(4) gerekli KKE. Her bir maruziyet senaryosu için, riskin kabul edilebilir olduğunu 

desteklemek üzere 4 maruziyet göstergesinin tümü için minimum gereklilikler 

karşılanmalıdır. (a) Tablolarda verilen RMM'lerin ve KKE'lerin spesifik maruziyet 

senaryosunda karşılanıp karşılanamayacağını ve (b) potansiyel maruziyet sıklığı ve 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment


BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 
Sürüm 4.0, Aralık 2017 416 
BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 
Sürüm 4.0, Aralık 2017 416  

süresinden ve maruziyet derecesinden sapmalar ve gerekli minimum RMM ve 

KKE'den sapmalar (örneğin, eksik RMM / PPE, başka yollarla ikame dahil) kabul edilip 

edilemeyeceğine dair uzman görüşü gereklidir.  Riskin kabul edilebilirliğine ilişkin 

sonuca, sonucu destekleyen verilerdeki belirsizliklere dair bir anlatı eşlik etmelidir. 

Ek 4-5'te verilen örnekler tehlike, maruziyet, risk ve ilgili belirsizlikleri açıklamak için 

şablon olarak kullanılabilir. 

i. Tehlike kategorilerinin belirlenmesi 

Ürün/kullanımdaki solüsyonlarla ilgili kantitatif doz-yanıt bilgilerinin mevcut olmadığı 

lokal etkiler için, kalitatif bir değerlendirmenin yapılması gerekir. Hiçbir AEC 

türetilemediğinde genel yaklaşım, ürün/kullanımdaki solüsyon ile teması 

azaltmayı/önlemeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte, RMM'lerin, mühendislik 

kontrollerinin ve diğer risk azaltma önlemlerinin uygulanması, sağlık tehlikesi 

endişesinin derecesiyle orantılı olmalıdır. Örneğin, irrite edici maddelere güçlü 

hassaslaştırıcılarla aynı kontrol stratejisinin uygulanması uygun değildir. 

Sonuç olarak, bu bölümde önerilen yaklaşım, potansiyel tehlike ne kadar büyükse, 

kontrollerin de o kadar sıkı olacağı ilkesine dayanmaktadır. Tersine, bu, daha düşük 

tehlike kategorilerinin daha az sıkı kontroller gerektirdiği anlamına gelir. 

Nitel yaklaşım için pratik rehberlik sağlamak adına, tehlikelerin bir 

kategorilendirilmesi (çok yüksek, yüksek, orta ve düşük) önerilmektedir (bkz. 

Aşağıdaki Tablo 24). 

Ürün/kullanımdaki dilusyon için belirlenen lokal tehlikelerin, iki temel faktöre dayanan 

dört kategoriden birine tahsis edilmesi önerilir: 

 Ortaya çıkan sağlık etkisinin geri döndürülemezlik, yaşamı tehdit etme ve uzun 

dönem sonuçlar açısından ciddiyeti. Örneğin, duyarlılığın geri çevrilemezlik ve uzun 

dönem sonuçları nedeniyle hafif tahrişten daha ciddi olduğu düşünülmektedir. 

 Belirli bir toksikolojik sonlanma noktası ile ilgili olarak ürün/kullanımdaki çözümün 

potensi. Örneğin, güçlü bir cilt hassasiyeti için orta seviyeden daha sıkı kontrol 

gerekmektedir. Aynı şey, irrite edici ile ilişkili olarak güçlü bir aşındırıcı için de 

geçerlidir. 

Ürünlerin/kullanımdaki çözümlerin çok yüksek, yüksek, orta ve düşük olmak üzere 

dört tehlike kategorisine ayrılmasında tutarlılığı sağlamak için, tehlikenin 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 
417 

BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 
417 

 

 

tanımlanmasına yönelik basit ve şeffaf bir yaklaşım gereklidir. Bu yerel etkiler için 

sınıflandırma sistemi, genellikle bu sonlanma noktaları için mevcut olan bilginin 

kalitatif ve yarı kantitatif doğasını yansıtmaya meyilli olduğundan, AB tehlike 

sınıflandırma sisteminin (hem DSD / DPD kapsamında hem de CLP Yönetmeliği 

uyarınca) tehlikelerin tanımlayıcısı olarak kullanılması önerilmektedir. 

Tablo 24: Lokal etkilerde tehlike kategorizasyonu 

 

Tehlike kategorisi İlgili lokal etki Biyosidal ürüne 

ve / veya 

kullanımdaki 

solüsyonlara 

atanan DSD /DPD  

altındaki R-

ifadesi 

Biyosidal ürüne 

veya kullanımdaki 

solüsyonlara 

atanan eşdeğer CLP 

 tehlike 

sınıflandırması 

Çok yüksek Aşırı cilt 

hassaslaştırıcı1 

R43 Skin Sens 1A veya 

Skin Sens 1 (H317) 

ve CLP kılavuzuna 

göre "aşırı" olarak 

değerlendirilen etki 

veya Eşdeğer tehlike 

seviyesi 

1 Maddeler veya karışımlar, bir cilt hassaslaştırma testi temelinde "Aşırı cilt hassaslaştırıcı" kategorisinde alt 

sınıflandırıldıklarında CLP kriterleri kullanılarak bu kategoriye yerleştirilebilir Rehberlik) veya test yoksa, tüm mevcut bilgileri 

(SCL'sine kıyasla hassaslaştırıcı maddenin konsantrasyonu, fiziksel formu, ürünün formülasyonu, ...) hesaba katan bir uzman 

görüşü temelinde, "Aşırı hassaslaştırıcı" sınıflandırmasının garanti edildiğini ortaya koymaktadır. 
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Tehlike kategorisi İlgili lokal etki Biyosidal ürüne 

ve / veya 

kullanımdaki 

solüsyonlara 

atanan  DSD/DPD   

kullanılan 

biyosidal ürün 

Biyosidal ürüne 

ve/veya 

kullanımdaki 

solüsyona atanan 

eşdeğer CLP tehlike  

sınıflandırması 

 Güçlü solunum 

hassaslaştırıcı 

R42 Resp Sens 1A (H334) 

veya Resp Sens 1 ve 

etki CLP'ye göre güçlü 

olarak 

değerlendirilmüş 

Güçlü aşındırıcı R35 Skin Corr 1A (H314) 

Yüksek Güçlü cilt 

hassaslaştırıcı2 

R43 Skin Sens 1A  (H317) 

veya Skin Sens 1 

(H317) ve CLP 

kılavuzuna göre 

"güçlü" olarak 

değerlendirilen etki 

veya Eşdeğer tehlike 

seviyesi 

Orta derecede 

solunum 

hassaslaştırıcı 

R42 Resp Sens 1B (H334) 

veya Resp Sens 1 ve 

etki CLP'ye göre orta 

derece olarak 

değerlendirilmiş 

Aşındırıcı R34 Skin Corr 1B/1C 

(H314) 

Solunum yolu için 

aşındırıcı 

N.A. EUH071 
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Ciddi göz irrite edici R41 Eye Dam 1 (H318) 

Orta Orta derecede cilt 

hassaslaştırıcı3 

R43 Skin Sens 1B  (H317) 

veya Skin Sens 1 

(H317) ve CLP 

kılavuzuna göre "orta 

derece" olarak 

değerlendirilen etki 

veya Eşdeğer tehlike 

seviyesi 

Spesifik hedef 

organ toksisitesi - 

tekrarlanan doz 

R48/23, R48/24 ya 

da R48/25 

STOT RE1 (H 372, 

lokal 

etkiler cilt, göz, RT, 

GIT) 

Düşük Cilt için irrite edici R38 Skin Irrit 2 (H315) 

Göz için irrite edici R36 Eye Irrit 2 (H319) 

Solunum yolları için 

irrite edici 

R37 STOT SE 3 (H335) 

Cilt kuruluğuna 

neden olur 

R66 EUH066 

Spesifik hedef 

organ toksisitesi - 

tekrarlanan doz 

R48/20 veya 

R48/21 veya 

R48/22 

STOT RE 2 (H373, 

lokal 

etkiler cilt, göz, RT, 

GIT) 

 

2 Maddeler veya karışımlar, bir cilt hassaslaştırma testi temelinde "Güçlü cilt hassaslaştırıcı" kategorisinde alt 

sınıflandırıldıklarında CLP kriterleri kullanılarak bu kategoriye yerleştirilebilir Rehberlik) veya test yoksa, tüm mevcut bilgileri 

(SCL'sine kıyasla hassaslaştırıcı maddenin konsantrasyonu, fiziksel formu, ürünün formülasyonu, ...) hesaba katan bir uzman 

görüşü temelinde, "Güçlü hassaslaştırıcı" sınıflandırmasının garanti edildiğini ortaya koymaktadır. 

3 Maddeler veya karışımlar, bir cilt hassaslaştırma testi temelinde "Orta derecede cilt hassaslaştırıcı" kategorisinde alt 

sınıflandırıldıklarında CLP kriterleri kullanılarak bu kategoriye yerleştirilebilir Rehberlik) veya test yoksa, tüm mevcut bilgileri 

(SCL'sine kıyasla hassaslaştırıcı maddenin konsantrasyonu, fiziksel formu, ürünün formülasyonu, ...) hesaba katan bir uzman 

görüşü temelinde, "Orta derecede hassaslaştırıcı" sınıflandırmasının garanti edildiğini ortaya koymaktadır. 
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"Çok yüksek" tehlike kategorisine, çok yüksek potansiyele sahip cilt hassaslaştırıcıları 

ve aşındırıcılar (aşırı cilt hassaslaştırıcılar ve güçlü aşındırıcılar) ve güçlü solunum 

hassaslaştırıcılarının dahil edilmesi önerilmektedir. Güçlü solunum hassaslaştırıcıları, 

bu kategoriye, bu tür ürünlere/kullanımdaki dilusyonlara maruziyetin kesinlikle 

kontrol altına alınması gerektiği temelinde tahsis edilir, çünkü mevcut metodolojiler, 

bunların kullanımıyla ilişkili riskleri yeterince değerlendirmemize izin vermez. Aşırı cilt 

hassaslaştırıcıları ve güçlü aşındırıcılar, son derece düşük konsantrasyonlarda ciddi, 

potansiyel olarak geri döndürülemez etkilere neden oldukları için bu kategoriye 

atanır. 

"Yüksek" tehlike kategorisi, güçlü cilt hassaslaştırıcıları, orta derecede solunum 

hassaslaştırıcıları ve önemli potansiyele sahip aşındırıcıları (solunum yolunda 

aşındırıcılar ve ciddi göz irrite ediciler dahil) içermektedir. Bu ürünler/kullanımdaki 

solüsyonlar, nispeten düşük konsantrasyonlarda ciddi, geri döndürülemez etkilere 

neden oldukları için bu kategoriye ayrılmıştır. 

"Orta" tehlike kategorisi, orta derecede cilt hassaslaştırıcıları içerir. Bu 

ürünler/kullanımdaki dilusyonlar, çok düşük olmayan konsantrasyonlarda önemli, 

muhtemelen geri döndürülemez etkilere neden oldukları için bu kategoriye ayrılmıştır. 

"Düşük" tehlike kategorisi, orta derecede irrite edici maddeleri ve cilt kuruluğuna 

neden olan ürünleri/kullanımdaki dilusyonları içerir. Nispeten yüksek 

konsantrasyonlarda orta düzeyde, geri döndürülebilir etkilere neden oldukları için bu 

kategoriye ayrılmıştır. 

Yukarıda biyosidal maddeler, ürünler ve kullanımdaki çözeltiler için açıklanan güç 

değerlendirmesi ve tehlike sınıflandırması, aynı şekilde çok farklı aktif madde 

konsantrasyonlarına sahip iki ürünün potansiyel olarak kategorize edilmesiyle 

sonuçlanabilir. Bu nedenle, yalnızca resmi sınıflandırma kurallarından elde edilen 

sonuçları değil, aynı zamanda maddeler ve ürünler üzerindeki testler, kimyasal, 

fiziksel form, fiziko-kimyasal etkileşimlerin konsantrasyonu ve olası formülasyon 

etkilerinin dikkate alınması dahil mevcut tüm bilgileri kullanarak dikkatli bilimsel 

değerlendirmelere dayanmalıdır (bakınız Ek 4-3). 

ii. Maruziyet senaryolarının tanımlanması - Maruziyet göstergeleri 

Maruziyet senaryosuna ilişkin aşağıdaki kalitatif bilgiler sağlanmalıdır: 

- Maruz kalanlar: genel halk (yetişkinler, çocuklar, bebekler, evcil hayvanlar), 
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profesyoneller veya endüstriyel işçiler 

- Tatbikler/kullanımlar/işlemler: örneğin, açık havada zemine püskürtme, 

havuza dökülerek dilusyon (Ek 4-5'teki örneklere bakınız) 

- Olası maruziyet yolu: cilt, göz, solunum yolu, gastrointestinal sistem 

Aşağıdaki yarı-kantitatif ve kalitatif maruziyet bilgileri her maruziyet senaryosu 

için ayrı ayrı sağlanmalıdır: 

(1) potansiyel maruziyet sıklığı ve süresi 

Maksimum maruziyet olasılığı için gerçekçi bir en kötü durum göstergesi 

sağlanmalıdır. Maruziyet olasılığı, tatbikin/kullanımın/işlemin sıklığı ve süresi ile artar. 

Potansiyel maruziyet süresi, tatbik/kullanım/işlem süresinden önemli ölçüde daha 

düşük olabilir ve ayrıca farklı maruziyet yolları için farklı olabilir. 

(2) potansiyel maruziyet derecesi 

Maruziyet tahminleri mevcutsa, örneğin sistemik etkiler için maruziyet 

değerlendirmesinden, bunlar örneğin ml/m3 hava veya ml/cm2 cilt veya mg/kişi 

olarak tanımlanabilir. Nitel değerlendirme için, bu yarı kantitatif bilgi belirleyici 

değildir, ancak maruziyetin kabul edilebilirliğine ilişkin genel sonuç için değerli 

olabilir. Güvenilir maruziyet tahminleri mevcut değilse, bunların oluşturulmasına 

gerek yoktur. 

(3) operasyonel koşullar ve halihazırda kullanımda olan veya ek olarak gerekli diğer 

RMM'ler 

(4) KKE zaten kullanımda veya ek olarak gerekli 

Teknik ve organizasyonel hükümler ve diğer RMM açısından operasyonel koşullar 

(örneğin mikrokapsülleme, özel paketleme ve diğerleri ile özel formülasyonlar dahil, 

bakınız Ek 4-3) ve ayrıca KKE dikkate alınmalıdır. RMM'ler ve KKE'ler halihazırda 

kullanımda olan ve gerekirse CAR'da gerçekçi bir şekilde tanımlanabilenler 

belirtilmelidir. Potansiyel olarak ilgili RMM'ler ve KKE'ler Tablo 26 ve 27'de 

listelenmiştir. 

iii. Riskin kabul edilebilirliği veya kabul edilemezliği - Destekleyici 

Argümanlar  

 

Tablo 25: Riskin kabul edilebilirliğini veya kaul edilemezliğini destekleyen 
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kalitatif argümanlara örnekler 

 

Kabul edilebilir risk desteği Kabul edilemez risk desteği 

Sınıflandırılmamış ürünler veya kullanımdaki 

dilusyonlar için, lokal etki riski her zaman 

kabul edilebilir olarak değerlendirilmelidir. 

 

+ tersine çevrilebilir etki 

+ yalnızca tekrarlanan, uzun dönem 

maruziyetten sonra beklenen yan etki (örn. 

STOT-RE ve EUH066) 

- geri döndürülemez ve/veya şiddetli 

etki24 (örn. Cat. 1 etkisi) 

- kısa bir maruziyetten sonra 

meydana gelen olumsuz etki 

+ düşük sıklıkla kullanılır - yüksek sıklıkla kullanılır 

+ kısa süre için kullanılır - uzun süre kullanılır 

- kritik ilk temas bölgelerine maruziyet 

olasılığı düşük: cilt, göz, RT, GI (T) 

- kritik ilk temas bölgelerine 

maruziyet olasılığı yüksek: cilt, göz, 

RT, GI (T) 

+ düşük maruziyet (yaklaşık bilgiler): 

- olay başına düşük miktar kullanılır 

- düşük buhar basıncı 

- düşük (sıvı veya katı) aerosol oluşumu 

- yüksek ürün viskozitesi (düşük aerosol 

oluşumu ve sıçrama potansiyeli) 

- örneğin dış mekan kullanımı nedeniyle 

beklenen yüksek havalandırma 

- cilt, göz, GT ile doğrudan temas yok 

- yüksek maruziyet (yaklaşık bilgiler): 

 olay başına yüksek miktar kullanılır 

 yüksek buhar basıncı 

 yüksek (sıvı veya katı) aerosol 

oluşumu 

 yüksek buhar basıncı 

 

 beklenen düşük havalandırma (ör. 

iç mekan kullanımı) 

 beklenen cilt, göz ile doğrudan 

temas, GT 

24 Etkinin şiddeti, varsa değerlendirilebilir, örn. Draize skoruna göre cilt tahrişi/korozyonu için, iltihaplanma derecesine bağlı 
göz tahrişi için, örneğin cilt hassasiyeti için kronik dermatit, genelleştirilmiş (sistemik/tüm vücut) dermatit ve/veya hastaneye 
yatış ve semptomların süresi ve derecesine bağlı olarak solunum duyarlılığı için. Spesifik in vitro testlerden elde edilen puanlar 
da bir bilgi kaynağı olarak kullanılabilir. 
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- olumsuz etki konsantrasyonu (LOAEC) 

ile karşılaştırıldığında düşük maruziyet düzeyi 

veya varsa olumsuz etki konsantrasyonu 

(NOAEC) 

 olumsuz etki konsantrasyonu 

(LOAEC) veya varsa NOAEC ile 

karşılaştırıldığında yüksek maruziyet 

seviyesi 

+ halihazırda kullanımda olan veya önerilen 

ve uyumluluk beklenen yüksek derecede 

operasyonel RMM'ler 

 Yüksek düzeyde koruma 

 Kolay bakım 

 Manuel aşamaların en aza indirilmesi 

 Lokal Egzos Havalandırması 

- gerekli operasyonel RMM'ler geçerli 

değil, uygulanabilir değil veya uyum 

beklenmiyor 

+ halihazırda kullanımda olan veya önerilen 

ve uyumluluk beklenen yüksek derecede 

organizasyonel RMM'ler 

 Çalışma izni prosedürleri 

 Eğitimli işçiler 

 RMM'nin doğru kullanımı için işçilerin 

yoğun denetimi 

- gerekli organizasyonel RMM 

uygulanamaz 

+ uygun KKE kullanan profesyoneller - genel halkın KKE kullanması 

beklenemez 

+ Maruziyeti ortadan kaldıran ambalaj 

tasarımı 

 

+ çocuk korumalı kapama - potansiyel çocuk ve bebek 

maruziyeti 

+ uygun kullanım talimatları  

+ özel formülasyon etkileri (örneğin, 

maruziyet ve / veya tehlikenin ifadesini 

azaltmak veya ortadan kaldırmak için ürün 

içindeki maddelerin kapsüllenmesi, 

kaplanması, bölümlenmesi veya adsorpsiyonu, 

- özel formülasyon etkileri maruziyeti 

ve/veya tehlikenin ifadesini artırır 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 
Sürüm 4.0, Aralık 2017 424 
BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 
Sürüm 4.0, Aralık 2017 424  

partikül boyutu veya aerosol/damlacık boyutu 

kontrolü ile maruziyetin azaltılması, pelet 

oluşumu ve antagonistik ko-formülan etkileri, 

bakınız Ek 4-3) 

 

iv. Riskin kabul edilebilirliği konusunda kalitatif olarak sonuçlandırma 

Tablo 26 ve 27, her bir tehlike kategorisindeki her bir etki için kabul edilebilir 

maksimum potansiyel maruziyet sıklığı ve süresi ve potansiyel maruziyet derecesi 

için rehberlik sağlar. 

Bu yaklaşım, her maruziyet senaryosuna uygulanmalıdır (maruz kalanlar, 

tatbik/kullanım/süreç, maruziyet yolu). 

Farklı maruziyet göstergeleri için bazı açıklamalar oldukça belirsizdir. Bu, kılavuzun 

esnek bir şekilde uygulanmasına izin vermek içindir. Gerçek maruziyet süresinin 

tatbik/kullanım/işlem süresinden önemli ölçüde daha düşük olabileceği ve ayrıca 

farklı maruziyet yolları için farklı olabileceği unutulmamalıdır. 

En iyi uygulama koşulları altında potansiyel maruziyet derecesi, görevler ve ilgili 

beklenen maruziyetler açısından kalitatif olarak tanımlanır. Ayrıca, her bir tehlike 

kategorisine atanmış ürünler/kullanımdaki dilusyonlar için önerilen RMM'ler ve 

KKE'ler belirtilmiştir. 

Riskin değerlendirilen tehlike kategorisi ve maruziyet senaryosu için kontrol altında 

olduğunu desteklemek için dört maruziyet göstergesinin tümü için minimum 

gereklilikler (dört kolon: sıklık, potansiyel maruziyet derecesi, RMM, KKE) 

karşılanmalıdır.  
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(a) Tablolarda verilen RMM'lerin ve KKE'nin spesifik maruziyet senaryosunda karşılanıp karşılanamayacağını değerlendirirken 

ve (b) potansiyel maruziyetin maksimum sıklığı ve süresinden ve potansiyel maruziyet derecesinden sapmalar ve minimum 

RMM ve KKE'den sapmalar (örneğin, eksik RMM'ler / KKE'ler, başka yollarla ikame dahil) kabul edilebilir olmadığını 

değerlendirirken uzman görüşü gereklidir. 

Biyosidal ürünler için CA toplantısının (Eylül 2013), profesyonel olmayan kullanımlar için KKE gerektiren cilt hassaslaştırıcı 

biyosidal ürünler için, bu tür biyosidal ürünler için ürün yetkilendirme aşamasında dikkate alınması gereken koşulları ve 

maruziyet modellerini özetleyen bir görüş / kılavuz kabul etmiş olduğu unutulmamalıdır. Bu CA'nın bu konuyla ilgili olarak 

kabul ettiği görüş, bu özel senaryo için kullanılmalıdır. 

Tablo 26: Aşağıdaki kapsamda kabul edilebilir Risk Değerlerine Kalitatif Olarak Ulaşma kılavuzu 

 

Tehlike  Maruziyet bilgisi  

Tehlike 

kategorisi 

Etkiler Potansiyel 

maruziyet 

sıklığı ve  

süresi25 

En iyi uygulama 

koşulları altında 

potansiyel 

maruziyet 

derecesi 

İlgili RMM'ler (KKE ilgili değildir) 

 

 

Skin Sens 1A veya Skin 

Sens 1 (H317) ve CLP 
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Çok yüksek 

kılavuzuna göre "aşırı" 

olarak değerlendirilen etki  

 

n.r.26 

 

n.r. 

 

Ürünler normalde halka satılmamalıdır27 

Resp. Sens 1A (H334) veya 

Resp Sens 1 ve etki CLP'ye 

göre güçlü olarak 

değerlendirilmüş 

Skin corr. 1A (H314) 

25 Potansiyel maruziyet süresi, tatbik/kullanım/süreç süresinden önemli ölçüde daha düşük olabilir 
26 n.r. = alakalı değil 
27 İstisnai durumlar ortaya çıkabilir, örn. eğer: (1) maruziyet o kadar düşüktür ki, halk sağlığı için risk önemsiz kabul edilir; (2) belirli bir tehlikenin maruziyet yolu nedeniyle ilgili olmaması; 
(3) Ürünün geri çekilmesinin daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği şekilde halk sağlığına açık bir faydası vardır. 
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Yüksek 

Skin Sens 1A veya Skin 

Sens 1 (H317) ve CLP 

kılavuzuna göre "güçlü" 

olarak değerlendirilen etki  

 

Haftada bire 

eşit veya daha 

az ve günde 

birkaç dakikaya 

eşit veya daha 

az 

 

 

 

Pratik olarak 

maruziyet yok, 

Örneğin. tuvalet 

temizleyici kullanımı 

Etiketleme, kullanım talimatları Çocuk 

korumalı kapak 

Maruziyeti ortadan kaldıran ambalaj 

Resp Sens 1B (H334) veya 

Resp Sens 1 ve etki CLP'ye 

göre orta derece olarak 

değerlendirilmiş 

Etiketleme, kullanım talimatları Çocuk 

korumalı kapak 

Maruziyeti ortadan kaldıran ambalaj 

Skin corr. 1B,C (H314) Etiketleme, kullanım talimatları 
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Tehlike 

Tehlike 

kategorisi 

 

Etkiler 

Maruziyet bilgisi 

Sıklık ve En iyi potansiyel 

uygulama  koşulları altında 

potansiyel  maruziyet süresi 

derecesi 

süresi25 

 

İlgili RMM'ler (KKE ilgili değildir) 

  

 

Eye dam. 1 (H318) 

 

 

 

Solunum yolu için 

aşındırıcı, EUH 071 

  Çocuk korumalı kapama 

Maruziyet önleyen ambalaj Etiketleme, 

kullanım talimatları Çocuk korumalı kapak 

Maruziyet önleyen ambalaj Etiketleme, 

kullanım talimatları Çocuk korumalı kapak 

Maruziyeti ortadan kaldıran ambalaj 

Yüksek viskoziteli ürünler 

 

 

 

Orta 

Skin Sens 1B, H317 veya 

Skin Sens 1 (H317) ve CLP 

kılavuzuna göre "orta 

derece" olarak 

 

Haftada bire 

eşit veya daha 

az ve günde 

 

 

Pratik olarak 

maruziyet yok, 

 

Etiketleme, kullanım talimatları Çocuk 

korumalı kapak28 

Maruziyet riskini en aza indiren ambalaj 
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değerlendirilen etki  

STOT RE 1 (lokal etkiler 

cilt, GI(T)) 

STOT RE1 (lokal etkiler RT, 

gözler) 

birkaç dakikaya 

eşit veya daha 

az 

Örneğin. tuvalet 

temizleyici kullanımı 

Düşük Skin irrit. 2, H315 

EUH066 - Tekrarlanan 

maruziyet, bir  

Saate eşit veya 

daha az 

olabilir. 

Örneğin. bulaşık 

temizleme ürünü 

kullanımı veya 

Maruziyeti veya olası sağlık etkilerini en aza 

indiren etiketleme, kullanım talimatları 

 

 

 

28 EC 1272/2008 sayılı CLP yönetmeliğine göre, duyarlılık veya tahriş için sınıflandırılan maddeler ve ürünler için çocuğa dirençli kapak resmi olarak gerekli değildir. Bu nedenle, bu gerekliliğin 

özellikle dikkatli bir şekilde tartışılması ve başvuru sahibi ile yetkili makam arasında kararlaştırılması gerekir. 
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Tehlike  Maruziyet bilgisi  

Tehlike 

kategorisi 

Etkiler Potansiyel 

maruziyet 

sıklığı ve 

süresi 25 

En iyi uygulama 

koşulları altında 

potansiyel 

maruziyet 

derecesi 

İlgili RMM'ler (KKE ilgili değildir) 

 cilt kuruluğuna veya 

çatlamasına neden olur 

birimi düşük hacimli dış 

mekan püskürtme 

uygulaması 

 

Eye irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H335 (solunum 

yolu tahrişine neden 

olabilir) 

STOT RE 1 (lokal etkiler cilt, 

GI(T)) 

STOT RE1 (lokal etkiler RT, 

gözler) 
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Tablo 27: Mesleki Maruziyet Kabul Edilebilir Değerlerine Kalitatif Olarak Ulaşma Kılavuzu  

 

ÇOK YÜKSEK TEHLİKE 

Tehlike :    

Etkiler Potansiyel 

maruziyet 

sıklığı ve  

süresi29 

En iyi uygulama koşulları 

altında potansiyel 

maruziyet derecesi 

İlgili RMM (REACH 

kılavuzundan kopya, bölüm E) 

KKE (REACH 

kılavuzundan kopya, 

bölüm E) 

Skin Sens 1A (H317) 

veya Skin Sens 1 

(H317) ve CLP 

kılavuzuna göre "aşırı" 

olarak değerlendirilen 

etki  

 

 

 

 

 

 

 

 

günde birkaç 

dakika veya 

 

 

 

 

 

 

 

Çok yüksek düzeyde 

koruma, pratikte maruziyet 

yok; 

Maruziyeti mümkün olduğunca 

ortadan kaldırmak için tüm 

önlemler, örneğin: 

Teknikler 

- Kısa dönem maruziyetler 

haricinde, çok yüksek düzeyde 

muhafaza koruma, örn. numune 

alma; 

- Bakım kolaylığı sağlamak için 

kapalı sistem tasarlayınız; 

- Uygun KKE ile 

potansiyel maruziyete 

sahip tüm cilt ve 

mukoza membranları 

korunur 
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daha az Örneğin. boruların teknik 

RMM ve KKE ile 

bağlanmasından 

kaynaklanan maruziyete 

benzer maruziyet 

- Mümkünse ekipmanı negatif 

basınç altında tutunuz; 

- Ekipman ve çalışma alanının 

düzenli temizliği; 

Organizasyon 

- Personelin çalışma alanına 

girişini kontrol ediniz; 

- Tüm ekipmanın bakımlı 

olduğundan emin olunuz; 

- Bakım çalışmaları için çalışma 

izni; 

- Mevcut RMM'lerin kullanılıp 

kullanılmadığını kontrol etmek için 

mevcut yönetim/denetim 

29 Potansiyel maruziyet süresi, tatbik/kullanım/süreç süresinden önemli ölçüde daha düşük olabilir 
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Resp. Sens 1A (H334) 

veya Resp Sens 1 ve 

etki CLP'ye göre güçlü 

olarak değerlendirilmiş 

   - Operasyonun tüm 

aşamaları için tam 

koruma valide 

edilmedikçe uygun 

solunum cihazı 

zorunludur 

 

 

 

Skin corr. 1A, H314 

- Yüz siperi; 

- Madde/tatbike uygun 

eldivenler; 

- koruyucu tulum (EN 

13034, 13962, 14605 

veya 943 

maruziyet şekline 

göre); 

- Kimyasal gözlükler. 
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ÇOK YÜKSEK 
TEHLİKE 

 
Tehlike 

D 
 

: 

   

Etkiler Potansiyel 
maruziyet 

sıklığı ve  

süresi29 

En iyi uygulama koşulları 
altında potansiyel 

maruziyet derecesi 

İlgili RMM (REACH 
kılavuzundan kopya, bölüm E) 

KKE (REACH 
kılavuzundan kopya, 

bölüm E) 

   doğru şekilde ve OC'leri takip 

edilmiş 
- Personel için iyi uygulama 

eğitimi; 
- Acil durum dekontaminasyonu 

ve bertarafı için prosedürler ve 
eğitim; 

- İyi kişisel hijyen standardı 
- Herhangi bir 'ramak kala' 

durumunun kaydı. 

Hassaslaştırıcılar - İşe alım öncesi 
tarama ve uygun sağlık gözetimi 

 

Skin Sens 1A (H317) 
veya Skin Sens 1 

(H317) ve CLP 
kılavuzuna göre 

"güçlü" olarak 
değerlendirilen etki  

 
 

 
 

 
günde birkaç 

dakika veya 

daha az 

Çok yüksek düzeyde 
koruma, pratikte maruziyet 

yok; 
Örneğin. boruların teknik 

RMM ve KKE ile 
bağlanmasından 

kaynaklanan maruziyete 

benzer maruziyet 

 
 

 
 

 
ÇOK YÜKSEK TEHLİKEDE olduğu 

gibi, 

yukarıdaki tabloya bakınız 

 
- Uygun KKE ile 

potansiyel maruziyete 
sahip tüm cilt ve 

mukoza membranları 
korunur 
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Resp. Resp Sens 1B 
(H334) veya Resp 

Sens 1 ve etki CLP'ye 

göre orta derece olarak 
değerlendirilmiş 

Çok yüksek düzeyde 
koruma, pratikte maruziyet 

yok; 

Örneğin. boruların teknik 
RMM ve KKE ile 

bağlanmasından 
kaynaklanan maruziyete 

benzer maruziyet 

 
- Operasyonun tüm 

aşamaları için tam 

koruma valide 
edilmedikçe uygun 

solunum cihazı 
zorunludur 
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ÇOK YÜKSEK 

TEHLİKE 

 

Tehlike 

D 

 

: 

   

Etkiler Potansiyel 

maruziyet 

sıklığı ve  

süresi29 

En iyi uygulama koşulları 

altında potansiyel 

maruziyet derecesi 

İlgili RMM (REACH 

kılavuzundan kopya, bölüm E) 

KKE (REACH 

kılavuzundan kopya, 

bölüm E) 

 

 

 

Skin corr. 1B,C, 

H314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüksek düzeyde koruma, 

neredeyse hiç maruziyet 

yok; sıçrama yok, elden 

göze bulaşma yok, (sıvı 

veya katı) aerosol oluşumu 

yok 

Örneğin, kirlenmiş 

yüzeylere temas olarak 

teknik RMM ve KKE ile kısa 

temasa maruziyet veya 

İyi kontrol edilen maruziyeti 

sağlamak için önlemler, 

örneğin: 

Teknikler 

- Uygun şekilde muhafaza; 

- Emisyon işleminin ayrılması; 

- Etkili kontaminant 

ekstraksiyonu; 

- İyi bir genel havalandırma 

standardı; 

- Madde/tatbike uygun 

eldivenler; 

- Kimyasallarla temas 

potansiyeline göre 

uygun engelleyici 

materyali ile cildin 

kaplanması; 

- Madde/tatbike uygun 

solunum cihazı; 

- İsteğe bağlı yüz 
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günde birkaç 

dakika veya 

daha az 

benzer şekilde maruziyet - Manuel aşamaların en aza 

indirilmesi 

- Ekipman ve çalışma alanının 

düzenli temizliği; 

- Kontamine aletler ve eşyalarla 

temastan kaçınma; 

Organizasyon 

- Maruz kalan personel sayısını en 

aza indirin; 

- Mevcut RMM'lerin kullanılıp 

kullanılmadığını kontrol etmek için 

mevcut yönetim/denetim doğru 

şekilde ve takip edilen OC; 

- Personel için iyi uygulama 

eğitimi; 

- İyi kişisel hijyen standardı. 

siperi; 

- Göz koruması 

 

 

 

Eye dam. 1, 

H318 

Yüksek düzeyde koruma, 

neredeyse hiç maruziyet 

yok; sıçrama yok, elden 

göze bulaşma yok, (sıvı 

veya katı) aerosol oluşumu 

yok 

Örneğin, kirlenmiş 

yüzeylere temas olarak 

teknik RMM ve KKE ile kısa 

temasa maruziyet veya 

benzer şekilde maruziyet 

 

 

 

- Kimyasal gözlükler 
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Solunum yolu 

için aşındırıcı, 

EUH 071 

Yüksek düzeyde koruma, 

neredeyse hiç maruziyet 

yok; sıçrama yok (sıvı veya 

katı) aerosol oluşumu yok 

Örneğin. teknik RMM ve 

KKE ile kısa temasa benzer 

veya aşağıda maruziyet 

 

- Madde/tatbike uygun 

solunum cihazı; 
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ORTA DÜZEYDE 

TEHLİKE 

    

Tehlike :    

Etkiler Potansiyel 

maruziyet 

sıklığı ve  

süresi30 

En iyi uygulama koşulları 

altında potansiyel 

maruziyet derecesi 

İlgili RMM (REACH kılavuzundan 

kopya, bölüm E) 

KKE (REACH 

kılavuzundan 

kopya, bölüm E) 

   İyi kontrol edilen maruziyeti 

sağlamak için önlemler, örneğin: 

-Madde/tatbike 

uygun eldivenler; 

Skin Sens 1B, H317 

veya Skin Sens 1 

(H317) ve CLP 

kılavuzuna göre 

"orta derece" olarak 

değerlendirilen etki  

 

 

 

 

 

günde birkaç 

dakika veya 

daha az 

günde birkaç 

 

yüksek düzeyde koruma, 

pratikte maruziyet yok; 

Örneğin, kirlenmiş 

yüzeylere temas olarak 

teknik RMM ve KKE ile kısa 

temasa maruziyet veya 

benzer şekilde potansiyel 

maruziyet 

Teknikler 

- Uygun şekilde muhafaza; 

- Emisyon işleminin ayrılması; 

- Etkili kontaminant ekstraksiyonu; 

- İyi bir genel havalandırma 

standardı; 

- Manuel aşamaların en aza 

indirilmesi 

- Ekipman ve çalışma alanının düzenli 

- Kimyasallarla 

temas potansiyeline 

göre uygun 

engelleyici materyali 

ile cildin 

kaplanması; 

- Madde/tatbike 

uygun solunum 

cihazı; 
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dakika veya 

daha az 

yüksek düzeyde koruma, 

pratikte maruziyet yok; 

temizliği; 

- Kontamine aletler ve eşyalarla 

temastan kaçınma; 

- İsteğe bağlı yüz 

siperi; 

- Göz koruması; 

  Örneğin, kirlenmiş 

yüzeylere temas olarak 

teknik RMM ve KKE ile kısa 

temaslı maruziyet veya 

benzer şekilde potansiyel 

maruziyet 

Organizasyon 

- Maruz kalan personel sayısını en 

aza indirin; 

- Mevcut RMM'lerin kullanılıp 

kullanılmadığını kontrol etmek için 

mevcut yönetim/denetim doğru 

şekilde ve takip edilen OC; 

 

 

 

STOT RE1 (lokal 

etkiler RT, gözler, 

cilt) 

 

-Madde/tatbike 

uygun koruma 

(yukarıdaki kutudan 

seçin) 

   - Personel için iyi uygulama eğitimi;  

   - İyi kişisel hijyen standardı  

 

30 Potansiyel maruziyet süresi, tatbik/kullanım/süreç süresinden önemli ölçüde daha düşük olabilir 
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DÜŞÜK TEHLİKE 

Tehlike : 

Etkiler Potansiyel 

maruziyet 

sıklığı ve  

süresi31 

En iyi uygulama 

koşulları altında 

potansiyel maruziyet 

derecesi 

İlgili RMM (REACH 

kılavuzundan kopya, bölüm E) 

KKE (REACH 

kılavuzundan kopya, 

bölüm E) 

 

 

Skin irrit. Cat 2, 

H315 

 

 

 

 

 

 

 

Birkaç 

dakikadan 

fazla fakat 

 

 

 

 

 

kontrollü maruziyet, 

Örneğin, yüksek 

havalandırma veya teknik 

RMM ve PPE ile püskürtme 

uygulamasının altında veya 

 

 

Maruziyeti kontrol etmeye 

yönelik önlemler, örneğin: 

Teknikler 

- Manuel aşamaların/iş 

görevlerinin en aza indirilmesi, 

- Sıçrama ve dökülmelerin en aza 

indirilmesi; 

- Kontamine aletler ve eşyalarla 

- Yüz siperi; 

- Madde/tatbike uygun 

eldivenler; 

- koruyucu tulum (EN 

13034, 13962, 14605 

veya 943 

maruziyet şekline 

göre); 

Gözde irritasyon 

Cat 2, H319 

- Kimyasal gözlükler 
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EUH066 - 

Tekrarlanan 

maruziyet ciltte 

kuruluğa veya 

çatlamaya neden 

olabilir 

günde birkaç 

saate eşit 

veya daha 

az32 

benzeri solunum maruziyeti  

Örneğin, yüksek 

havalandırma veya teknik 

RMM ve KKE ile temizlik ve 

bakım çalışmaları 

temastan kaçınma; 

- Ekipman ve çalışma alanının 

düzenli temizliği; 

Organizasyon 

- Mevcut RMM'lerin kullanılıp 

kullanılmadığını kontrol etmek için 

mevcut yönetim/denetim doğru 

şekilde ve takip edilen OC; 

- Personel için iyi uygulama 

eğitimi. 

- İyi kişisel hijyen standardı 

- Yüz siperi; 

- Madde/tatbike uygun 

eldivenler; 

- koruyucu tulum (EN 

13034, 13962, 14605 

veya 943 

maruziyet şekline 

göre); 

STOT SE 3, 

H335 

(solunum 

tahrişine neden 

olabilir) 

- Madde/tatbike uygun 

solunum cihazı 

STOT RE2 (lokal 

etkiler RT, 

gözler, cilt) 

-Madde/tatbike uygun 

koruma (yukarıdaki 

kutudan seçin) 

31 Potansiyel maruziyet süresi, tatbik/kullanım/süreç süresinden önemli ölçüde daha düşük olabilir 

32 Potansiyel maruziyet süresi günde birkaç dakikadan azsa - RMM ve KKE gerekli değildir 
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ORTA DÜZEYDE 

TEHLİKE 

 

Tehlike 

 

 

: 

    

Etkiler Potansiyel 

maruziyet 

sıklığı ve  

süresi30 

En iyi uygulama koşulları 

altında potansiyel maruz 

maruziyet derecesi 

İlgili RMM (REACH kılavuzundan 

kopya, bölüm E) 

KKE (REACH 

kılavuzundan 

kopya, bölüm E) 

    . 
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4.3.2.6 Ortak formülanlardan kaynaklanan risk 

Ürünün sınıflandırması (lokal etkiler için) aktif madde tarafından tetikleniyorsa, kabul 

edilemez riskler belirlenirse, aktif maddenin onayı mümkün olmayacaktır. Bununla 

birlikte, ürünün sınıflandırması (lokal etkiler için) bir ortak formülanlar tarafından 

tetikleniyorsa, kabul edilemez riskler belirlenirse, aktif maddenin onayı, ortak 

formülanın ortaya çıkardığı lokal etki risklerinin Ürün Ruhsatlandırma aşamasında 

daha ayrıntılı olarak ele alınması koşuluyla yine de mümkün olacaktır. 

4.3.2.7 Son sözler 

Bu kılavuz, yerel etkilere ilişkin RC konusunda daha fazla deneyim kazanılıncaya 

kadar gerekli esneklikle kullanılmalıdır. Orantısız sonuç riskinden kaçınmak için, her 

zaman kanıt ağırlığı yaklaşımı ve gerçekçi maruziyet senaryoları dikkate alınarak 

uzman kararı kullanılmalıdır. 

 

4.4 Kombine Maruziyetler için Risk Karakterizasyonu 

BPR Ek VI'da belirtildiği üzere biyosidal ürün dosyalarının değerlendirilmesi sürecinde, 

kümülatif veya sinerjik etkilerin olasılığı da dikkate alınacaktır. Ayrıca, BPR Madde 8 

(3) (BPR Ana Bölüm II, Aktif Maddelerin Onayı) aynı veya farklı aktif maddeleri içeren 

biyosidal ürünlerin kullanımından kaynaklanan kümülatif etkilerin dikkate alınmasının 

gerekliliğine atıfta bulunmaktadır; biyosidal ürünlerin ruhsatlandırılmasında ise 

kümülatif ve sinerjik etkiler dikkate alınacaktır (BPR Madde 19, 2 (c)). 

Geçmişte, birden çok kimyasala maruziyetin etkilerinin değerlendirilmesini 

tanımlamak için çeşitli terimler kullanılmıştır. 

Uluslararası uyumlaştırma amacıyla, birden fazla kimyasala birleşik maruziyetin risk 

değerlendirmesi için geliştirilen bir çerçeve dahilinde WHO /IPCS (Meek ve diğerleri, 

2011) bu çalışma alanında kullanılmak üzere belirli terimleri önermektedir. 

Buna paralel olarak, aşağıdaki terimler, biyosidal ürünlerin kullanımından 

kaynaklanan bir veya birden fazla kimyasala maruziyet sonucunda ortaya çıkabilecek 

farklı senaryoları tanımlayabilir: 
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1. Tek bir salım kaynağı ve/veya kullanım tarafından birden fazla 

maddeye Kombine Maruziyet 

Tek bir biyosidal ürün içinde birden çok biyosidal maddeye kombine maruziyetten 

kaynaklanan risk değerlendirmesine ilişkin kılavuz, Kısım 4.4.1'de verilmektedir. 

Kısım 4.6'da ve Kombine Maruziyetler hakkında WHO / IPCS Çerçevesi'nde (Meek ve 

diğerleri, 2011) açıklandığı gibi, iyileştirmenin kademelendirme ilkelerini takip eder. 

Bu Kılavuz, biyosidal ürünlerin değerlendirilmesine yardımcı olmak için geliştirilmiştir. 

2. Farklı salım ve/veya kullanım kaynaklarına göre birden fazla maddeye 

Kombine Maruziyet (ayrıca BPR amaçları doğrultusunda ortak etki moduna sahip 

maddeler için kümülatif değerlendirme olarak da tanımlanır) 

Farklı salım kaynakları tarafından birden fazla maddeye kombine maruziyet için 

ve/veya Kısım 4.4.1'de açıklandığı gibi benzer metodolojinin kullanılması, çeşitli 

maruziyet senaryoları ve kümülatif etkiler dikkate alınarak değişikliklerle birlikte 

düşünülebilir. Bu tür durumların risk değerlendirmesini oluşturmak için WHO / IPCS 

çerçevesi kullanılmalıdır, oysa değerlendirme için ek metodoloji, karışım toksisitesi 

hakkındaki son teknoloji raporu Avrupa Komisyonu Raporu'nda sunulmuştur (Avrupa 

Komisyonu, 2010). 

WHO / IPCS Kombine Maruziyet Çerçevesi (Meek ve diğerleri, 2011) risk 

değerlendiricilerine, maruziyet ve tehlike bileşenlerinin eşzamanlı olarak 

değerlendirildiği kademeli bir yaklaşım (daha karmaşık değerlendirme yöntemleri 

kullanılarak her kademede iyileştirme ile) kullanarak birden fazla kimyasala birleşik 

maruziyet için risk değerlendirmesi yapma araçları sağlamaktadır. Karışımların risk 

değerlendirmesini yapmak için dikkate alınması gereken önemli hususlar (birden fazla 

kimyasala birleşik maruziyet), kimyasalların gruplandırılmasına (hangi maddelerin 

değerlendirmede ele alınması gerekir ve hangi kriterlere dayalıdır; ortak eylem modu 

olağan uygulamadır) ve karışım bileşenleri için iyi maruziyet bilgileri (maruziyet 

verileri) ilişkin karar sürecini içerir. 

Farklı kullanımlarla (kümülatif değerlendirmeler) birden fazla maddeye kombine 

maruziyetin gerçekleştirilmesine yönelik karar sürecine ilişkin diğer düzenleyici 

çerçevelerden edinilen deneyimler dikkate alınmalıdır (örn.EFSA, US EPA) 

3. Toplu maruziyet: Farklı salım ve/veya kullanım kaynaklarından tek bir 
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maddeye maruziyet 

Biyosidal ürünlerin risk değerlendirmesi, dahili maruziyet seviyelerinin türetilmiş AEL 

ile karşılaştırılması yoluyla risk seviyesinin hesaplanmasından oluşur. Bu nedenle, 

maruziyet yollarının kombinasyonu (oral, dermal, inhalasyon) harici maruziyet 

seviyelerinin dahili sistemik mevcut konsantrasyonlara dönüştürülmesiyle halihazırda 

gerçekleştirilmektedir ve Dahili Maruziyet/AEL oranı zaten tüm maruziyet yollarını 

hesaba katmaktadır. Aynı aktif maddeyi içeren çoklu biyosidal PT'ler durumunda, 

toplu maruziyet, farklı PT'lerin kullanımlarından/salımlarından maruziyet tahminleri 

birleştirilerek değerlendirilebilir. 

Bununla birlikte, özellikle aktif bir maddeyle işlenmiş eşyalar için, tüketici kullanım 

sıklığının yanı sıra tekrarlanan kullanıma karşı ilk kez kullanım oranının (ve dolayısıyla 

sızdırma oranının) dikkate alınması gereken geniş bir işlenmiş ürün yelpazesine 

maruz kalabileceği için karmaşık bir değerlendirmedir. 

Birden fazla maddeye kombine maruziyetin risk değerlendirmesi, tek tek bileşen veya 

tam karışım verilerine dayalı olabilir. 

Karışım terimi, CLP Yönetmelikte tanımlandığı şekilde kullanılmalıdır ve kasıtlı veya 

kasıtsız karıştırılmış en az iki maddeden oluşur. Bu nedenle, biyosidal ürünler, CLP 

Kriterlerinin Uygulama Kılavuzunda açıklandığı gibi, karışımların sınıflandırılması ve 

etiketlenmesine ilişkin ilkeler ile çoğu durumda karışım olarak kabul 

edilebilir.http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-

clphttp://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp 

Karışım toksisitesi ve karışım değerlendirmesi terimi, tehlike karakterizasyonu dahil 

olmak üzere birden fazla kimyasalın/karışımın tehlike değerlendirmesini ifade eder. 

Karışımların tehlike değerlendirmesi için mevcut metodolojiler, ilk adım olarak, 

karışımda bulunan kimyasalların etkileşip etkileşmediğini ve her bir kimyasalın 

birbirinden bağımsız hareket etmesi durumunda etkilerin beklenen toplamına kıyasla 

artan veya azalan bir genel yanıt üretip üretmediğini belirlemeyi içermektedir. 

Karışım bileşenlerinin kombine eylemleri etkileşim olmamasından veya etkileşimden 

kaynaklanabilir. Her iki durumda da benzer veya farklı eylem tarzı gerçekleşebilir. 

Etkileşimsizlik durumunda iki durum ayırt edilir: 

 Doz ilavesi: Vücut üzerinde aynı etkiye sahip olan ve yalnızca etki gücü 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp
http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp
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bakımından farklılık gösteren ve birleşik etkisi tüm kimyasalların toplam dozundan 

tahmin edilebilen iki veya daha fazla kimyasal. 

 Bağımsız eylem: Vücut üzerinde farklı etkileri olan ve iki ajanın birleşik etkisinin 

her bir ajanın tek başına ayrı etkisine eşit olduğu kimyasallar. 

 Etkileşim durumunda iki durum ayırt edilir: 

 Sinerjizm: İki kimyasalın kombine etkisi, hiçbir etkileşim olmadığında 

olduğundan daha büyüktür. 

 Antagonizm: İki kimyasalın kombine etkisi, hiçbir etkileşim olmadığında 

olduğundan daha azdır. 

Ulusal ve uluslararası düzeyde sunulan incelemelerde sunulan karışım toksisitesinde 

tehlike değerlendirmesi için mevcut yöntemler şunları içerir: 

 Tehlike indeksi - Tehlike Bölümü 

 Ayrılma noktası İndeksi 

 Karışımlar için maruziyet marjı 

 Toksik Eşdeğer Faktör 

 Bağıl Güç Faktörü 

 Yanıt ilavesi 

 Etkileşime Dayalı Tehlike İndeksi 

Yukarıda bahsedilen yöntemler, uygulamaları için artan karmaşıklık sırasına göre 

listelenmiştir. Ek olarak, karışımların ve birleşik maruziyetin tehlike değerlendirmesi 

yapılırken, karışımlardaki kimyasalların olası TK etkileşimlerini aydınlatmak için PBPK 

modellemesinin kullanılması ek bir metodoloji olarak önerilmektedir. 

BPR  kapsamındaki aktif maddeler için birden fazla kimyasala kombine maruziyetin 

(kümülatif değerlendirme) ne zaman yapılması gerektiğine ilişkin prosedürle ilgili 

daha fazla kılavuzun geliştirilmesi gerekmektedir. 

4.4.1  Biyosidal bir Ürün İçeriğindeki Çeşitli Aktif Maddelere veya Şüpheli 

Maddelere Kombine Olarak Maruziyet ile Bağlantılı Risk Karakterizasyonu 

Biyosidal ürünlere dair tehlike değerlendirmesi, yalnızca sistemik toksisite etkileri 

(tekrarlanan doz toksisitesi, kanserojenlik ve üreme toksisitesi) ile ilgili olarak ürünün 

tek tek bileşenlerine ilişkin verilere dayanacaktır. 

Bir biyosidal ürün içindeki birden fazla aktif maddeye kombine maruziyet hakkındaki 
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bu kısım, farklı güncel Sağlık ve Çevresel Riskler Bilimsel Komitesi (SCHER), Tüketici 

Güvenliği Bilimsel Komitesi (SCCS) Ortaya Çıkan ve Yeni Tanımlanmış Sağlık Riskleri 

Bilimsel Komitesi (SCENIHR) (SCENIHR, 2011) belgelerine ve literatür taraması 

sonucunda bulunan bazı yayınlara dayanmaktadır. 

Bu bölümde açıklanan metodolojinin uygulanmasını gösteren iki çalışılmış örnek Ek 

4-7 ve Ek 4-8'de mevcuttur. 

Ek A ayrıca şüpheli maddeler içeren biyosidal ürünlerin ruhsatlandırılmasına yönelik 

pratik bir şema sunmaktadır ve bu gibi durumlarda Kısım 4.4 ve mevcut bölümde 

detaylandırılan ilkelerle birlikte okunmalıdır. 

Bu belgenin amacı doğrultusunda, karışımlar çok maddeli biyosidal ürünler olarak 

kabul edilir, yani en az iki madde (aktif veya ilgili) içerir ve CLP karışım tanımına göre 

tanım takip edilir. Bu, söz konusu maddeler için Toksikolojik Referans Değerlerini 

(örneğin AEL'ler) türetmek için yeterli verinin mevcut olması gerektiği anlamına gelir. 

CLP Yönetmeliği ve CLP Kriterlerinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz'da karışımların 

sınıflandırılması için açıklanan ilkeler, bu bölümde açıklanan unsurlara ek olarak da 

geçerlidir. 

Bu bölümde, biyosidal ürün dosyalarının pratik risk değerlendirmesi için kademeli bir 

yaklaşım sunulmaktadır. Ek olarak, birkaç aktif madde içeren biyosidal bir ürünün 

risk değerlendirmesinin nasıl yapılacağına dair bir karar ağacı sunulmuştur. 

Kademelendirme şeması, Kısım 4.6'da biyosidal aktif maddelerin risk değerlendirmesi 

için de sunulduğu üzere tehlikenin iyileştirilmesi ve/veya maruziyet değerlendirmesi 

için sınıflandırma ilkelerini takip etmektedir. 

Ön kademe, karışımın neden olduğu potansiyel sinerjik etkileri belirlemeyi 

amaçlamaktadır. 

http://echa.europa.eu/web/guest/guidance-documents/guidance-on-clp
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Kademe 1, halihazırda gerçekleştirildiği haliyle, üründe kullanılan her bir madde33 

için risk kabul edilebilirliğini valide etmek adına bir ara adımdır. 

Ardından, karışımın/biyosidal ürünün maddelerine birleşik maruziyetin 

değerlendirilmesini içeren Kademe 2 izlenebilir. Bu adımın uygulanması kolaydır ve 

daha karmaşık olan ancak değerlendirilecek riskler açısından daha gerçekçi olduğu 

düşünülen Kademe 3'e kıyasla en kötü durum senaryolarına dayanır. Bu nedenle, 

Kademe 2'de bir riskin kabul edilebilir olduğu düşünülüyorsa, Kademe 3 gerekli 

olmayacaktır. Alternatif olarak, Kademe 2 ihmal edilebilir ve karışım etkileri yalnızca 

Kademe 3 tarafından değerlendirilebilir. Bu nedenle, gerçekten endişe verici olan 

karışım/biyosidal ürünü değerlendirmek için kaynakları korumak adına Kademe 2'den 

başlanması önerilir. 

Kademe 1: Karışım/biyosidal üründeki maddeye göre Risk Değerlendirmesi 

Bu adım, ürünlerin değerlendirilmesi için halihazırda kullanılan metodolojiye uygun 

olarak gerçekleştirilmelidir. Her ürün ve her bir madde, ürün kullanımına ilişkin tüm 

senaryoları takip ederek birincil ve ikincil maruziyet riskleri açısından değerlendirilir. 

Her bir madde için maruziyet, gerekli KKE seviyesi dikkate alınarak 

değerlendirilecektir (her bir maddenin değerlendirmesinde belirlenir veya 

sınıflandırmayla empoze edilir). Tüm maddeler için en koruyucu KKE seviyesi dikkate 

alınmalıdır. 

Riskin kabul edilebilirliğine ilişkin karar verme kriteri, kantitatif risk karakterizasyonu 

durumunda olduğu gibi (bkz.Kısım 4.2) değişmeden kalır: her bir maddeye tahmini 

maruziyet seviyesi, AEL34'ten daha düşük olmalıdır ya da bir AEL, Avrupa onaylı bir 

değer mevcut değilse (örneğin, REACH uygulaması amacıyla DNEL, ancak yalnızca 

bir Avrupa Makamı bu değeri değerlendirip onayladıysa, örneğin Komisyon, ECHA 

veya biyosidal ürünler için AB Yetkili Makamı).  Tehlike Bölümü, dahili maruziyet ve 

AEL oranı ile tanımlanır. 

33 Belgenin geri kalanında, aktif madde ve ilgili madde anlamına gelen madde terimi kullanılacaktır. 
34 Senaryoya bağlı olarak, farklı AEL'ler kullanılacaktır: akut AEL, orta vadeli AEL veya uzun dönem AEL. 
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HQ = Dahili Maruziyet / AEL 

 

HQ <1 ise: bireysel bileşenlerden kaynaklanan risk kabul edilebilir olarak kabul edilir 

ve biyosidal ürünün/karışımın etkileri değerlendirilmelidir (aşağıdaki Kademe 2'de 

ana hatlarıyla belirtildiği gibi). 

HQ> 1 ise: Bireysel bileşenlerden kaynaklanan risk kabul edilebilir olarak kabul 

edilmez ve Kademe 2 tehlikenin iyileştirilmesine geçilmeden önce ve/veya maruziyet 

değerlendirmesinin, HQ<1 olması için ilk olarak yapılması gerekmektedir. 

Biyosidal ürün değerlendirmesi için bu metodolojinin sadece sistemik riskleri 

değerlendirmek için uygulanabileceği dikkate değerdir. Karışımların lokal etkileri için 

ilgili risk değerlendirmesi değildir (bu gibi durumlarda CLP kuralları geçerli olacaktır). 

Her bir madde için dosyadaki verileri dikkate alarak maddelerin etki şekillerini ve 

hedef organlarını (SAHNE, 2011) kısaca belirtmek ve karışım üzerinde literatürde 

veya sunulan bir dosyada (ekotoksikolojik çalışmalar veya etkililik deneyleri) mevcut 

çalışmaları kontrol etmek, karışımın potansiyel etkilerini (sinerji, antagonizm) 

belirlemek için (Boobis ve diğerleri, 2010) gerekecekti. 

Eylem modunun nasıl oluşturulacağına dair daha fazla bilgi, eylem şekline ilişkin WHO 

/ IPCS Çerçevesi tarafından sağlanmaktadır (Meek ve diğerleri, 2013; Boobis ve 

diğerleri, 2008). 
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Herhangi bir sinerjistik etki bildirilmediyse, birleşik maddelerin toksikolojik etkileri, 

Kademe 2'de varsayılan olarak konsantrasyon veya doz katkı maddesi olarak kabul 

edilir (Ek 4-9'daki tanıma bakınız). Bu varsayım, bağımsız eyleme kıyasla daha kötü 

bir senaryo olarak düşünülebilir (Ek 4-9'daki tanıma bakınız). 

Ürünlerde bulunan maddeler arasında sinerjik etkiler tespit edilmişse, risk ancak 

Kademe 2'de belirtilen karar verme kriteri karşılanırsa kabul edilebilir olarak 

belirlenecektir. 

Kademe 2: Konsantrasyon (doz) ilavesi ile karışıma kombine maruziyetin 

değerlendirilmesi 

Karışımdaki/biyosidal üründeki maddelerin her biri için AEL'leri oluşturmak için 

kullanılan etkiler, konsantrasyon veya doz katkı maddesi olarak kabul edilir. Bu 

yaklaşımın koruyucu(conservative) olduğu bilinmektedir, ancak değerlendirilecek 

birçok dosyanın bulunduğu düzenlenmiş bir bağlamda boşa zaman kaybını önleyen 

pragmatik bir yaklaşıma karşılık gelir. 

Değerlendirme, ilk kademedeki ile aynı parametrelerle yapılacaktır. Her madde için 

HQ, aşağıdaki yönteme göre karışım/biyosidal ürün için bir HI hesaplamasında 

kullanılacaktır: 

 

HI = ∑ HQaktif madde 

 

HI, her bir madde için HQ'ların toplamıdır. 

Tehlike Bölümü şu şekilde tanımlanır: dahili maruziyetin tahmini/AEL. 

HI ≤1 ise, karışımın kullanımıyla ilgili risk kabul edilebilir olarak kabul edilecektir;  

HI> 1 ise, karışımın kullanımıyla ilgili risk kabul edilemez olarak değerlendirilir ve 

iyileştirme gereklidir. 
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HI> 1 olduğunda, RMM ve Kademe 3 dikkate alınarak her iki risk iyileştirme paralel 

olarak gerçekleştirilebilir35.  

RMM ile iyileştirme: RMM düşünüldüğünde, farklı kullanımlarla ilgili koşulların 

gerçekçi kalması gerektiği göz önünde bulundurularak, gerekli RMM seviyesi (her bir 

maddenin değerlendirilmesinde belirlenir veya sınıflandırma ile empoze edilir) 

artırılabilir. HI daha sonra her bir maddenin yeni dahili maruziyet tahmini kullanılarak 

yeniden hesaplanır. 

Sinerjik etkilere dair spesifik durum 

Üründeki maddeler arasında sinerjik etkiler tanımlanmışsa veya bunlardan 

şüpheleniliyorsa, karışımın kullanımına ilişkin risk, HI değeri bir referans HI (HIref) 

değerinden daha düşük veya ona eşitse kabul edilebilir olarak tespit edilecektir. 

Referans HI, mevcut verilere dayanarak duruma göre türetilmelidir. Veriler çok 

sınırlıysa, en kötü durumdaki 10'luk pragmatik faktör kullanılabilir. Sonuç olarak, bu 

referans HI'nin değeri 1'in altında olacaktır (HI referansına maksimum 10'luk bir 

güvenlik faktörü eklenecektir; bu 10 değerinin, düşük dozlarda sinerjinin 

büyüklüğünün, katkı modelleri tarafından beklenen seviyeleri 4 faktöründen daha 

fazla aşmadığını gösteren Boobis ve arkadaşlarının 2010 yayınına dayanarak 

koruyucu (conservative) olduğu belirtilmektedir. 

Sonuç olarak, bu durumda karar verme kriteri: 

35 Bir madde belirli bir hedef organı belirlemek için halihazırda değerlendirilmişse, AEL ve KKE artık paralel değil, en son 

düzeyde değerlendirilmelidir. 
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HI ≤HIref ise, karışımın kullanımına ilişkin risk kabul edilebilir olarak 

değerlendirilecektir;  

HI> HIref ise, karışımın kullanımıyla ilgili risk kabul edilemez olarak 

değerlendirilecektir.  

Kademe 3: Karışıma/biyosidal ürüne konsantrasyon (doz) ilavesinin 

validasyonu  

Başlangıçta, maddelerin her biri için AEL'yi oluşturmak için kullanılan etkiler, 

varsayılan olarak konsantrasyon veya doz katkı maddesi olarak kabul edilir. Bu adım, 

bu varsayımı doğrulayacak veya çürütecektir. 

Kademe 3, 3 ayrıntılandırma adımına bölünmüştür: 

- Kademe 3A: Maddeleri ortak hedef organı/etki şekli ile gruplayarak kombine 

maruziyet değerlendirmesi (her maddenin iyileştirilmemiş AEL'si ile); 

- Kademe 3B: Belirli AEL ile birleştirilmiş maruziyet değerlendirmesi, hedef 

organa/eylem moduna göre; 

- Kademe 3C: Etki mekanizmasını dikkate alarak kombine maruziyet 

değerlendirmesi (varsa) (Ek 4-9'daki tanıma bakınız). 

Kademe 3A: 

İlk adım olarak, her bir maddenin hedef organ/organlara etki şekli listelenmiştir. 

Maddeler daha sonra ortak hedef organ/organlara etki şekline göre gruplandırılır. Her 

hedef organ grubu için, HQto her bir madde için özetlenir ve yaklaşık HIto 

hesaplandı. 

 

Yaklaşık HIto = ∑ HQto 

Karar verme kriteri de aynı olacaktır; riskin kabul edilebilir olarak değerlendirilmesi 

için ayarlanmış tüm HIto değerleri ≤1 olmalıdır. 

Bir veya daha fazla HI to> 1 ise, risk kabul edilemez olarak değerlendirilir ve Kademe 

3B öngörülebilir. 

Yalnızca bir madde için bir hedef organ veya etki şekli gözlemlendiğinde, bir Kademe 

3A gerçekleştirmeye gerek yoktur. 
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Kademe 3B: 

Riskin kabul edilemez olduğu her grupta, AEL aynı organlar/eylem biçimleri üzerinde 

kurulmamışsa, ikinci olarak, her aktif maddenin Avrupa değerlendirmesi için 

kullanılan verilere veya SoC için mevcut verilere dayanarak tanımlanmış her bir hedef 

organ/etki şekli ve her bir madde (AEL aktif madde-to) için spesifik AEL'lerin 

belirlenmesi gerekli olacaktır.  

Hedef organa/etki şekline göre AEL, madde için tanımlanan AEL ile aynı prensipler 

kullanılarak belirlenecektir (Tehlike Karakterizasyonu Kısım 2'ye göre aynı güvenlik 

faktörleri ile). 

Kademe 1'de hesaplanan maruziyet tahminlerine dayanarak, hedef organa göre  

HQaktif madde hesaplanacaktır ve her bir ortak hedef organ/etki modu için: 

ayarlanmış HQaktif madde-to için. 

Her ortak hedef organ/etki modu (HIto) için bir HI, Kademe 2'deki ile aynı prensip 

kullanılarak hesaplanacaktır: 

 

ayarlanmış HIto = ∑ HQaktif madde-to 

 

Karar verme kriteri de aynı olacaktır; Riskin kabul edilebilir olarak 

değerlendirilebilmesi için tüm ayarlanmış HIto değerleri 1'den küçük olmalıdır (veya 

sinerjik etkiler tanımlanmışsa ikinci aşamada tanımlanan referans HI'den düşük). 

Bir veya daha fazla HIto> 1 olarak ayarlanmışsa, riskin kabul edilemez olduğu 

değerlendirilir. 

Bu durumda, veriler mevcutsa ve iyileştirme yapılmasına izin veriyorsa tehlike 

değerlendirmesinden birini göz önünde bulundurarak risk değerlendirmesini 

geliştirmek mümkün olabilir (örneğin, Kademe 1'de varsayılan değerler kullanılmışsa 

karışım için cilt absorbsiyon verileri veya maruziyet değerlendirmesi (örneğin, gerçek 

kullanım koşulları altındaki veriler veya riski iyileştirmek için kullanılabilecek diğer 

veriler veya çalışma (etkilerin toplanmamasının gerekçesi, vb.). Kısım 4.6'da 

açıklanan daha yüksek kademe iyileştirme ilkeleri, risk değerlendirmesinin 

iyileştirilmesinde ve karışım değerlendirmesinde de uygulanabilirlik açısından 
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araştırılmalıdır. 

Kademe 3C: 

Etki mekanizması bilindiğinde, veriler HIto'yu iyileştirmek için kullanılabilir. Bu 

bilgilerin dosyada bulunması pratikte çok nadir olacaktır. 

Ortak bir hedef organ veya etki şekli yoksa, konsantrasyon (doz) ilavesi valide 

edilemez, bu nedenle etkiler farklı kabul edilir. Sonuç olarak, bağımsız eylem kuraldır 

ve bu durumda riskler, bu yaklaşımın Kademe 1 kapsamındadır: değerlendirme, 

madde madde yapılır. 

Yaklaşımı açıklayan örnekler Ek 4-7'de ve Ek 4-8'de Fransa (Anses) ve Almanya'dan 

(BfR) anlatılmıştır. 

Sonuç olarak: 

 Aktif madde için, her bir aktif maddenin CAR içindeki tüm hedef organlarının bir 

listesini yapmak 

 Hedef organa / etki şekline göre AEL için (Ek 4-9'daki tanıma bakın), ulusal olarak 

yeniden çalışmayı önleyen maddeler tarafından hedef organlara özgü tüm AEL'ye 

atıfta bulunan ortak bir tabloya atıfta bulunmak ve her bir madde için uyumlaştırılmış 

AEL'ye sahip olmak (bkz Ek 4-6). Bu değerler, biyosidal ürün çalışma gruplarında 

veya başka bir Avrupa çalışma grubunda valide edilmelidir veya başka bir teklif, 

yalnızca başka bir Üye Devletin kabul etmediği (tanımlamak için) değerleri tartışmak 

olabilir. 
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Risk kabul 

edilebilirse: Daha 
fazla iyileştirmeyi 
durdurunuz HQ<1 HQ>1 

Kabul edilebilirlik 

kriteri 
karşılanmazsa: 

- Maruziyet tahmini 
veya risk azaltma 
önlemlerinin ve/veya 
tehlike 
değerlendirmesinin 

her kademede uygun 
şekilde 
iyileştirilmesini göz 
önünde bulundurunuz 

HI < HIref HI > HIref 

HI(to) < HIref HI(to) > HIref 

aHI(to) < HIref aHI(to) >HIref 

- Mümkünse mevcut 
verilere göre bir 

sonraki daha yüksek 
Kademeyi göz 
önünde 
bulundurunuz. 

En son kademede, 
deneysel veri 

oluşturmayı göz 
önünde 
bulundurunuz 
Örneğin. eylem 

şekli/mekanik 
çalışmalar 
oluşturmak için 

aHI(to*) < HIref aHI(to*) > HIref 

Kademe IIIC: aHI(to*) 

HI(to)'yi iyileştirmek için Eylem 
Şeklini göz önünde bulundurunuz 

Kademe IIIB: aHI(to) 

Hedef organa özgü referans dozlar 
kullanılarak ayarlanmış HI (to) 

Kademe IIIA: HI (to) 

Ürünün/karışımın tüm maddeleri için 
HQ'ları ortak hedef organ/sistemle 
birleştiriniz 

Kademe 
II: HI 

Ürünün/karışımın tüm maddeleri için 
HQ'ları birleştiriniz 

Referans HI türetiniz 

Kademe I: HQ 

Ürünün/karışımın her bir maddesini 
değerlendiriniz 

 

Şekil 13: Değerlendirme yöntemine basitleştirilmiş genel bakış: Aşağıdaki 

grafik her popülasyon türü için değerlendirilen riski göstermektedir: birincil 

ve ikincil olarak maruziyet 
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4.5 Gıda yoluyla maruziyet ile bağlantılı risk karakterizasyonu 

Şimdiye kadar, biyosidal ürünler için kantitatif risk karakterizasyonu, gıda ve yem 

maddelerindeki ek kalıntıları dikkate almamaktadır, örn. PPP ve VMP kullanımından. 

Genel bir risk değerlendirmesi yapmak için, tüm kaynaklardan gelen toplam kalıntı 

miktarının kapsanması gerekecektir. 

 

4.6 Kademeli yaklaşımında risk karakterizasyonunun düzeltilmesi 

Sınırda bir durum veya halihazırda açık bir kaygı varsa, ikinci kademede risk 

karakterizasyonunun iyileştirilmesi yapılmalıdır. Birinci kademe iyileştirmede hem 

kantitatif hem de kalitatif risk karakterizasyon yaklaşımları izlenirse, her iki yaklaşımı 

veya bunlardan birini ele alabilir. 

Prensipte iyileştirme gerektiğinde, risk oranı, tehlike ve maruziyetin her iki yönü de 

dikkate alınmalıdır. Belirsizlik analizi, tehlike veya maruziyet tarafı için daha doğru 

tahminler sağlamak için bir araç olarak kullanılabilir. Risk değerlendirme rehberinin 

maruziyet veya tehlike bileşeninde daha yüksek kademe analizinin kullanılması 

amacıyla, Gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesi rehberi Ana Bölüm 

R.19 and by WHO/IPCS (WHO/IPCS, 2008; WHO/IPCS, 2013) içinde verilmiştir. 

Bu ikinci kademede, risk yönetimi araçları getirilerek iyileştirilmiş bir risk tahmini 

oluşturulur. Bu, öncelikle profesyonel kullanıcılar için, fiilen kullanılan ve henüz ilk 

kademeye dahil edilmeyen risk azaltma önlemlerinden gelen girdilere 

yoğunlaşacaktır. Ayrıca, örneğin Başvuru Sahibi tarafından ele alınıyorsa, maruziyetin 

azaltılmasına yönelik ek seçenekler de dikkate alınabilir. Daha sonra muhtemelen 

daha düşük değerler veren iyileştirilmiş bir maruziyet değerlendirmesi elde edilir. Bu 

tahmin, endişeye ilişkin sonuca varmak için ilgili referans değerlerle (örneğin AEL'ler) 

tekrar karşılaştırılır. Değiştirilen senaryo, aktif maddenin onayı için yeni bir risk 

karakterizasyonuna yol açacaktır. 

Gerçek ürün veya bir vekil ile yapılan anketlere veya araştırmalara dayanan 

Kabul edilebilirlik kriteri olarak bir referans HI (HIref) kullanılır. Mevcut tüm verilerin değerlendirilmesi sinerji beklenmediği sonucuna 
götürürse genellikle HIref 1'dir.  Sinerjizm mümkünse, HIref duruma göre uygun bir değere ayarlanır.  
HQ: Tehlike Bölümü; HI: Tehlike endeksi; HI(to) : hedef organa özgü HI (Türetilmiş olarak kullanılan RfD'ler); aHI(to): 

ayarlanmışHI(to) organa özgü RFD'lerin kullanılması; *: Ortak MoA paylaşan madde 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
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maruziyet verileri, Maruziyet Değerlendirmesi Kısımında (Kısım 3) maruziyet 

değerlendirmesinin 3. kademe kısmında açıklandığı gibi maruziyet 

değerlendirmesinin daha da iyileştirilmesine izin verebilir.  Bu tür veriler mevcut 

olduğunda, risk karakterizasyonunun 2. kademesinde ihtiyaç duyulması halinde 

başka bir iyileştirme yöntemi olarak düşünülmelidir. 

İkinci kademede, iyileştirilmiş tehlike değerlendirmesi de ilgili olduğu yerlerde 

maruziyet tahminlerinin iyileştirilmesiyle birlikte düşünülmelidir. Bu bağlamda, söz 

konusu alt nüfusun duyarlılığına ilişkin değerlendirmeler bu karara entegre 

edilecektir. Bu nedenle, Birlik Listesindeki kısıtlamalara göre yalnızca belirli alt 

popülasyon ortaya çıkacaksa, AF'lerin ayarlanması uygulanabilir (ayrıca bkz. Kısım 1, 

TK ile ilgili Kısım). Değerlendirme faktörlerinin iyileştirilmesi gerekiyorsa, allometrik 

ölçeklendirme ilkesi (ayrıca bkz. Kısım 2) veya PBPK modellemesinin kullanımından 

elde edilen veriler (WHO / IPCS, 2010), referans değerleri türetilirken kullanılabilir36 

(örneğin, AEL'ler). Eylem modu ve belirsizlik analizinin yeniden değerlendirilmesi 

(WHO/IPCS, 2013; Meek vd., 2013; Boobis vd., 2008) veya mod eylemi hakkında 

rafine bilgilerin dahil edilmesi olasılık tahminlerine yol açan kinetik ve dinamik 

parametreler dikkate alınarak hesaba katılmalıdır. 

Endüstriyel kimyasallar, bitki koruma ürünleri ve biyosidal ürünler için tehlike 

değerlendirmelerinin sonuçlarının uyumlaştırılmasına ihtiyaç vardır. Sınır 

durumlarında, karara destek vermek için diğer düzenleyici çerçevelerden elde edilen 

sonuçların dikkate alınması  

 

 

 

 

36 TM, profesyonel kullanıcılar için tür içi 10 faktörünün 5'e indirilemeyeceği ve hiçbir ayarlama yapılamayacağı konusunda 

anlaşmıştır. 
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önerilmektedir. Bu, risk karakterizasyonunun ikinci kademesine tabidir (aşağıdaki 

şemaya bakın). 

 Risk azaltım önlemleri 

Bu ikinci kademede de endişe genel olarak göz ardı edilemezse, değerlendirmenin 

olası bir sonucu, aktif maddenin onayı için gerekli olan belirli risk azaltma önlemlerinin 

talep edilmesi olabilir. Ayrıca, ürün yetkilendirmesi için belirli verilerin gerekli olduğu 

sonucuna varılabilir, örneğin gerçek bir ürünle dermal absorbsiyon çalışması. Son 

olarak, belirli maruziyet senaryoları Birlik Listesi'nin dahil edilmesinden çıkarılabilir. 

Ürünlerin kullanımından kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi için aktif maddeden 

elde edilen verilerin ne dereceye kadar uygulanabilir olduğuna karar, aşağıdakiler 

dikkatle incelenerek verilmelidir: 

(1) yoldan yola ekstrapolasyon; (2) absorbe edilen yüzde genellikle artan 

konsantrasyonla azaldığından, yüksek doz - düşük doz ekstrapolasyonu; (3) üründeki 

ek maddeler, ör. bir biyosidal ürün, deriye nüfuz etmeyi artırıcı olarak işlev gören 

çözücüler içeriyorsa, dermal absorbsiyon değişebilir; ve (4) aktif madde ile ürün 

arasındaki fiziksel durum farklılıkları, örneğin biyosidal üründe çözünmeye karşı 

granül kullanım. 

Ek olarak, belirli durumların derinlemesine karakterizasyonu gerekli olabilir, örneğin 

belirli bir inhalasyon yoluyla maruziyet senaryosu ile ilgili olarak, bunlar genellikle 

standart repertuvara ait olmayan ve maruziyetin azaltılması için bir teklif içeren 

hususlar dahil. 

Özellikle Birlik Listesi'nin ulusal izin sürecine dahil edilmesinden sonra yeni maruziyet 

senaryoları sunuluyorsa veya mesleki risk değerlendirmesi için yola özgü koruma 

önlemlerinin değerlendirilmesini kolaylaştırmak içinse girdi parametrelerindeki 

değişikliklere yanıt vermek için esnek bir risk karakterizasyon metodolojisine ihtiyaç 

vardır. 

Profesyonel olmayanlar için, asgari düzeyde bilgi, beceri ve uyumlu eylem gerektiren 

risk azaltma önlemlerinin koruyucu etkisine ilişkin varsayımlar, örneğin kişisel 

koruyucu ekipman kullanımı yapılamaz. Eldiven kullanımı bile genellikle beklenemez. 
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Profesyonel olmayanlar için risk azaltma önlemleri, biyosidal ürünün profesyonel 

olmayan/tüketiciye, maruziyetin kullanıcı tarafından herhangi bir uyumlu eyleme 

ihtiyaç duyulmadan azaltıldığı veya hariç tutulduğu bir durumda sunulduğu bir modda 

tasarlanmalıdır (örn. Rodentisitler ve insektisitler için yem kutuları, yem 

istasyonlarındaki güvenlik kilitleri gibi etkili teknik önlemler). 

Bu nedenle, profesyonel olmayan kullanıcılar için risk azaltma önlemleriyle 

maruziyetin azaltılması, belirli durumlarla sınırlıdır ve genellikle risk karakterizasyon 

prosedürüne dahil edilemez. 

Profesyonel kullanıcılar için durum farklıdır. Profesyonel kullanıcılar, profesyonel 

yaşamlarının bir sonucu olarak biyosidal ürünlerdeki aktif maddelerle temas ederler. 

Çoğu durumda, profesyonel kullanıcı işçi koruma mevzuatına tabidir (Direktif 

89/391/EC ve Konsey Direktifi 98/24/EC) ve kontrol önlemleri yoluyla kontrol edilen 

artık risklere sahiptir. Genel bir kural olarak, kontrol hiyerarşisi ilkesi kullanılmalıdır 

(bu, İkame, Teknik önlemler, Organizasyonel önlemler, Kişisel koruma anlamına 

gelen ve bu maruziyeti azaltıcı önlemleri öncelik sırasına göre sıralayan DURDURMA 

(STOP) ilkesidir. Kişisel koruyucu ekipman yerine teknik ve organizasyonel önlemlere 

öncelik verilir). Ayrıca, tehlikeli biyosidal ürünleri kullanma konusunda uzman bilgi ve 

becerisine sahip uzman profesyonel kullanıcılar da vardır. Bu kullanıcılar için belirli 

bir görev için maruziyetteki değişkenliğin nispeten düşük olduğu ve dolayısıyla risk 

karakterizasyonundaki belirsizliği azalttığı varsayılabilir. 

Bununla birlikte, özellikle biyosidal ürünün kullanımı işyerinde rutin olarak gerekli 

değilse, bazı işçiler, tehlikeli biyosidal ürünleri kullanmak için sınırlı bilgi ve beceriye 

sahip olacaktır. Bu kullanıcıların maruziyet koşulları, profesyonel olmayan 

kullanıcılarınkilere benzer olabilir. Ek olarak, belirli bir önlemle maruziyetin 

azaltılmasına dair kapsamın maruziyet yoluna kritik bir şekilde bağlı olabileceği ve 

vücudun farklı bölümleri için farklı olabileceği dikkate alınmalıdır. 

Zaman çerçevesi ile ilgili olarak, profesyoneller için risk azaltma önlemleri, genel bir 

kural olarak, ya tek maruziyet piklerini azaltmak ya da vardiya ortalama değerlerini 

düşürmek için yönlendirilir. Bu nedenle, akut toksisite ve kronik toksisite için AEL'ler, 

uygun koruma önlemlerinin seçimi için çoğunlukla tamamen yeterlidir. Belirli bir 
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aralıklı maruziyet senaryosunun değerlendirilmesi durumunda, toksisitenin zamana 

bağlılığı, uygun bir risk yönetimi stratejisinin seçimi için ek bilgi olarak dikkate 

alınmalıdır. Orta vadeli AEL, mesleki riskleri değerlendirirken yardımcı olacaktır, 

ancak söz konusu maruziyet durumuna yönelik sağlam ekstrapolasyonlara izin 

vermek için farklı zaman çerçevelerinden toksisite verileriyle daha fazla destek 

gerekebilir. 

Özetle, profesyonel olmayan kullanıcılar için kişisel koruma önlemleri ile risk azaltımı 

genellikle varsayılamaz. Profesyonel kullanıcılar için maruziyetin azaltılmasının 

kapsamı, tehlikeli maddelerle başa çıkma konusundaki bilgi, eğitim ve becerilerine 

bağlı gibi görünmektedir. Sınırlı bilgiye sahip kullanıcılar için maruziyet, profesyonel 

olmayanlara benzer olabilirken, uzman profesyonel kullanıcılar için işçi korumasının 

etkili olduğu varsayılabilir. Daha fazla talep edilen risk azaltma önlemleri önerilmeden 

önce, duruma göre koruma önlemleriyle maruziyetin azaltılmasının derecesi ve 

güvenilirliğinin dikkate alınması gerekli görünmektedir. Bu nedenle maruziyet 

değerlendirmesinin iyileştirilmesi, risk karakterizasyonunda ikinci kademenin temel 

bir unsuruna benzer (aşağıdaki şemaya bakınız) 

Aşağıdaki şema, biyosidal ürünlerin insan sağlığı riski karakterizasyonu için önerilen 

iyileştirme kademesi yaklaşımını özetlemektedir. 
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Örneğin: 

- Kademe 1'de varsayılan 
değerler kullanılmışsa ek tehlike 
bilgisi, yola özgü absorbsiyon 

çalışması gerekir 
-Etki tarzının insanlarla olan 
ilişkisini açıklığa kavuşturmak için 
daha fazla eylem şekli analizi veya 
mekanik çalışma, 
-Tehlike karakterizasyonunda 
olasılıksal belirsizlik analizinin 
uygulanması 

Birlik Listesi Eklemesinden Endişe 
Maruziyet Senaryolarını Hariç Tutunuz 

RİSK KARAKTERİZASYONU 

Örneğin: allometrik 
Ölçeklendirme, PBPK 
modelleme, BMD 
türetme kullanımı 

AF'nin iyileştirilmesi 

Örneğin: dermal veya 
inhalatif maruziyet için 

özel KKD kullanımı 

(yalnızca profesyonel 
kullanıcılar için) 

Yola Özgü Etki 
Azaltma Önlemi 

Tehlike Değerlendirmesinin 

İyileştirilmesi 

Aktif madde onayı 
ve/veya ürün ruhsatı 

için teklif 

Aktif madde ve / 
veya ürünün  

Onaylanmaması 
önerisi 

 

Şekil 14: KADEME II – Geliştirme 

 

 Yola Özgü Maruziyet 

Senaryolarının 

İyileştirilmesi 

Ağız, İnhalasyon , Deri 

Örneğin: 

-Gerçekçi en kötü duruma 

kıyasla en kötü durum -

Daha yüksek kademeli 

maruziyet tahmini ve 

belirsizlik analizi 
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4.7 Tanımlar 

AEL: Hassas alt popülasyonlar dahil olmak üzere bir bütün olarak insan popülasyonu 

için genel sağlık temelli referans değeri. AEL terimi, AOEL'e benzer. 91/414/EEC 

Direktifi Ek VI'yı oluşturan 97/57/EC sayılı Direktife göre), AOEL, "... kullanıcının 

herhangi bir olumsuz sağlık etkisi olmaksızın maruz kalabileceği maksimum aktif 

madde miktarı olarak tanımlanır. Bununla birlikte, Kullanıcı teriminin ihmal edilmesi, 

AEL'nin bir bütün olarak insan popülasyonu için genel bir referans değer olduğunun 

altını çizmektedir. AOEL'lerin ayarlanmasıyla ilgili taslak rehber dokümanda belirtildiği 

gibi "91/414/EEC sayılı Direktif kapsamındaki "AOEL" terimi, karıştırıcılar/yükleyiciler, 

uygulayıcılar ve yeniden giriş yapan işçiler tarafından temsil edilen "kullanıcılara" özel 

bir atıf anlamına gelir.  Bununla birlikte, 97/57/EC sayılı Direktife göre, oluşturulan 

AOEL'ler mesleki olarak maruziyeten grupların (çevredekiler) olası maruziyetini 

değerlendirmek için de kullanılacaktır. Bu nedenle, mevcut Topluluk mevzuatına göre, 

kullanıcılar ve işçiler için belirlenen AOEL'ler, çevredeki kişiler için de geçerli olacak 

şekilde oluşturulmalıdır. "Biyosidal ürünlerin kullanımı ile ilgili olarak, kullanıcı 

(mesleki) ve seyirci (mesleki olmayan) terimleri, biyosidal ürünlerin genellikle 

mesleki olmayan ortamlarda kullanılması şeklinde yanıltıcı olabilir ve bu nedenle 

kullanıcı, seyirci değil kullanıcıdır. Bu nedenle, Biyosidal risk değerlendirmesi için 

Kullanıcının ihmal edilmesi, bitki koruma ürünlerine kıyasla biyosidal ürün 

kullanımındaki özellikleri ifade eder. 

AF : Değerlendirme faktörleri, deneysel test verilerinden (örneğin sınırlı sayıda türden 

sınırlı sayıda denekte elde edilen) risk karakterizasyonunun gerçekleştirildiği insan 

(alt) popülasyonundaki duruma ekstrapolasyondaki belirsizlik derecesini yansıtır. 

AF'ler kullanılarak tipik olarak dikkate alınan belirsizlik kaynakları toksikodinamik 

ve/veya TK açısından türler arası ve türler içi değişkenlik, deneysel veriler ile risk 

karakterizasyonu için dikkate alınan senaryo arasındaki maruziyet yolu, sıklığı veya 

süresindeki farklılıklar, belirli bir etki şiddeti veya zayıf bir veri tabanı içermektedir. 

Geçmişte eşanlamlı olarak veya belirli AF türleri için kullanılmış olan kapsamlı 

olmayan bir ifade listesi şu terimlerden herhangi birini içerecektir: belirsizlik faktörü, 

ekstrapolasyon faktörü, değiştirme faktörü veya güvenlik faktörü. 

DMEL: Eşik olmayan etkiler için temel varsayım, etkisiz seviyenin 

belirlenemeyeceğidir ve bu nedenle bir DMEL, tolere edilebilir risk olarak görülmesi 

gereken düşük, muhtemelen teorik bir riske karşılık gelen bir maruziyet seviyesini 
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ifade etmektedir. 

Profesyonel olmayan kullanıcı: Profesyonel olmayan kullanıcılar, esas olarak 

uyguladıkları biyosidal ürünlere, özellikle ev içi kullanım amaçlı tüketici ürünlerine 

maruz kalan genel nüfusa aittir. Profesyonel olmayan kullanıcılar, biyosidal bir ürünün 

kullanımının doğrudan işletmenin ana amacı ile ilgili olmadığı işyerlerinde çalışan 

kişileri de içerir (örneğin bir ofis ortamında ev tipi sinek spreyinin kullanılması, bir 

anaokulunun tuvaletinde veya bir restoranda normal çalışanlar tarafından 

dezenfektanların kullanılması). Profesyoneller ile profesyonel olmayanlar arasında 

ayrım yapmak zor olabilir. Profesyoneller ile profesyonel olmayanlar arasında ayrım 

yapmak zor olabilir, bu nedenle net bir kullanım ve kullanıcı tanımı gereklidir. 

OEL: OEL değerleri, yetkili ulusal otoriteler veya diğer ulusal kurumlar tarafından 

işyeri havasındaki tehlikeli bileşen konsantrasyonları için limitler olarak belirlenir. 

Yanıcı konsantrasyonlar gibi diğer güvenlik konuları değil, yalnızca sağlık etkileri 

dikkate alınır. 

Genel değerlendirme faktörü: İnsan riski karakterizasyonu için sağlık temelli bir 

referans değer elde etmek için (ör. AEL veya AEC), genel değerlendirme faktörü, en 

ilgili kritik etki için deneysel bir çalışmada gözlemlenen bir doz tanımlayıcısına (genel 

olarak bir NOAEL / LOAEL) uygulanır. Tüm bireysel değerlendirme faktörlerinin 

çarpımı ile hesaplanır. [Ayrıca AF'nin tanımına bakınız] 

Profesyonel kullanıcı: Profesyonel veya endüstriyel kullanıcı, profesyonel 

yaşamlarının bir sonucu olarak biyosidal ürünle temas eder. Genel olarak profesyonel 

kullanıcı, işçi koruma mevzuatına (örneğin AB Kimyasal Ajanlar Direktifi) tabidir ve 

son bir savunma hattı olmasına rağmen KKE kullanımını da içerebilen kontrol 

önlemleri yoluyla kontrol edilen artık riske sahiptir. Bununla birlikte, bazı işçiler 

tehlikeli biyosidal ürünleri kullanmak için sınırlı bilgi ve beceriye sahip olacaktır - 

özellikle biyosidal ürünlerin işyerlerinde rutin olarak kullanılması gerekmiyorsa (örn. 

tesadüfi slimisitler, insektisitler, düzensiz dezenfeksiyon ve koruyucu içeren ürünlerin 

kullanımı). Bu kullanıcıların maruziyet koşulları, profesyonel olmayan 

kullanıcılarınkilere benzer olabilir. Tehlikeli biyosidal ürünleri kullanma konusunda 

uzman bilgisi ve becerisine sahip olan eğitimli profesyonel kullanıcılar da vardır ve 

bunların kullanım şekli daha fazla sıklık ve/veya kullanım süresi gösterecektir (örn. 

haşere kontrol kullanıcıları). 

Referans değerler: Bu terim, belirli bir maruziyet senaryosunun insan sağlığı için 
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kayda değer bir risk oluşturup oluşturmayacağına karar vermek üzere referans görevi 

gören doz seviyeleri için kullanılır. Genel olarak, (toksikolojik) referans değerleri, 

deneysel bir çalışmada gözlemlenen kritik bir etki için doz tanımlayıcısının (NOAEL / 

LOAEL) uygun bir genel değerlendirme faktörüne bölünmesiyle belirlenir. Harici 

referans değerleri, konsantrasyonlar (örneğin, ortam havasında veya insan cildine 

uygulanan bir çözeltide) olarak verilir ve hem belirli bir zaman çerçevesine (kısa, orta 

veya uzun dönem) hem de maruziyet yoluna atıfta bulunur. Aksine, sistemik/dahili 

referans değerleri mg/kg canlı bw bazında doz seviyeleri olarak verilmiştir. Sistemik 

olarak mevcut olan ve bu nedenle uygulamanın ezberinden bağımsız olan, ancak aynı 

zamanda belirli bir zaman çerçevesi için türetilen harici olarak uygulanan dozun payını 

yansıtırlar. Sistemik/dahili referans değerlerini yola özgü harici değerlere 

dönüştürmek için, ilki, karşılık gelen (dermal, inhalatif veya oral) absorbsiyon hızı 

veya bunun bir tahmini ile düzeltilmelidir. 

STOP: DURDURMA ilkesi, işyerinde öncelik sırasına göre risk azaltma önlemlerinin 

seçimi için bir hiyerarşi sağlar: İkame (S), Teknik önlemler (T), Organizasyonel 

önlemler (O), Kişisel koruma (P). 

Ek 4-1: Lokal etkilerin belirsizliği hakkında bilgi veren literatür referansları 

Bu Ek, yerel etkiler için RC'nin belirsizliğini yargılamada, AF'nin seçiminde ve 

tartışılmasında ve kalitatif ve kantitatif RC ve veri gereksinimlerini ele alırken faydalı 

olabilecek bazı birincil literatür referanslarını sağlar ve kısaca özetler. 

 ECETOC (2003b) 

Bu makale, solunum hızı, hava yolu anatomisi ve birikim modelinden türler arası 

farklılıkların nasıl modelleneceği ve bunun türler arası belirsizlik tahminlerini 

bilgilendirmek için nasıl kullanılabileceği hakkında referanslar sağlar. Sıçan burun 

boşluğundaki etkilerin, insanlardaki etkileri 2 ila 4 kat fazla ortaya koyduğu sonucuna 

varılmıştır. Model belirsizliği ve değişkenliği açıkça bildirilmemiştir. Formaldehit, 

amonyak ve klor için göz ve solunum yollarının tahrişinin insan içi değişkenliği 

bildirilmiştir (GSD'ler 1,47 ila 2,52 aralığında). 

 Kalberlah (2002) 

Tablodaki inceleme, 33 ATSDR raporu üzerinden sıçan ve insan NOAEL / LOAEL'ler 

arasındaki farklılığı göstermektedir (Örneğin. partikül maruziyeti: raporların% 32'si 

için> 100 faktör ve% 21'i için faktör 5-100; gaza maruziyet: raporların% 6'sı için> 

100 faktör ve% 42'si için faktör 5-100). Yazar, insan gözlemleri ile hayvan 
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çalışmalarında analiz edilen sonlanma noktalarının karşılaştırılabilirliğinin sorunlu 

olduğunu ve verileri yorumlamasını, insanların ortalama olarak sıçanlardan marjinal 

olarak daha hassas olduğunu desteklemekle sınırladığını söylemektedir. 

 Jirova vd 2007. İnsan cildi tahrişi ve foto-tahriş yama testi verilerinin hücresel in 

vitro tahliller ve hayvan in vivo verileriyle karşılaştırılması. AATEX 14, Özel Sayı, 359-

365. 

 Basketter vd 2004. 4 saatlik insan yama testinde cilt tahriş potansiyelinin 

belirlenmesi. Kontakt dermatit, 51:1-4. 

Deri tahrişi ile ilgili olarak, Jirova ve Basketter, tavşanlarda yapılan akut dermal tahriş 

çalışmalarının, 4 saat-insan-yama-testi verilerinin tahmini için yaklaşık %100 

duyarlılık ancak %50 veya altında özgüllük gösterdiğini belirtmektedir. Yeni in vitro 

insan cildi yöntemi EU-B46 (in vivo yöntemin tam ikamesi) üstün performans 

gösteriyor gibi görünüyor. Bununla birlikte, yerel dermal tekrarlanan doz NOAEC'ler 

için türler arası belirsizlik tahminleri için bu verilerin sonuçlarına dair hiçbir tartışma 

mevcut değildir. 

 Basketter vd1997. İnsan yama testi ile cilt irritanlarının sınıflandırılması. Food 

Chem Toxicol. 35(8):845-52 

 York vd1996. Deri tahriş potansiyelinin belirlenmesi ve sınıflandırılması için insan 

yama testinin değerlendirilmesi. Kontakt Dermatit 34(3): 204-12 

 Robinson vd 2001. Akut cilt tahrişi potansiyelini değerlendirmek için alternatif bir 

yöntem olarak 4 saatlik insan yama testinin geçerliliği ve etiği. Kontakt Dermatit 

45(1): 1-12) 

Basketter, York ve Robinson, 4s-HPT için protokol hakkında bilgi vermektedir: 30 

gönüllü insan, 0.2g/25mm düz Hill odası ile 4 saate kadar maddeye maruz bırakıldı. 

Zayıf fakat kesin olmayan eritem gözlenir görülmez maruziyet ilgili kişide durdurulur 

ve pozitif yanıt olarak sayılır. Seyreltilmemiş test maddesine karşı pozitif tahriş 

reaksiyonları insidansı istatistiksel olarak anlamlı olduğunda - aynı gönüllü 

panelindeki reaksiyon seviyesi %20 SLS olduğunda, madde cildi irrite edici (R38) 

olarak kabul edilir. 

 Basketter vd 1996. Derinin irrite edici duyarlılığında bireysel, etnik ve mevsimsel 

değişkenlik: tahmini bir insan yama testi için çıkarımlar. Kontakt Dermatit 35, 208-

213 

Cilt tahrişi ile ilgili olarak Basketter, SLS ile akut lokal etkiler için önemli insan tür içi 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 
Sürüm 4.0, Aralık 2017 466 
BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 
Sürüm 4.0, Aralık 2017 466 
 

farklılıkları bildirmiştir: İnsanların %76'sına kadar tahriş görülürken, SLS'nin 

%20'sine kadar insanlarda %9'a kadar %0,25 ile tahriş görülmüştür. Ayrıca 

mevsimsel etkiler de rapor edilmektedir. 

 Fluhr (2008) 

Fluhr ve arkadaşları, deri tahrişinin immünolojik bir eylemsiz süreç olmadığını, farklı 

sitokinleri ve hücreler arası etkileşimleri içerdiğini gözden geçirmiştir ancak, bireysel 

ve çevre ile ilgili değişkenler hakkında sadece kalitatif bilgi sağlamaktadır. 

 Falk-Filipsson vd 2007. Kimyasalların sağlık risk değerlendirmesinde 

değerlendirme faktörleri-uygulamaları. Environ. Res. 104, 108-127 

 

Ek 4-2: Yerel etkiler için (yarı-) kantitatif RA için belirsizlikler kontrol listesi 

Bilgi gereklilikleri ve kimyasal güvenlik değerlendirmesi Kılavuzu Ana Bölüm R19 ile 

uyumlu olarak (belirsizlik analizi) yerel etkiler için kantitatif veya yarı kantitatif risk 

değerlendirmesine ek olarak, tehlike ve maruziyet değerlendirmesindeki 

belirsizliklerin bir değerlendirmesi de yapılabilir.http://echa.europa.eu/guidance-

documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-

assessmenthttp://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-

requirements-and-chemical-safety-assessment Bu, duruma özgü ihtiyaçlara göre 

uyarlanmış genel bir kontrol listesinden başlayabilir (aşağıya bakınız) ve hangi 

belirsizliklerin değerlendirme faktörleri tarafından ele alındığını ve geriye kalan 

münferit belirsizliklerden hangilerinin risk tahminini fazla veya az tahmin etme 

eğiliminde olduğunu veya hangi yönde risk tahminini etkileyebileceğini belirtir. 

  

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
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Tablo 28: Belirsizlikler Kontrol Listesi 

 

 Tehlike belirsizliğinin kaynakları Yerine 

geçen 

Risk 

tahmini 

üzerinde

ki etkisi1 

TEHLİKE 

DEĞERLENDİRMESİ 

Hayvan suşlar arası ve türler arası 

farklılıklar 

- - 

toksikokinetik (ör. anatomi, 

solunum hızı, birikme modeli, 

yerel klirens oranları, ...) 

- - 

toksikodinamik (örn. 

inflamatuar/immün 

reaksiyonlar, 

…) 

- - 

yaş, büyüklük, ağırlık, genetik 

arka plan, arka plan yükü, 

yaşam tarzı, psikolojik 

koşullar, hastalıktan insan içi 

farklılıklar ... 

- - 

toksikokinetik - - 

toksikodinamik - - 

test sonuçlarının 

tekrarlanabilirliği 

- - 

"biyoistatistiksel şans" - - 

beslenme, barınma ve bakımın 

etkileri 

- - 

Modelin hassasiyetini 

etkileyen biyo-istatistiksel 

düzen: örneklerin ve 

hayvanların veya insanların 

sayısı, doz sayısı, doz aralığı ... 

- - 
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arka plan olayları - - 

tarihsel kontrollerde - - 

Geçmiş kontrollerde 

suş/laboratuvara özgü 

eğilimler 

- - 

analiz edilen sonlanma 

noktaları 

- - 

modelin kapsadığı ilgili 

sonlanma noktaları: 

Örneğin, ısı, kızarıklık, şişme, 

disfonksiyon?, histoloji? BAL? 

- - 

şimdiye kadar standart 

hayvan testleri ile  

- - 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 
469 

BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 
469 

 

 

 

 Tehlike belirsizliğinin kaynakları Yerine 

geçen 

Risk 

tahmini 

üzerin-

deki 

etkisi1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giriş 

Para-

metresi 

tespit edilemeyen etkiler   

uygulanabilirlik alanı - - 

yanlış sonuçlara yol açan 
belirli kimyasal gruplar 

- - 

karmaşık çalışma 
sonuçlarının 

değerlendirilmesi 

- - 

geçerlik kriterleri, çalışma 
bulgularının 

ağırlıklandırılması, biyolojik 
önemi 

- - 

farklı istatistiksel modellerin 
kullanımı ve istatistiksel 

anlamlılığın tanımı 

- - 

 maruziyet süresi 
ekstrapolasyonları 

sıklık ve süre, geri kazanım 
süreleri? 

- - 

maruziyet yolu 
ekstrapolasyonları 

- - 

maruziyet yolu 

ekstrapolasyonu 

- - 

LOAEL ila NOAEL - - 

doz / konsantrasyon analiz 
açısından olarak doğrulandı 

mı? 

- - 

RT: ürün/kullanımdaki çözelti 
ile oluşturulan hava [mg/L 

hava] içindeki ürün 
konsantrasyonu 

değerlendirilecek mi yoksa 
daha yüksek veya daha düşük 

konsantre ürünle [solüsyon 
içinde mg/L] değerlendirilecek 

mi? 
RT: ürün gaz veya aerosol 

- - 
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olarak test edildi mi - 
beklenen maruziyet için 

ekstrapolasyon gerekli mi? 

deri: deri üzerinde ürün 

konsantrasyonu [mg/cm2] 

ürün/kullanımdaki solüsyon 

ile mi yoksa daha yüksek 
veya daha düşük konsantre 

ürünle [solüsyon içinde mg/L] 
değerlendirilecek ? 

cilt: tıkayıcı veya yarı tıkayıcı 
koşullar? 

- - 

karışım belirsizlikleri - - 

maddeden ürüne farklılıklar: 

pH, çözücüler, diğer bileşenler 

- - 

örneğin ıslak iş yerlerinden 
mekanik ve fiziksel stres gibi 

diğer dermal stres faktörlerine 
birlikte maruziyet 

- - 

ürünler, çevresel 
kompartmanlar içindeki diğer 

maddelerle (ve bunların 

metabolitleriyle) ilave, sinerjik 
ve antagonistik reaksiyonlar 

veya 

- - 
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 Tehlike belirsizliğinin kaynakları Yerine 

geçen 

Risk 

tahmini 

üzerinde

ki etkisi1 

  insan vücudu sıvıları;   

Tehlike tahmini üzerindeki genel etki 

Örneğin: Tıkayıcı koşullardan kaynaklanan aşırı tahmin ve 

maddeden ürüne olan farklılıklar ve türler arası farklılıklardan 

elde edilen bilgilerden büyük ölçüde etkilenen, belirsizlik şu 

şekilde azaltılabilir... 

MARUZİYET 

DEĞERLENDİR-

MESİ 

Senaryo Örneğin, ölçümler, uygulama, 

kullanım ve temizlik gibi tüm 

olası senaryoları kapsıyor mu? 

sıklık, süre, kullanılan miktar? 

- - 

Hayvan skin: mg ürün/cm2 - geniş 

yüzey ve zaman üzerinde 

ortalama ölçüm mü yoksa çok 

lokal değerler de mevcut mu? 

- - 

RT: gaz mı yoksa aerosol mü? - - 

Giriş 

Parametre

si 

Örneğin,. model, yeterli bir 

zaman dilimi boyunca yeterli 

örnek boyutlarına dayanıyor 

mu? Ölçüm hataları var mıydı? 

- - 

Maruziyet tahmini üzerindeki genel etki 

Örneğin: Tüm potansiyel olarak ilgili senaryolardan 

kaynaklanan belirsizlikten ve zaman ve yüzeydeki ortalama 

ölçümlerden elde edilen model belirsizliklerinden ve yerel 
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maksimum değerlerin bulunmamasından kaynaklanan eksik 

tahminden büyük ölçüde etkilenir. Senaryo belirsizliği, kabul 

edilebilir amaçlanan kullanımlar sınırlandırılarak azaltılabilir 

veya... Ortalama cilt yüzeyi ölçümlerinin değişkenliğine ilişkin 

veriler, aşağıdakiler tarafından ele alınabilecek baskın model 

belirsizliklerine işaret etmektedir... 

Risk 

Karakterizasyonu 

Risk tahmini üzerindeki genel etki 

Örneğin: Risk tahmini, daha fazla araştırma temelinde revize 

edilebilecek maruziyet değerlendirmesindeki varsayımlara 

dayalı olarak fazla tahmin edilmiş görünmektedir... 

1 +… Belirsizlik boyutu muhtemelen tehlikenin olduğundan fazla kestirimine neden 

olacaktır; - Belirsizlik boyutu muhtemelen tehlikenin olduğundan daha az kestirimine 

neden olacaktır; +/- Belirsizlik yönü, tehlikeyi abartabilir veya hafife alabilir. 

Sonunda bu, yarı kantitatif bir analize genişletilebilir, örn. +++ veya + veya --... 
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Ek 4-3: CEFIC tarafından sağlanan biyosidal ürünlerin formülasyonlarına 

ilişkin hususlar 

 

Formülasyonlarla ilgili değerlendirme 

Biyosidal ürünlerin formülasyonu, genellikle, nihai kullanımı için ürün için optimum 

performans elde etme ihtiyacı veya ürünün son kullanıcı veya çevre üzerindeki 

toksisitesini azaltma iradesiyle yönlendirilir (örneğin çözünür torbalar kullanılarak, 

kapsülleme yoluyla). Tartışmalı bir şekilde, formülasyon, koruma sektöründeki 

yeniliğin ön saflarını temsil eder ve bir aktif madde genellikle biyosidal kapasiteyi en 

üst düzeye çıkarmak, dayanıklılığı artırmak, raf ömrünü uzatmak, toksisiteyi 

azaltmak ve israfı azaltmak için diğer şeylerin yanı sıra özel olarak hazırlanmış çok 

çeşitli matrislerde formüle edilecektir. 

Formülasyonun etkisi, doğal fiziko-kimyasal özellikleri nedeniyle aktif maddeye özgü 

olacaktır. Bu nedenle formülasyon, normalde saf aktif maddenin kendisiyle ilişkili 

olmayan tehlikelere ve maruziyetlere neden olabilir veya olmayabilir. Esasen 

formülasyon etkileri şunlardan oluşabilir: 

1) Aktif maddeye artan veya azalan lokal maruziyet, örneğin, fiziksel durum etkisi 

(sıvı, aerosol, toz, peletler), partikül boyutu, kapsülleme, ürün içindeki kimyasal ve 

fiziksel etkileşim (bölümleme, adsorpsiyon), çözünür torbalar, buhar vb. 

2) Aktif maddeye artan sistemik maruziyet, örneğin dermal tabakalar yoluyla artan 

emilim, artan damlacık boyutu veya azalan yüzey geriliminin neden olduğu 

dispozisyon değişiklikleri vb. 

3) Her bir maddenin toksisitesinin ilave, sinerjistik veya antagonistik etkilerle 

arttırılması veya azaltılması 

Formüle edilmiş bir ürünün risk değerlendirmesini değerlendirirken, düzenleyicinin 

çalışması, bu belirli ürünle ilişkili tehlike ve maruziyet (ve dolayısıyla riski) 

potansiyelini ve bu ürünle ilgili sağlanan bilgilerle ilişkili belirsizlikleri 

değerlendirmektir. 

Verilerin kullanılabilirliği, Belirsizlik ve Veri Gereksinimleri 
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İrritasyon ve duyarlılık testleri dahil olmak üzere biyosidal ürünler üzerinde akut 

toksisite testleri, bir ürünle ilişkili potansiyel tehlikeleri değerlendirmek için 

kullanılabilir. Bununla birlikte, matris etkileri büyük ölçüde fiziko-kimyasal 

etkileşimlerle ilişkili olduğundan, OECD veya AB tarafından resmi olarak (henüz) 

kabul edilmeyen in-vitro testleri içeren diğer bilgi türleri Üye Devletler tarafından 

değerlendirilecektir ve yeterince güvenilir kabul edilirse, bir WoE yaklaşımında risk 

değerlendirmesine dahil edilir. 

Yerel etkiler için kantitatif RC'ye pragmatik yaklaşım 

Arnold S.M., Collins M.A., Graham C., Jolly A. T., Parod R. J., Poole A., Schupp TT., 

Shiotsuka R. N., Woolhiser M. R. (2012). Poliüretan esnek köpükten türetilen toluen 

diizosiyanata (TDI) tüketici maruziyeti için risk değerlendirmesi. Düzenleyici 

Toksikoloji ve Farmakoloji 64 pp504-515 

Bu makale, değerlendirme faktörleri hakkında karar vermeye yönelik çeşitli 

düzenleyici yaklaşımları gözden geçirmektedir (yukarıdaki referansta Tablo 1'e 

bakınız). Yazarlar tarafından sağlanan, değişkenlik gibi ek hususlara dayalı olarak 

ayarlanmış değerlendirme faktörlerini uygulayan ek bir yaklaşım da vardır. 

Ek 4-4: Hassaslaştırma için Kantitatif RC   

 

Solunum hassaslaşması ve deri hassasiyeti için yalnızca kalitatif bir RC 

gerçekleştirilmelidir. 

Nitel yaklaşım, mevcut verilere ve açıklanan belirsizlikleri kontrol etme olasılıklarına 

bağlı olarak kantitatif bir yaklaşımla tamamlanabilir. Cilt duyarlılığı için kantitatif 

metodolojiler mevcuttur ancak daha fazla bilimsel açıklamaya ihtiyaç vardır. Solunum 

hassasiyeti için mevcut kantitatif metodoloji mevcut değildir. 

REACH kapsamındaki ECHA yaklaşımı ve Fransa tarafından önerilen iyileştirilmiş bir 

yaklaşımın yanı sıra metodolojinin bir değerlendirmesine Hollanda referansı burada 

sunulmaktadır. 

(i) REACH kapsamında yaklaşım 

Lütfen gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesi kılavuzu Ana Bölüm R8-

R10, ek içinde verilen rehbere bakın.http://echa.europa.eu/guidance-

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
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documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-

assessmenthttp://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-

requirements-and-chemical-safety-assessment 

(ii) Fransa tarafından önerilen yaklaşım 

Kısım 4.3.2'de belirtildiği gibi, dermal duyarlılaşma için kalitatif bir RC yürütülmelidir. 

Bununla birlikte, bazı durumlarda kalitatif RC aşağıdaki kantitatif yöntemle 

iyileştirilebilir. Örneğin: 

 KKE kullanımının gerçekten gerekli olduğunu doğrulayabilir, 

 zayıf hassaslaştırıcılar için KKE kullanımının gerekli olup olmadığını teyit edebilir 

 seyreltilmiş ürünler için KKE kullanımının gerekip gerekmediğini veya KKE'nin hangi 

konsantrasyonda kullanılması gerektiğini doğrulayabilir. 

Biyosidal ürünler için bu kantitatif risk değerlendirme yaklaşımının kullanımı, 

kantitatif bir değerlendirmeye izin veren aktif maddeler veya biyosidal ürünler 

dosyalarında mevcut testlerin olmaması nedeniyle sınırlandırılabilir. Aslında, 

dosyalarda az sayıda LLNA çalışması mevcutken, en fazla belirsizliklerden kaçınan en 

uygun yöntemdir (olası doz-yanıt korelasyonu). Dahası, bu testin sonuçlarına 

dayanan RMM'ler, daha önce belirtildiği gibi duyarlılığın indüksiyonunu önleyebilir ve 

sonuç olarak duyarlılığın oluşmasını önleyebilir. 

Yalnızca CLP Tüzüğüne göre alt kategorilere ayırma için kullanılması 

kararlaştırılmamış (henüz) veriler mevcutsa, LLNA DA, LLNA BrdU Buehler testi (3 ve 

9 uygulama), pozitif test sonuçları, varsayılan olarak KKE'ler dahil uygun RMM'lerin 

gerekliliğine yol açmalıdır.  

Kantitatif risk değerlendirmesi başlangıçta kozmetikler için geliştirilmiştir (Api. ve 

diğerleri 2008). Yaklaşımın amacı bir AEC elde etmek ve bunu bir maruziyet değeriyle 

karşılaştırmaktır. 

Bir AEC, kritik bir dozun SAF'ye aşağıdaki şekilde bölünmesiyle belirlenir: AEC = 

NESIL / SAF 

 

 

 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
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Kritik doza NESIL denir. Bu değerin, cilt hassaslaşmasının indüksiyonunu önleyecek 

kadar küçük olması beklenir. NESIL, ürünler veya aktif maddeler üzerinde cilt 

hassaslaştırma testlerinden üretilmiştir. Örneğin, bir LLNA testi37 ile elde edilen lenf 

düğümü hücrelerinin (EC3) proliferasyonunda 3'lük bir uyarma indeksi için etkili 

konsantrasyon kullanılır. 

37Üründe LLNA mevcut değilse, ancak NESIL türevindeyse, üründe bulunan hassaslaştırıcı maddeleri hesaba katmalıdır.  
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(EC3) birimi, µg/cm² birimine dönüştürülmesi gereken yüzdedir. Bu dönüştürme, 

aracın hacmini ve test öğesi karışımını (25 µl) ve (EC3) yüzdesini (Safford, 2008; 

ICCVAM 2011 - Ek B) hesaba katar. Bir Fransız enstitüsü, bu birim dönüşümü için 

aracın hidrofilik veya hidrofobik özelliklerini dikkate alan bir faktör eklemeyi de 

önermiştir (INERIS, 2009). Veriler böylece µg / cm² cinsinden maruziyet değeriyle 

karşılaştırılabilir (aşağıdaki örneğe bakınız) Bu birim dönüşümü aynı zamanda M&K 

test verileri için de kullanılır, (EC3) değeri, yüzde olarak intradermal test öğesi 

konsantrasyon değeri ile değiştirilir (INERIS, 2009). 

SAF'ler literatürden alınmıştır (Griem ve diğerleri, 2003; Api ve diğerleri, 2008 ;; 

INERIS, 2009) ve ayrıca gerekli bilgiler ve kimyasal güvenlik değerlendirmesine ilişkin 

Kılavuz Ana Bölüm R.19 ve biyosidal kullanımlara uyarlanmıştır (Ek tablo 

2).http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-

requirements-and-chemical-safety-assessmenthttp://echa.europa.eu/guidance-

documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment  

Aşağıdakiler dikkate alınır: 

 kullanılan testin türü (HRIPT, LLNA, M&K),  

 tür içi faktör (bireyler arasındaki yüksek değişkenlik dikkate alınmıştır), 

 türler arası faktör (yerel metabolizma ve penetrasyon faktörü ile belirlenir), 

 bir doz-yanıt eğrisi belirlenebilirse (elde edilen kritik doza bağlı olarak: LOAEL-

NOAEL, BMD) 

 matris (maddenin/ürünün tahriş potansiyeli, matrisin hidrofilik doğası, penetrasyon 

parametreleri dikkate alınarak) (Ek tablo 3 tablosunda ayrıntılı olarak verilmiştir - bu 

tablo, farklı parametreleri geçmek ve ilişkili bir SAF önermek için Fransa'dan gelen 

pragmatik bir öneridir),  

 kullanım koşulları: bu güvenlik değerlendirme faktörü, gerçek hayattaki durumları 

testin durumuyla karşılaştırarak oluşturulur. Maruz kalan cilt alanını (örneğin nispeten 

küçük bir alan olan el), maruziyet süresini (örneğin karıştırma ve yükleme sırasında 

kısa dönem maruziyet) ve cilt kalınlığı (örneğin, cilt daha az geçirgendir, belki kuru) 

veya aşınmış cildi hesaba katmaktadır. KKE'nin giyilmediği düşünülmektedir. 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment
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 Not: HRIPT verileriyle kullanılan SAF, testteki bilgi eksikliğinden (örneğin 

kullanılan araç) dolayı yükseltilebilir.  

SAF literatürden alınmıştır ve halihazırda farklı alanlarda kullanılmaktadır (örneğin 

kozmetik). Bununla birlikte, bu değerlerin bilimsel kaynağı bilinmemektedir, ancak 

kullanılan değerler güvenlik faktörleri için standart değerlerdir. 

Tablo 29: Cilt hassaslaşması için SAF / AEC yapısı 

 

SAF HRIPT LLNA M&K 

Türler arası dikkate 1 / 2.5 2,5 

Türler içi 10 10 10 

Doz yanıtı 10 1 / 3 10 

Matrix dikkate aktif 

madde/Ürün 

aktif 

madde/Ürün 

Kullanım koşulları* 3 3 3 

Kullanım koşulları *: Biyosidal ürünlerin kullanımları için çok sayıda senaryo 

mevcuttur. Dolayısıyla SAF, yukarıda açıklanan parametrelere bağlı olarak 1, 3 ve 10 

(SAF için literatürde genellikle kullanılan değerler) arasında değişebilir. 

Karışımlarla ilgili veriler kullanılıyorsa, "karışımlarla ilgili verilerin 

değerlendirilmesinde dikkatli olunmalıdır, kullanılan doz sonuçları yetersiz 

kılmamalıdır" (CLP Yönetmeliği EC 1272/2008, Ek I, 3.4.3.1.1.) 
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Tablo 30: "Matris"in spesifik parametreleri ile ilgili Fransa'dan Pragmatik 

öneri Cilt hassasiyetine yönelik kantitatif risk değerlendirmesinde 

LLNA/M&K kullanıldığında SAF  

 

  

İrritasyon 

 

Test aracı 

Ürün işlevinde AS 

penetrasyonu 

 

SAF 

 NI L nd dikkate 

 NI ya da I L Zayıf (<10%) 3 

 İ L nd 3 

AS NI ya da I H nd 10 

 NI ya da I H Zayıf (<10%) 10 

 NI ya da I L ya da H Güçlü (>10%) 10 

  

İrritasyon 

 

Matrix 

 

Ürün penetrasyonu 

 

SAF 

 NI ya da I L Zayıf (<10%) dikkate 

 

Ürün 

NI L Varsayılan değer dikkate 

İ L Varsayılan değer 3 

 NI ya da I H Zayıf (<10%) 3 

 NI ya da I H Varsayılan değer 10 

 NI ya da I L ya da H Güçlü (>10%) 10 

NI: İrrite edici değil, I: İrrite edici (R38, H315); L: lipofilik, H: hidrofilik, nd: Veri yok; 

 

Bu AEC, bir maruziyet değeriyle karşılaştırılır. Oran 1'in altındaysa risk kabul 

edilebilir, 1'in üzerinde ise risk kabul edilemez olarak değerlendirilir. 

Oran = Maruziyet / AEC 

 

Cilt duyarlılığı için kantitatif değerlendirme yaklaşımı örneği  

Bir LLNA ile test edilmiş bir ürün olduğunu ve insanlarda kritik bir doza ilişkin mevcut 

veri olmadığını düşünüyoruz. 

Bu tahlilde kullanılan araç hidrofobikti, ancak gerçek hayatta ürün suyla seyreltildi ve 
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işçilerin çoğunlukla elleri maruz kalmıştır. 

Bu testten elde edilen (EC3)% 0,5'tir. 

Aşağıdaki hesaplama ile dermal duyarlılaşma etkisinin kantitatif bir risk 

değerlendirmesini gerçekleştirmek için bir AEC türetilebilir: 

AEC= NESIL / SAF 

1) (EC3) bir NESIL olarak kullanılır. NESIL'i µg/cm² cinsinden elde etmek için 

aşağıdaki gibi bir dönüştürme yapılmalıdır: 

NESIL (µg/cm²) = (EC3) (%) *dönüşüm faktörü 38 

NESIL (µg/cm²) = 0.5 x 200 NESIL (µg/cm²) = 100 

Hesaplanan NESIL, 100 µg/cm²'ye karşılık gelir. 

2) Daha sonra güvenlik değerlendirme faktörleri belirlenmiştir. 1, 2,5, 3 ve 10 

değerleri arasında değişmektedir. 

SAF = IRS*IS*DR*M*UC SAF = 2.5*10*3*3*3 SAF = 675 

 

 

 

38 Hidrofobik araçlar için 200'lük bir dönüştürme faktörü önerilmiştir. 25 μL'lik (protokol hacmi) uygulanan hacim ve 1 cm2'lik 
uygulama alanı (fare kulağı) (tahmin) dikkate alınarak elde edilir. Ayrıca, sıvı yoğunluğu 0.8'dir. 

Hidrofilik araçlar için 250'lik bir dönüştürme faktörü önerilmiştir. Uygulanan 25 μL'lik hacim (protokol hacmi) ve 1cm2'lik 
uygulama alanı (fare kulağı) (tahmin) dikkate alınarak elde edilir. Ayrıca, sıvı yoğunluğu 1'dir. 
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Tablo 31: SAF aşağıdaki tabloda açıklanmaktadır: 

 

SAF LLNA Gerekçeler 

Türler arası (IRS)  

2,5 

Toksikodinamik etki, toksikokinetik etkinin 

türler arasında benzer olduğu düşünülürse, 

hayvan ve insanlar arasında farklı olabilir. 

Türler içi (IS) 10 Bireylerin duyarlılıkları arasındaki 

değişkenliği göz önünde bulundurarak, 

Doz - yanıt (DR)  

3 

LLNA bir (EC3) sağladığından ve (EC3) bir 

LOAEL olarak kabul edilebildiğinden, 3 

güvenlik faktörü alınmıştır. 

 

Matris (M) 

 

3 

Deneyde kullanılan araç hidrofobiktir ve 

kullanım durumundan farklıdır. Ardından 

3'lük faktör seçilmiştir. 

Kullanım koşulları (UC)  

3 

İşçi elleri yoluyla maruz kalmaktadır. Ellerin 

derisi oldukça kalın ve işçiler kısa bir süre 

boyunca maruz kalıyor, örneğin karıştırma 

ve yükleme. Orta faktör 3 seçilir. 

 

3) AEC artık şu şekilde türetilebilir: AEC = NESIL / SAF 

AEC = 100/675 

AEC = 0.15 µg/cm² 

Sonuç olarak, kantitatif değerlendirme için kullanılan AEC 0,15 µg/cm²'dir. 

(iii) Hollanda tarafından sağlanan gözlemler 

RIVM Raporu 320015003/2010: Cilt alerjenlerinin kantitatif risk değerlendirmesine 

yönelik metodoloji üzerine gözlemler; W. ter Burg, S.W.P. Wijnhoven, A.G. Schuur 

(internette ücretsiz olarak mevcuttur) 
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Ek 4-5: Hassasiyet/Duyarlılık Dahil Lokal Etkilere Yönelik Risk Karakterizasyonu - Örnekler 

Örnek 1: Lokal etkiler için kalitatif risk değerlendirme matrisi Birincil maruziyet: ürünün kullanımı 

Tehlike : Risk 

Tehlike 

kategorisi 

C&L 

açısından 
etkiler 

ek ilgili 

tehlike 
bilgileri 

PT Maruz 

kalan 
kim/ne? 

Tatbikler

, 
kullanıml

ar, 
işlemler 

Potansiy

el 
maruziye

t yolu 

Potansiy

el 
maruziye

t sıklığı 
ve süresi 

Potansiy

el 
maruziy

et 
derecesi 

İlgili RMM ve KKE Risk 

üzerine 
sonuç 

Sonuca 

eklenen 
belirsizlikler 

riski artırabilir 
(↑) veya 

azaltabilir (↓) 

veya her ikisini 
birden (↑↓) 

 

 
 

 
düşük 

 

 
 

Gözde 
irritasyon 

Cat 2, 
H319 

 

 
 

 
- 

 

 
 

 
2 

 

 
 

Toplum 
geneli: 

yetişkinl
er 

 

Ürünü 
10L suya 

100 ml 
su 

dökerek 
seyreltin 

su 

(=1%) 

 

cilt Göz 
(sıçrama, 

elden 
göze 

aktarım) 

 

 
2 / yıl; 

Günde 
birkaç 

dakika 
veya 

daha az 

 

 
 

 
n.r. 

gözü irrite edici 

olarak etiketleme 
çocuk korumalı 

kapama 
Sıçramalarla göze 

maruziyet riskini 
azaltan ambalaj 

kullanım 

talimatları 
kullanımdan 

sonra ellerin 
yıkanması 

 

Şu 
tarihten 

itibaren 
kabul 

edilebilir: 
+ Tersine 

çevrilebilir 

etki 
+ Düşük 

frekans 

Kullanım sıklığı 

önerilenden 
daha yüksek 
olabilir (↑) 

Ellerin 
yıkanması da 

dahil olmak 
üzere kullanım 

ve 
ambalajlama 

talimatları ve 
bunlara bağlılık 
değişebilir (↑↓) 
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Birincil maruziyet: uygulama çözümlerinin kullanımı 

% 1 ürün içeren uygulama solüsyonu bahçe havuzuna dökülerek bahçe havuz suyunda % 0.01 ürün konsantrasyonu elde 

edilir. Çocuklar ve evcil hayvanlar yanlışlıkla bahçe havuz suyunu oynayabilir veya içebilir. Ancak bu dilusyonlar sınıflandırma 

limitinin altındadır, bu nedenle lokal etkiler riski kabul edilebilir olarak belirlenir. 
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Örnek 2: Lokal etkiler için kalitatif risk değerlendirme matrisi 

A) Birincil maruziyet: ürünün kullanımı 

Tehlike : Risk 

Tehlike kategorisi C&L 
açısınd

an 

etkiler 

ek ilgili 
tehlike 

bilgileri 

PT Maruz 
kalan 

kim/ne? 

Tatbikler
, 

kullanıml

ar, 
işlemler 

Potansiy
el 

maruziye

t yolu 

potansiy
el 

maruziye

t sıklığı 
ve süresi 

potansiy
el 

maruziye

t 
derecesi 

İlgili RMM ve 
KKE 

Risk 
üzerine 

sonuç 

Sonuca 
eklenen 

belirsizlikler 

riski 
artırabilir (↑) 

veya 
azaltabilir (↓) 

veya her 

ikisini birden 
(↑↓) 

 

 
 

 
 

 
düşük 

 

 
 

 
 

Gözde 
irritas

yon 
Cat 2, 

H319 

 

 
 

 
 

 
- 

 

 
 

 
 

 
10 

 

 
 

 
 

Toplum 
geneli: 

yetişkinl
er 

 

 
Ürünün 

püskürt
me 

cihazına 
yüklenm

esi ve 
son 

uygulam
a için 

karıştırıl
ması/sey

 

 
 

cilt göz 
(sıçrama

,  
elden 

göze 
aktarım) 

 

 
 

 
2-3/yıl 

Günde 
birkaç 

dakika 
veya 

daha az 

 

 
 

 
 

 
n.r. 

gözü irrite 

edici olarak 
etiketleme 

çocuk 
korumalı 

kapama 
Kullanım 

talimatları 
Sıçramalarla 

gözün 
maruziyet 

riskini 
azaltan 

 

 
 

 
Kabul 

edilebilir: 
+ Tersine 

çevrilebilir 
etki 

+ Düşük 
frekans 

Kullanım 

sıklığı 
önerilenden 

daha yüksek 
olabilir (↑) 

Ellerin 
yıkanması da 

dahil olmak 
üzere 

kullanım ve 

ambalajlama 
talimatları ve 

bunlara 
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reltilmesi 
(%17) 

ambalaj 
kullanımdan 

sonra ellerin 
yıkanması 

bağlılık 
değişebilir 
(↑↓) 

 
 

 
 

Yukarıdaki gibi 

 
 

 
 

Profesyo
neller 

 
 

 
 

Yukarıdaki gibi 

 
 

günlük 
değil, ≥ 

1/hafta 
Günde 

birkaç 
dakika 

veya 
daha az 

 
 

 
 

n.r. 

gözü irrite 
edici olarak 

etiketleme 
çocuk 

korumalı 
kapama 

profesyonell
er için 

maruziyeti 
en aza 

indiren 
kullanım 

talimatları 

riski azaltan 
ambalaj 

Kabul 
edilebilir: 

+ Tersine 
çevrilebilir 

etki 
+ kullanım 

talimatların
ı takip 

eden 
profesyonel

ler 
+ beklenen 

deneyim 

 
Ellerin 

yıkanması da 
dahil olmak 

üzere 
kullanım ve 

ambalajlama 
talimatları ve 

bunlara 
bağlılık 

değişebilir 
(↑↓) 
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Tehlike :     Risk 

     Sıçrama ile 

gözün 

maruziyeti 

riski  

kullanımdan 

sonra ellerin 

yıkanması 
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B) Birincil maruziyet: uygulama çözümlerinin kullanımı 

 

 

Tehlike : Risk 

Tehlike 

kate-
gorisi 

C&L 

açısınd
an 

etkiler 

ek ilgili 

tehlike 
bilgileri 

PT Maruz 

kalan 
kim/ne? 

Tatbikler

, 
kullanıml

ar, 
işlemler 

Potansiy

el 
maruziye

t yolu 

potansiy

el 
maruziye

t sıklığı 
ve süresi 

Potansiy

el 
maruziye

t 
derecesi 

İlgili 

RMM ve 
KKE 

Risk üzerine 

sonuç 

Sonuca 

eklenen 
belirsizlikler 

riski 
artırabilir (↑) 

veya 
azaltabilir (↓) 

veya her 

ikisini birden 
(↑↓) 

         gözü 

irrite 
edici 

olarak 
etiketle

me 

 

 
Kabul 

edilebilir: 
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düşük 

 
 

 
Gözde 

irritas
yon 

Cat 2, 
H319 

farelerin 4 
saat RT 

maruziyeti
nden sonra 

5000 

mg/m3 (~ 

5ml/m3) 
ile klinik 

belirti veya 
makroskopi

k patolojik 

etki yok1 

 
 

 
 

10 

 
 

 
Toplum 

geneli: 
yetişkinl

er 

 
 

Duvar 
üzerine 

püskürt
me, dış 

mekanla
rda %17 

çözelti 

 
cilt Göz 

(sıçrama
,  

elden 
göze 

aktarım) 
RT 

 
 

 
2-3/yıl 

~ 60 dak 
/ gün 

 
 

~ 100 

ml/m2 

duvar 
yüzeyi 

~ 97 

µl/m3 

hava 

çocuk 
korumalı 

kapatma 
kullanım 

talimatla
rı 

kullanım
dan 

sonra 
ellerin 

yıkanma
sı 

kazara 

maruziye
t sonra 

yüzün/g
özün 

yıkanma
sı 

+ Tersine 
çevrilebilir 

etki 
+ Düşük 

frekans 
+ düşük 

yoğunluk: 
dış mekan 

kullanımı, ek 
tehlike 

bilgilerine 
kıyasla 

düşük 

yoğunluk1 

 
 

Dış 
ortamlarda 

havalandırm
a değişiklik 

gösterebilir 
(↑↓) 
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Tehlike :     Risk 

      

 
 

Genel 
halk için 

olduğu 
gibi + 

profesyo
neller 

için 
maruziye

ti en aza 
indiren 

kullanım 

talimatla
rı 

Kabul 

edilebilir: 

 

     + Tersine 

çevrilebilir 
etki 

 

 
 

 
Yukarıdaki gibi 

 

 
 

 
Profesyo

neller 

 

 
 

 
Yukarıdaki gibi 

 

 
günlük 

değil, ≥ 
1/hafta 

~ 60 dak 
/ gün 

 

 
 

 
Yukarıda

ki gibi 

+ düşük 

yoğunluk: 
dış mekan 

kullanımı, ek 
tehlike 

bilgilerine 
kıyasla 

düşük 
yoğunluk 

+ kullanım 
talimatlarını 

takip eden 
profesyonell

er 

      + beklenen 
deneyim 

1 Göz tahrişinde ayrıca RT tahrişi de beklenir ancak RT eşiği yoktur, bu nedenle akut ürün test verileri yarı kantitatif RC için ek bilgi olarak kullanılır. 
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Örnek 3: Lokal etkiler için kalitatif risk değerlendirme matrisi 

Birincil maruziyet: ürünün kullanımı 

Tehlike : Risk 

Tehlike 
kate-

gorisi 

C&L 
açısın-

dan 
etkiler 

ek ilgili 
tehlike 

bilgileri 

PT Maruz 
kalan 

kim/ne? 

Tatbikler, 
kullanımlar, 

işlemler 

Potansiyel 
maruziyet 

yolu 

potansiyel 
maruziyet 

sıklığı ve 
süresi 

Potansiyel 
maruziyet 

derecesi 

İlgili RMM ve 
KKE 

Risk üzerine 
sonuç 

         göz hasarı için 
etiketleme, 

kabul 
edilemez: 

 

 
 

orta 

 

 
Eye 

dam. 
Cat 1, 

H318 

 

 
 

- 

 

 
 

19 

 

 
Toplum 

geneli: 
Yetişkin-

ler, 
çocuklar, 

bebekler 

 

 
Ellere dökülür 

ve kol ve 
bacak derisine 

yayılır 

 

cilt Göz 
(sıçrama, 

elden göze 
aktarım) 

 

 
 

haftalarca 
1/günden 

fazla 

 

 
 

6 g / kişi 

çocuk korumalı 

kapatma 
Kullanım 

talimatları 
Sıçramalarla 

gözün 
maruziyet 

riskini azaltan 
ambalaj 

+ geri 

döndürüleme
z veya 

şiddetli etki 
+ sık 

kullanım 
+ olay başına 

yüksek 
miktar 

+ göz 
maruziyeti 

olasılığı 
yüksek 

         kullanımdan 

sonra ellerin 

yıkanması 

+ çocuk ve 

bebek 

maruziyeti 
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Örnek 4: Lokal etkiler için kalitatif risk değerlendirme matrisi 

A) Birincil maruziyet: ürünün kullanımı 

 

Tehlike : Risk 

Tehlike 

kate-
gorisi 

C&L 

açısınd
an 

etkiler 

ek ilgili 

tehlike 
bilgileri 

PT Maruz 

kalan 
kim/ne? 

Tatbikler, 

kullanımlar, 
işlemler 

Potan-

siyel 
maruziy

et yolu 

Potan-

siyel 
maruziyet 

sıklığı ve 
süresi 

Potan-

siyel 
maruziy

et 
derecesi 

İlgili RMM ve KKE Risk üzerine sonuç 

 
 

 

 
Çok 

yüksek 

 
 

Skin 

corr. 
Cat 1A, 

H314 

 
 

 

 
- 

 
 

 

 
4 

 
 

 

 
endüstri

yel  

 
 

Ürünü içeren 

IBC 
konteynerleri

, kurulu 
borularla 

CIP'ye 
bağlanır. 

 
 

Cilt Göz 

RT 

 
 

günde 

birkaç 
dakika 

veya 
daha az 

 
 

 

 
n.r. 

Çok yüksek tehlike 
kategorisi için yeterli 

teknik ve 

organizasyonel RMM 
elde edilebilir 

cilt ve gözün 
maruziyet riski hariç 

kapalı sistemler ve 
endüstriyel RMM'de 

transfer 
uygun eldiven ve 

maske kullanımı 

 
Kabul edilebilir: 

O zamandan beri 

maruziyet 
beklenmiyor 

+ Çok yüksek 
tehlike kategorisi 

için yeterli teknik 
ve organizasyonel 

RMM elde edilebilir 

Kısaltmalar: IBC-orta büyüklükte dökme konteyner; CIP - yerinde temizlik 
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B) Birincil maruziyet: uygulama çözümlerinin kullanımı 

 

Tehlike : Risk 

Tehlike 
kate-

gorisi 

C&L 
açısında

n etkiler 

ek ilgili 
tehlike 

bilgileri 

PT Maruz 
kalan 

kim/ne? 

Tatbikler, 
kullanımlar, 

işlemler 

Potan-
siyel 

maruziy
et yolu 

potansiyel 
maruziyet 

sıklığı ve 
süresi 

Potansiyel 
maruziyet 

derecesi 

İlgili RMM ve 
KKE 

Risk üzerine sonuç 

 

 
 

 
düşük 

 

 
Skin 

irrit. Cat 
2, H315 

Gözde 
irritasyo

n Cat2, 
H19 

 

 
 

 
- 

 

 
 

 
4 

 

 
 

 
endüstri

yel  

 

 
% 0,3 ila% 

2 arasında 
olağanüstü 

bakım 
çalışması 

dilusyon 

 

 
 

Cilt Göz 
RT 

 

Çok düşük 
sıklık 

Birkaç 
dakikadan 

fazla fakat 
günde birkaç 

saate eşit 
veya daha az 

 

 
 

 
n.r. 

Düşük tehlike 

kategorisi için 
yeterli teknik 

ve 
organizasyonel 

RMM elde 
edilebilir 

uygun eldiven, 
göz koruması, 

filtre maskesi 
kullanımı 

 

Kabul edilebilir: 
+ tersine 

çevrilebilir etkiler 
+ yerinde kurulu 

RMM 
+ eğitimli işçiler 

+ uygun KKE 
kullanımı 
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Ek 4-6: Kabul Edilebilir Maruziyet Sınırının (Ael) Değerlendirilmesi: Örnek-Beher Hedef Organın Bir Aktif madde 

Kapsamında Değerlendirilmesi   

 

 

 

Organlar 

NOAEL  

 

NOAEL 

Muha-

faza 

edilmiş 

 

28 gün 

sıçan 

mg/kg/

gün 

21 

gün 

tavşan 

der-

mal 

mg/kg 

/gün 

28 gün 

sıçan 

dermal 

mg/kg/

gün 

 

90 gün 

sıçan 

mg/kg/

gün 

90 gün 

fare 

mg/kg/

gün 

 

90 gün 

fare 

mg/kg/g

ün 

90 

gün 

sıçan 

inha-

lasyon 

24 

ay sıçan 

(karsino) 

mg / kg / 

gün 

52 

hafta 

fare 

mg/kg/

gün 

18 

ay fare 

mg/kg/

gün 

 

2 

nesiller 

sıçan 

Geli-

şimsel 

sıçan 

Geli-

şimsel 

sıçan 

 

gelişimsel 

tavşan 

karaciğer LOAEL: 

50 

1000 100 76,1- 

77,6 

2,7 2,8  500 

ppm 

10,04- 

10,79 

11 8    8 

beyaz çizgi - - - - - - - - - - - - - - - 

böbrek 50 - - - - - - - - - - - - - - 

beyin - - - - - - - - - - - - - - - 

hematoloji 150 - - 76,1- 

77,6 

- - - - - - - - - - - 
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GI sistemi - - - - - - - - - - - - - - - 

timus - - - - - - -  - - - - - - - 

adrenaller 

(böbrek-

üstü 

bezleri) 

- - - - - - - 3.60-

4.57 

- - - - - - - 

gözler - - - - - - - - - - - - - - - 

pankreas - - - - - - - - - - - - - - - 

dalak - - - 76,1- 

77,6 

- - - - - - - - - - - 

nörotoks - - - - - - - - - - - - - - - 

Lenf 

düğümleri 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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Organlar 

NOAEL  

 

NOAEL 

Muha-

faza 

edilmiş 

 

28 gün 

sıçan 

mg/kg/

gün 

21 

gün 

tavşan 

der-

mal 

mg/kg 

/gün 

28 gün 

sıçan 

dermal 

mg/kg/

gün 

 

90 gün 

sıçan 

mg/kg/

gün 

90 gün 

fare 

mg/kg/

gün 

 

90 gün 

fare 

mg/kg/g

ün 

90 

gün 

sıçan 

inha-

lasyon 

24 

ay sıçan 

(karsino) 

mg / kg / 

gün 

52 

hafta 

fare 

mg/kg/

gün 

18 

ay fare 

mg/kg/

gün 

 

2 

nesiller 

sıçan 

Geli-

şimsel 

sıçan 

Geli-

şimsel 

sıçan 

 

gelişimsel 

tavşan 

yumurtalıklar - - - - - - - - - - - - - - - 

uterus - - - - - - - - - - - - - - - 

fetus üzerindeki 

toksisite 

- - - - - - - - - - - - - - - 

teratojenite - - - - - - - - - - - 30 LOAE 

L: 

300 

- - 

kemikler - - - - - - - - - - - - - - - 

doğurganlık - - - - - - - - - - - - - - - 
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genel toksisite 

 

 

 

150 

 

 

 

200 

 

 

 

- 

 

 

 

15,9- 

16,8 

 

 

 

194 

 

 

 

199 

erkek: 

21 

mg/m 

3 

dişi: 

sapma 

 

 

 

3.60-

4.57 

 

 

 

- 

 

 

 

11 

 

 

 

- 

 

 

 

30 

 

 

LOAE 

L: 

300 

 

 

 

100 

 

 

 

- 

tiroid - - - - - - - - - - - - - - - 

kalp - - - - - - - - - - - - - - - 

hipofiz - - - - - - - - - - - - - - - 

tükürük bezleri - - - - - - - - - - - - - - - 

akciğer - - - - - - - - - - - - - - - 
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Organlar 

NOAEL  

 

NOAEL 

Muha-

faza 

edilmiş 

 

28 gün 

sıçan 

mg/kg/

gün 

21 

gün 

tavşan 

der-

mal 

mg/kg 

/gün 

28 gün 

sıçan 

dermal 

mg/kg/

gün 

 

90 gün 

sıçan 

mg/kg/

gün 

90 gün 

fare 

mg/kg/

gün 

 

90 gün 

fare 

mg/kg/g

ün 

90 

gün 

sıçan 

inha-

lasyon 

24 

ay sıçan 

(karsino) 

mg / kg / 

gün 

52 

hafta 

fare 

mg/kg/

gün 

18 

ay fare 

mg/kg/

gün 

 

2 

nesiller 

sıçan 

Geli-

şimsel 

sıçan 

Geli-

şimsel 

sıçan 

 

gelişimsel 

tavşan 

meme bezleri - - - - - - - - - - - - - - - 

 NOAE

L 

SF AEL  

AEL akut dönem  

30 

 

100 

 

0,3 

gelişimsel 

çalışma 

- - - - - - - - - - 

AEL 

Orta dönem 

 

8 

 

100 

 

0,08 

 

2 nesil 

çalışma 

- - - - - - - - - - 
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AEL uzun dönem  

4 

 

100 

 

0,04 

karsinojenite 

çalışması 

- - - - - - - - - - 
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EK 4-7: KÜMÜLATİF RİSK DEĞERLENDİRME ÖRNEĞİ (TEORİK) 

Yaklaşımın teorik bir örneği aşağıda açıklanmıştır. 

PT8'den 1 aktif madde içeren bir ürün, PT18'den bir biyosidal madde önemli bir 

madde olarak kabul edilir ve bir yardımcı formülan da endişe konusu madde olarak 

kabul edilir; sırasıyla S1, S2 ve S3 olarak adlandırılır. 

Tablo 32: Her bir madde için AEL değeri elde edilmiştir: 

 

 PT8 PT18 (SoC) Formülan (Soc) 

S1 S2 S3 

 

 

AEL akut 

SF değeri 100 olan 

sıçanlarda akut 

nörotoksisite 

çalışmasında 10 

mg/kg NOAEL 

bazında 0.1 mg/kg 

SF değeri 100 olan 

tavşanlarda 

gelişimsel toksisite 

çalışmasında 20 

mg/kg NOAEL 

bazında 0.2 mg/kg 

SF değeri 100 olan 

sıçanlarda akut 

nörotoksisite 

çalışmasında 50 

mg/kg NOAEL 

bazında 0.5 mg/kg 

 

AEL kronik 

SF değeri 100 olan 

sıçanlarda 2 yıllık 

bir çalışmada 5 

mg/kg NOAEL'e 

göre 0.05 

mg/kg/gün 

SF değeri 100 olan 

sıçanlarda 2 yıllık 

bir çalışmada 1 

mg/kg NOAEL'e 

göre 0.01 

mg/kg/gün 

SF değeri 100 olan 

sıçanlarda 2 yıllık 

bir çalışmada 2 

mg/kg NOAEL'e 

göre 0.02 

mg/kg/gün 

 

Tablo 33: Primer maruziyet - Profesyonel kullanıcılar: 

 

 S1 S2 S3 

Maruziyet değeri 

(KKE olmadan) 

0.0125 mg/kg 0.0075 mg/kg 0.01 mg/kg 

Maruziyet değeri 

(KKE ile) 

0.005 mg/kg 0.0025 mg/kg 0.003 mg/kg 
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Tablo 34: Sekonder maruziyet - Toplum geneli: 

 

 S1 S2 S3 

Akut maruziyet 

değeri 

0.005 mg/kg 0.02 mg/kg 0.035 mg/kg 

Kronik maruziyet 

değeri 

0.01 mg/kg 0.0065 mg/kg 0.007 mg/kg 

 

İlk adım: ürünle yapılan akut çalışmalarda (toksikoloji, ekotoksikoloji, etkililik) 

literatür taramasında sinerji belirtisi yoktur. 

KADEME 1 ve KADEME 2: 

Kademe 1, üründe kullanılan her bir aktif bileşen için risk kabul edilebilirliğini valide 

etmek için bir ara adımdır ve bunu karışım etkisini değerlendirmek için Kademe 2 

izler. 

Toksikolojik bölüm için, birincil maruziyet dikkate alınmış ve maruziyet tahminleri her 

bir madde için kronik AEL ile karşılaştırılmıştır. İkincil maruziyet 2 senaryoya göre 

gerçekleştirilmiştir: sırasıyla akut ve kronik AEL kullanılarak akut ve kronik. 
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Tablo A4-8: Risk değerlendirmesinin sonuçları aşağıda özetlenmiştir: 

 

Senaryo 1 

Birincil maruziyet 

S1 S2 S3 Sonuçlar 

KKE Olmaksızın 

KADEME 1 25% AEL 75% AEL 50% AEL Kabul edilebilir 

KADEME 2 0,25 0,75 0,50 Kabul Edilemez 

HI = 1.5 

Uygulama sırasında eldiven ile 

KADEME 1 10% AEL 25% AEL 15% AEL Kabul edilebilir 

KADEME 2 0,1 0,25 0,15 Kabul edilebilir 

HI = 0.5 

Senaryo 2 

İkincil maruziyet 

S1 S2 S3 Sonuçlar 

Akut 

KADEME 1 5% AEL 10% AEL 7% AEL Kabul edilebilir 

KADEME 2 0,05 0,1 0,07  

Kabul edilebilir HI = 0.12 

Kronik 

KADEME 1 20% AEL 65% AEL 35% AEL Kabul edilebilir 

KADEME 2 0,2 0,65 0,35  

Kabul 

Edilemez* 

HI = 1.2 

* ikincil maruziyet için KKE kullanımı tavsiye edilemez. 
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Sonuç: 

Birincil maruziyet için: 

KADEME I: Risk değerlendirmesi, KKE'siz üründeki her bir madde için ayrı ayrı kabul 

edilebilir. 

KADEME 2: Karışım risk değerlendirmesi için: risk değerlendirmesi, KKE'siz T2'de 

kabul edilemez ancak uygulama sırasında eldivenlerle kabul edilebilir. Ancak, Biocides 

TMIII 2012 kararına göre Kademe 3 gerçekleştirilecektir. 

İkincil maruziyet için: 

Risk değerlendirmesi, üründeki her bir madde için ayrı ayrı kabul edilebilir (akut veya 

kronik). 

KADEME 2: Karışım risk değerlendirmesi için: 

Akut risk değerlendirmesi kabul edilebilir. 

Kronik risk değerlendirmesi kabul edilemez. KKE kullanımı genel halk için tavsiye 

edilemez. Kademe 3 gereklidir. 

Kademe 3 için, her bir aktif maddenin CAR'daki ve ayrıca formülleştirici hakkında bilgi 

bulmak gerekir (rehber dokümana göre,  
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AEL'lerin türetilmesine izin vermek için formül üzerinde yeterli veri mevcut olmalıdır, 

bu durumda akut ve kronik AEL). 

Her bir madde için kritik NOAEL'lerin bir özeti aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır. 

En düşük alakalı değerler rapor edilmiştir ve 100 SF değerine sahip parantez içinde 

organ AEL'lerini türetmek için kullanılabilir (her bir madde için jenerik AEL'ler için 

alınanla aynı SF). 

Tablo 35: NOAEL (Gözlenebilen Hiçbir Yan Etki Göstermeyen Dozaj) 

 

Hedef organ / Etki Şekli NOAELs S1 (AEL) 

 

Kronik AEL: 0.05 

mg / kg / gün 

(böbrek ve 

karaciğer etkisi) 

Akut AEL: 0,1 

mg / kg 

(nörotoksisite) 

NOAELs S2 

(AEL) 

 

Kronik AEL: 0.01 

mg / kg / gün 

(tiroid etkisi) 

Akut AEL: 0,1 

mg / kg 

(malformasyon) 

NOAELs S3 

(AEL) 

 

Kronik AEL: 0,02 

mg / kg / gün 

(karaciğer 

etkisi) 

Akut AEL: 0.5 

mg / kg 

(nörotoksisite) 

Karaciğer (kronik) 5 mg/kg/d 

(0.05 mg/kg/d) 

2 mg/kg/d 

(0.02 mg/kg/d) 

2 mg/kg/d 

(0.02 mg/kg/d) 

Tiroid (kronik) 10 mg/kg/d 

(0.1 mg/kg/d) 

1 mg/kg/d 

(0.01 mg/kg/d) 

NA 

Böbrek (kronik) 5 mg/kg/d 

(0.05 mg/kg/d) 

NA 10 mg/kg/d 

(0.1 mg/kg/d) 

Göz (katarakt) (kronik) 10 mg/kg/d 

(0.1 mg/kg/d) 

NA NA 

Doğurganlık (kronik) NA 20 mg/kg/d 

(0.2 mg/kg/d) 

NA 
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Malformasyon (akut) NA 20 mg/kg/d 

(0.2 mg/kg) 

NA 

Nörotoksisite (akut) 10 mg/kg 

(0.1 mg/kg) 

NA 50 mg/kg 

(0.5 mg/kg) 

 

KADEME 3 şunlara göre gerçekleştirilir: 

 İlk adım olarak maddelerin hedef organlara göre gruplanması (AEL'yi 

iyileştirmeden) T3a 

 Risk değerlendirmesi bir grup için kabul edilebilir değilse, AEL'yi gruba özgü hedef 

organ / eylem şekli için iyileştirerek. 
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Tablo 36: Kademe 3a: 

 

Senaryo 1 HQ S1 HQ S2 HQ S3 TI 

Karaciğer 0,25 0,75 0,5 1,5 

Tiroid 0,25 0,75 - dikkat 

Böbrek 0,25 - 0,5 0,75 

Göz 0,25 - - 0,25 

Doğurganlık - 0,75 - 0,75 

Senaryo 2 

Kronik 

HQ S1 HQ S2 HQ S3 TI 

Karaciğer 0,2 0,65 0,35 1,2 

Tiroid 0,2 0,65 - 0,85 

Böbrek 0,2 - 0,35 0,55 

Göz 0,2 - - 0,2 

Doğurganlık - 0,65 - 0,65 

Bu tabloya göre, T3a, karaciğer toksisitesi için senaryo 1 ve senaryo 2 (kronik) için 

kabul edilemez. 

Tablo 37: Kademe 3b: AEL, hedef organa göre değiştirilebilir: 

 

 S1 S2 S3 

Karaciğer (kronik) 5 mg/kg/d 

(0.05 mg/kg/d) 

2 mg/kg/d 

(0.02 mg/kg/d) 

2 mg/kg/d 

(0.02 mg/kg/d) 

 

Senaryo 1 Organ HQ S1 Organ HQ S2 Organ HQ S3 TI 

Karaciğer 0,25 0,375 0,5 1,125 

Senaryo 2 

Kronik 

Organ HQ S1 Organ HQ S2 Organ HQ S3 TI 

Karaciğer 0,2 0,325 0,35 0,875 

Organ AEL iyileştirmesinden sonra risk değerlendirmesi senaryo 2 (kronik) için kabul 

edilebilir. 

Kademe 3b'de risk değerlendirmesi kabul edilemez olduğundan, senaryo 1 için KKE 

önerilebilir. O halde risk kabul edilebilir (bkz T2). 
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Ek 4-8: TMIII12'de BfR tarafından önerildiği üzere Kademe 3'ün bölünmesini 

gösteren örnek 

Notlar: 

a) Kademe 2, 3A, 3B, 3C'yi aşağıdaki gibi varsayımsal örnekler temelinde 

daha fazla açıklamayı öneriyoruz. Madde özellikleri, değerlendirilmekte olan biyosidal 

özelliklere benzer, ancak kimlik açıklanmamıştır. 

b) Bu örnekte kullanılan tüm RfD'ler, yalnızca uzun dönem maruziyet için 

değerlerdir. Bu yaklaşım tüm zaman dilimleri için uygulanabilir. 

c) Sinerjik etkiler potansiyeli dikkate alınmaz ve referans HI (HIref) 1.00 olarak 

ayarlanır. Bazı maddelerin sinerjik olarak davranabileceği, örneğin C ve D'nin sinir 

sistemi üzerinde farklı MoA yoluyla etki gösterebileceği not edilmelidir. 

 

Kademe 2: 

HI uzun dönem hesaplanması: 

5 maddenin karışımı A + B + C + D + E 

Tablo 38: Karışımdaki A, B, C, D ve E bileşenlerinin özellikleri 

 

Madde RfDuzun dönem 

(mg/kg bw/d) 

Maruziyet Seviyesi 

(mg/kg bw/gün) 

HQ*  

A 0,20 0,050 0,25  

B 0,25 0,100 0,40  

C 0,02 0,008 0,40  

D 0,02 0,009 0,45  

E 0,22 0,020 0,09  

HI = ∑HQ - - 1,59 

*: HQ = Maruziyet seviyesi / RfD uzun dönem 
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Türetilmiş RfD'ler temelinde her bir aktif madde için HQ'ların toplamı (bakınız Hata! 

Referans kaynağı bulunamadı.): 

 

HI = 

∑ 

H

Q 

= 1.59> 1; risk kabul 

edilemez. 

 

Kademe 3A: 

Tüm maddeler için aynı hedef organlar/sistemler temelinde RfD'ler oluşturulmamışsa, 

maddelerin hedef organlara/sistemlere göre gruplandırılması gerçekleştirilir. Kademe 

2'de halihazırda kullanılan mevcut RfD'ler ve ayrı HQ'lar, Kademe 3A'da risk 

karakterizasyonu için kullanılır. Bu nedenle, bu Kademede yeni HQ 

hesaplanmayacaktır. 

Örnek: 
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Tablo 39: A, B, C, D ve E bileşenlerinin Hedef Organları 

aktif madde Kritik 

Hedef 

Organ 

Diğer hedef 

organlar 

HQ HQbö

brek 

HQadre

naller 

. 

HQ 

sinir 

sistemi 

HQ 

böbrek 

A Karaciğer Böbrek, tiroid, 

testisler, 

adrenaller 

0,25 0,25 0,25 - 0,25 

B Karaciğer Böbrek, GI 

etkileri, azalmış 

vücut ağırlığı 

artışı  

0,40 0,40 - - 0,40 

C Sinir 

Sistemi 

Karaciğer 0,40 0,40 - 0,40 - 

D Sinir 

Sistemi 

Yok 0,45 - - 0,45 - 

E Adrenaller 

(Böbreküs

tü bezleri) 

Karaciğer 0,09 0,09 0,09 - - 

HITO - - - 1,14 0,34 0,85 0,65 

Not: Bu Kademede yeni HQ hesaplanmaz. 

Hedef organa özgü uzun dönem (HI uzun dönem) hesaplanması:  

Not: Kademe 3A, en kritik olanlar olarak tanımlanmayan organlara yönelik olanlar 

dahil toksik etkilerin doğru değerlendirmesini içermelidir. 
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1. Hedef organ Karaciğer: 

A ve B maddelerinin hepatotoksik olduğu ve karaciğerin en hassas hedef organ 

olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte, HI karaciğer ayrıca C ve E maddelerini de 

içermelidir.  

2. Hedef organ: Adrenal bezleri 

Adrenal bezler E maddesi için en kritik hedef organdı.Ayrıca, adrenal bezler de A 

maddesi için hedef organ olarak tanımlanmıştır. 

3. Hedef organ: Sinir sistemi 

C ve D maddeleri nörotoksiktir. 

4. Hedef organ: Böbrek 

A ve B maddeleri de nefrotoksiktir. 

HIkaraciğer = 0.25 + 0.4 + 0.4 + 0.09 = 1.14. > 1; risk kabul 
edilemez. 

HIadrenaller = 0.25 + 0.09 = 0.34. < 1; risk kabul 
edilebilir. 

HIsinir sistemi = 0.40 + 0.45 = 0.85 < 1; risk kabul 
edilebilir 

HIböbrek = 0.25 + 0.40 = 0.65 < 1; risk kabul 
edilebilir 

HIkaraciğer = 0.25 + 0.4 + 0.4 + 0.09 = 1.14. > 1; risk kabul 
edilemez. 

HIadrenaller = 0.25 + 0.09 = 0.34. < 1; risk kabul 
edilebilir. 

HIsinir sistemi = 0.40 + 0.45 = 0.85 < 1; risk kabul 
edilebilir 

HIböbrek = 0.25 + 0.40 = 0.65 < 1; risk kabul 
edilebilir 
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Kademe 3B: 

Kademe 3B ile ilgili hususlar, yalnızca Kademe 3A'da risk tespit edilen hedef organlar 

için geçerlidir. Burada, bu karaciğerdir. 

Maddelerin gruplandırılması Kademe 3A'dan alınmıştır. 

Ek olarak, her bir madde için tanımlanan her hedef organ/sistem için ayarlanmış 

referans değerlerinin türetilmesi (RfDto) gereklidir. 

A ve B maddeleri için RfD'ler hepatotoksisite temelinde türetilirken, C ve E maddeleri 

için RfD'ler sırasıyla nörotoksik ve adrenal etkiler için NOAEL'lerden hesaplanmıştır. 

Kademe 3B seviyesinde, HI, organa özgü etkiye (burada: hepatotoksisite) göre C ve 

E maddeleri için referans dozlara39 ayarlanabilir: 

Sonuç olarak, C maddesi için hepatotoksisite için yeni bir referans doz 

hesaplanmalıdır: 

Örneğin örnek C için, 1 yaş köpek çalışmasında 150 mg/kg canlı ağırlık/gün (LOAEL) 

'de hepatotoksisite görüldüyse ve 50 mg/kg canlı ağırlık/gün NOAEL türetildiyse, 0.5 

mg/kg canlı ağırlık/gün orana özgü bir RfD sonuçlanacaktır (oral absorbsiyon için 

ayarlama gerekli değildir, 100'lük güvenlik faktörü uygulanmıştır).  

Ayarlanmış HIto'nun hesaplanması: 

 

 

 

 

39 Bu organa özgü referans dozların, Ek I'in dahil edilmesi için tek bir madde için kullanılan en kritik etkiyi temsil etmediğine 

dikkat edilmelidir. 

 

 

Tablo 40: A, B, C ve E bileşenleri için düzeltilmiş uzun dönem HQ, karaciğer 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 
511 

BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 
511 

 

 

 

 

Aktif madde Kritik Hedef 

Organ* 

Diğer 

hedef 

organlar 

HQ aHQkaraciğer 

A Karaciğer Böbrek, 

tiroid, 

testisler, 

adrenaller 

0,25 0,25  

B Karaciğer Böbrek, GI 

etkileri, 

azalmış 

vücut 

ağırlığı 

artışı  

0,40 0,40  

C Sinir Sistemi Karaciğer 0,40 0,02  

D Sinir Sistemi Yok Alakalı 

değil 

-  

E Adrenaller 

(Böbreküstü 

bezleri) 

Karaciğer 0,09 0,03  

HITO - - - 0,70  

 

RfD madde C: 0.5 mg/kg bw/gün, maruziyet seviyesi 0.008 mg/kg bw/d 

(değiştirilmemiş), HQ= 0.02 

RfD madde E: 0.67 mg/kg bw/gün, maruziyet seviyesi 0.02 mg/kg bw* gün 

(değiştirilmemiş), HQ = 0.03. 

 

 

 

 

aHIkaraciğer= 0.25 + 0.4 + 0.02 + 0.03 = 0.73. < 1; risk kabul 
edilebilir 
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Kademe 3C: 

Bu aşamada, maddelerin gruplandırılması daha da geliştirilir: ortak etki 

şekli/mekanizmaları yoluyla etkilere neden olan maddeler seçilir. Kademe 3B'de 

türetilen RfD'ler risk karakterizasyonu için kullanılır: Her ortak hedef organ/etki 

mekanizması (HIto) için bir HI, Kademe 3B'deki ile aynı prensip kullanılarak 

hesaplanacaktır.  

Karaciğeri etkileyen maddelerle ilgili bu örnekte, Kademe 3C uygulanabilir değildir. 

Eylem şeklindeki belirsizlikler nedeniyle daha fazla iyileştirme mümkün olmayacaktır. 

A + B maddesi aynı etki şeklini/mekanizmasını paylaşırken, E ve C'nin etki 

mekanizmaları hepatotoksisitede aditifliği dışarıda bırakmak üzere için yeterince 

açıklığa kavuşturulmamıştır. 

Not: Kademe 3C'nin uygulanabilirliği, bu bağımsız MoA'nın doz eklenebilirliğine yol 

açması beklenmiyorsa, iki veya daha fazla maddenin bağımsız etki 

şeklini/mekanizmalarını (garantili) gerektirmektedir. 

Örneğin, C ve D maddelerinin her ikisi de nörotoksiktir ancak ortak bir etki 

şeklini/mekanizmayı paylaşmazlar. C maddesi, sodyum kanallarının uzun dönem 

açılması yoluyla nörotoksik etkilerine aracılık ederken, D maddesi bir asetil kolin 

esteraz inhibitörüdür. Bununla birlikte, bu iki maddenin nörotoksik etkilerini tamamen 

bağımsız bir şekilde sergileyip sergilemediği ve etkilerin birbirini etkileyip 

etkilemeyeceği bilinmediğinden, Kademe 3C yapılmayacaktır. 

Not: Kademe 3C seviyesinde iyileştirme gerçekleştirilmeden önce, karışımın münferit 

bileşenlerinin doz eklemeye yol açmadığını ve tanımlanan süreçlerin birbirini 

etkilemediğini makul bir şekilde gösteren uygun bir gerekçelendirme gereklidir. 
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EK 4-9: KISIM 4.4.1 İÇİN TANIMLAR 

Aktif madde: Zararlı organizmalar üzerinde veya bunlara karşı genel veya özel 

etkiye sahip bir virüs veya mantar içeren bir madde veya mikroorganizma. 

Endişe verici madde: İnsanlar, hayvanlar veya çevre üzerinde olumsuz bir etkiye 

neden olma özelliğine sahip olan ve böyle bir etki yaratmak için yeterli 

konsantrasyonda bir biyosidal üründe bulunan veya üretilen, aktif madde dışındaki 

herhangi bir madde. 

Konsantrasyon (doz) ekleme yaklaşımı, biyosidal üründeki tüm maddelerin (aktif 

veya "endişe verici"), yalnızca göreceli toksisite açısından farklılık gösteren 

birbirlerinin dilusyonları veya konsantrasyonlarıymış gibi hareket ettiğini varsayar. 

Maddelerin aynı hedef organ/doku üzerinde benzer etki/etkiler ürettikleri takdirde 

benzer şekilde hareket ettikleri düşünülmektedir. Çoğu durumda olduğu gibi, benzer 

eylem kesin olarak sağlanamaz, en iyi yaklaşım, bağımsız eylem yerine 

konsantrasyon (doz) ekleme konseptini birinci kademe olarak kullanmak olacaktır, 

çünkü ilki ikincisinden daha koruyucu (conservative)dır (Kortenkamp vd., 2009). 

Bağımsız eylem: Birbirine benzemeyen etkilere sahip maddeler düşünüldüğünde, 

mevcut verilere dayanarak her biri için riski bağımsız olarak karakterize etmek 

gerekmektedir. Karışımdaki her bir madde için risk kabul edilebilir olarak 

düşünülüyorsa, ürünün kabul edilebilir bir riske yol açacağı belirlenmektedir. Aksine, 

maddelerden birinin kabul edilemez bir risk oluşturması durumunda, karışımın da 

kabul edilemez bir riske yol açacağı varsayılacaktır. 

Sinerjizm: Beklenen etkilerin konsantrasyon (doz) ekleme yaklaşımı ile beklenenden 

daha yüksek olduğu bir durum. 

Etki şekli: Bir kimyasalın biyolojik etkilerini gösterdiği temel olaylar. 

Etki mekanizması: Belirli bir biyolojik sonuç üreten moleküler olaylar dizisi. 
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5. Gıda İçeriklerinde Bulunan Biyosidal Aktif Maddelerden 

Geçebilecek Besinsel Riskleri Değerlendirme Kılavuzu – Profesyonel 

Olmayan Kullanımlar 

5.1 Giriş 

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği (BPR), biyosidal ürünler için bir risk değerlendirmesi 

yapılmasını gerektirir. Biyosidal bir ürünün kullanımından gıda kontaminasyonu 

ortaya çıktığında, bir diyet riski değerlendirmesi (DRA) yapılmalıdır. 

Bu bölümde açıklanan yöntemler, gıdaya biyosidal ürün transferinin değerlendirilmesi 

için öneriler olarak görülmelidir. Değerlendirme için başka yöntemler önermek 

isteyen başvuru sahipleri, bu diğer yöntemler bilimsel olarak gerekçelendirildiği, 

sağlam olduğu ve iyi belgelendiği ve bu rehber dokümanın genel ilkelerine uygun 

olduğu sürece bunu yapabilirler. 

Başvuru sahibi tarafından sağlanacak daha fazla bilgi ve diğer düzenleyici alanlardan 

risk değerlendirmesi hakkında bilgi için Ek 5-3'e bakınız. 

Bu rehberin amacı doğrultusunda, " biyosidal ürün kalıntısı", "biyolojik olarak ilgili 

tüm bileşikleri içeren ve aktif maddeyi ve/veya ilgili bozunma ürünlerini ve 

metabolitleri içerebilen, biyosidal bir ürünün kullanımından kaynaklanan gıdalardaki 

kalıntı" olarak tanımlanır. 

Bu bölümün amacı, evsel ortamlarda (ev) kullanılan ve gıdayı kontamine edebilecek 

biyosidal ürünlerden insanlara yönelik beslenme riskini tahmin etmek için rehberlik 

sağlamaktır. Bu belge, çeşitli profesyonel olmayan kullanım senaryoları için belirli bir 

gıdalardaki kalıntı miktarı olmaksızın diyet maruziyetini tahmin etme yöntemlerini 

açıklar ve diyet riskini tahmin etmek için maruziyet tahminlerinin karşılaştırıldığı 

referans değerleri detaylandırır. 
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Profesyonel olmayan kullanım senaryoları, yalnızca biyosidal ürünlerin gıdayla temas 

edebileceği ve bu gıdanın söz konusu evde tüketildiği ev ortamında biyosidal 

kullanımları kapsar. Biyosidal ürünler 22 ürün tipine (PT'ler) (BPR Ek V) ayrılmıştır, 

bunlardan bazıları ev mutfaklarında veya mutfaklarda/mutfak yüzeylerinde yemek 

hazırlamak için kullanılan eşyalarda ve gıdanın depolandığı ve/veya hazırlandığı diğer 

ev içi alanlarda kullanılır. Bu şekilde biyosidal aktif maddeler ve/veya bunların 

bozunma ürünleri gıdaya aktarılabilir. Biyosidal ürünlerin profesyonel olmayan 

kullanımı, biyosidal ürünlerin evde tüketilen yiyeceklerle temas edebileceği anlamına 

gelmektedir: bu oldukça değişkendir ve tüm diyetteki herhangi bir gıda ile temas 

edebilir ve bu nedenle, eşyaya özgü biyosidal ürün kalıntı tahminleri özel 

konutlar/haneler içinde uygulanabilir değildir ve bu nedenle de, bir maksimum kalıntı 

limiti önermeye ve gıdalardaki biyosidal ürün kalıntılarını kantitatif olarak ölçmeye 

gerek yoktur. 

AB çapında biyosidal aktif madde değerlendirmeleri sırasında sunulan temsili 

kullanımlara dayanarak, gıdanın biyosidal ürünlerle nasıl temas edebileceğine dair bir 

dizi senaryo tanımlanmıştır: 

 Ev mutfaklarında dezenfektan temizleyiciler (PT 4); 

 İçme suyu dezenfeksiyonu (PT 5); 

 Bulaşık deterjanlarında kutu içi koruyucular ve dezenfektanlar (PT'ler 4, 6); 

 Ev ortamlarındaki insektisitler (PT 18); 

 Kovucular ve Atraktörler (PT 19) 40 

 

 

 

 

40 Gıdaya transfer edilen kalıntıların tahmini yalnızca hava sahası muamelesi için uygulanan ürün için öngörülmüştür. Diğer 

profesyonel olmayan kullanım senaryoları yoluyla tüketici maruziyetinin diyete maruziyete yol açma olasılığının daha düşük olup 

olmadığı 
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konusunda MSCA'lar ile devam eden tartışmalar vardır, ancak bu durum için ayrı ayrı 

ele alınmalıdır. 

Yukarıda listelenen senaryoların her biri için, diyet maruziyetinin tahmin edilmesine 

yönelik olası yöntemler bu bölümde tartışılacaktır. Bu senaryolar için, diyete 

maruziyet olasılığı, feragat nedenlerini ayrıntılı olarak açıklayan Verilerin 

Gönderilmemesine İlişkin Gerekçe şeklinde bir değerlendirme veya bir feragat yoluyla 

dikkate ve ele alınmalıdır. 

Bu bölümde açıklanan biyosidal ürünlerden/biyosidal ürün kalıntısının gıdaya 

aktarılmasından kaynaklanan diyet riskinin değerlendirilmesi için yöntemler, 

maksimum biyosidal ürün kalıntısı alımını varsayan en kötü durum 

değerlendirmelerine dayanmaktadır. Biyosidal ürün kalıntısı alımı, gıda ile temas alanı 

kullanılarak hesaplanır, bu da değerlendirmeye gıda tüketim verilerinin dahil 

edilmesini gereksiz kılar. Tek istisna, hesaplamada su tüketim oranlarını içeren içme 

suyu dezenfeksiyonu senaryosudur. 

Ek olarak, yöntemler akut ve kronik maruziyet senaryolarını ayırt eder. Kullanımlara 

ve senaryoya ve ayrıca uygun referans değerin mevcudiyetine/gerekliliğine bağlı 

olarak akut veya kronik bir RA gerçekleştirilir. 

Bir DRA yalnızca iki yaş grubu, yani yeni yürümeye başlayan çocuklar ve yetişkinler 

için yürütülecektir. Yeni yürümeye başlayan çocuklar, beslenme değerlendirmesi 

açısından en kötü durum olarak tanımlanmıştır ve bu nedenle tüm çocuk 

popülasyonunu kapsamaktadır (bkz. Ek 5-2 Kısım 1). Sadece başka bir yaş grubunun 

da en kötü durumu temsil ettiği durumlarda, maruziyet bu ek yaş grubu için de 

hesaplanmalıdır. Standart vücut ağırlıkları ve ilgili su alma rakamları Ek 5-2, Kısım 

2'de verilmiştir. 

Biyosidal ürünler, endişe konusu maddeler olan formülanlar içerebilir. Endişe verici 

maddeler, insan sağlığına aktif maddenin kendisinden eşit veya daha fazla tehlikeli 

olabilir. Bu nedenle, tüm önemli maddeler için bir risk değerlendirmesi bu kılavuzun 

Ek A'sına göre yapılmalıdır. 
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Dezenfeksiyon yan ürünlerinin (DBP'ler) oluşumuna da özel dikkat gösterilmelidir. 

DBP'lerin nasıl değerlendirileceğine ve oluşumuna ilişkin ayrı bir rehber doküman 

geliştirilmiştir (Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Rehberi: Cilt V Dezenfeksiyon Yan 

Ürünleri).https://echa.europa.eu/documents/10162/15623299/bpr_guidance_vol_v

_dbp_en.pdf/a57a2905-923a-5aa3-ead8-

45f5c5503dafhttps://echa.europa.eu/documents/10162/15623299/bpr_guidance_v

ol_v_dbp_en.pdf/a57a2905-923a-5aa3-ead8-45f5c5503daf Şu anda DBP rehber 

dokümanı, PT'ler 2, 11 ve 12'ye odaklanmaktadır ve gıdalardaki kalıntıların 

değerlendirilmesine özel olarak değinmemektedir. Bununla birlikte, Kılavuz, içme 

suyu dezenfeksiyonu (PT5) amaçlanan aktif maddelerin DRA'sı için izlenmesi gereken 

DBP'lerin risk değerlendirmesi için bir strateji geliştirmiştir. 

BPR Madde 5 (1) uyarınca, kanserojen kategori 1A veya 1B, mutajenik kategori 1A 

veya 1B, reprotoks kategorisi 1A veya 1B olarak sınıflandırılan veya sınıflandırılma 

kriterlerini karşılayan aktif maddeler (CLP Yönetmeliğine uygun olarak ), ve / veya 

1907/2006 Sayılı Yönetmeliğin (EC) Ek III'üne göre PBT veya vPvB olma kriterlerini 

karşılayan ve / veya endokrin bozucu özelliklere sahip olan aktif maddeler normalde 

onaylanmamalıdır. İnsanlara ve çevreye yönelik biyosidal ürünü kullanmama riskine 

kıyasla toplum üzerinde olumsuz bir etkisi olmadıkça, bu tür aktif maddelerin 

biyosidal ürünlerde kullanımına izin verilmemelidir; veya risk önemsizdir; veya aktif 

madde gerekli kabul edilir (BPR Madde 5 (2)). Bu kısım, sağlık tehlikesi için bu tür 

sınıflandırmalara sahip aktif maddeler için geçerli değildir. 

 

5.2 Kalıntı ve Besinsel Risk Değerlendirmesine Genel Bakış 

Biyosidal ürün kalıntısı ve DRA, Şekil 15'te özetlenen aşamalı bir prosedürü izler. İlk 

adımda, amaçlanan kullanımlar belirlenmeli ve biyosidal ürün kullanımının biyosidal 

ürün kalıntılarının gıdaya aktarılmasına yol açıp açmadığı değerlendirilmelidir. 

Biyosidal ürün kalıntılarının gıdaya aktarımı gerekip gerekmediği konusunda MSCA'lar 

ile devam eden tartışmalar vardır. Bu sonuçlandırıldığında Kılavuz güncellenecektir. 

https://echa.europa.eu/documents/10162/15623299/bpr_guidance_vol_v_dbp_en.pdf/a57a2905-923a-5aa3-ead8-45f5c5503daf
https://echa.europa.eu/documents/10162/15623299/bpr_guidance_vol_v_dbp_en.pdf/a57a2905-923a-5aa3-ead8-45f5c5503daf
https://echa.europa.eu/documents/10162/15623299/bpr_guidance_vol_v_dbp_en.pdf/a57a2905-923a-5aa3-ead8-45f5c5503daf
https://echa.europa.eu/documents/10162/15623299/bpr_guidance_vol_v_dbp_en.pdf/a57a2905-923a-5aa3-ead8-45f5c5503daf
https://echa.europa.eu/documents/10162/15623299/bpr_guidance_vol_v_dbp_en.pdf/a57a2905-923a-5aa3-ead8-45f5c5503daf
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Öngörüldüğünde, diyete maruziyet modellemeye dayalı olarak tahmin edilir ve 

toksikolojik referans değerlerle karşılaştırılır, riski tahmin etmek için genellikle Kabul 

Edilebilir Günlük Alım (ADI) ve Akut Referans Doz (ARfD) veya aynı anlama sahip 

diğer referans değerler kullanılabilir. Maruziyet tahmini ADI veya ARfD'nin %10'unun 

üzerindeyse, maruziyet tahmini ek veriler kullanılarak düzeltilmelidir. İyileştirilmiş 

maruziyet tahmini hala ADI veya ARfD'nin %10'unun üzerindeyse, potansiyel bir 

sorun belirlenir ve kalıntının yapısının tanımlanması gerekir. 

Diğer yaklaşımlar önermek isteyen başvuru sahipleri, bilimsel olarak 

gerekçelendirildiği, sağlam olduğu ve iyi belgelendiği sürece bunu yapabilir. 

Diyet riski, biyosidal ürün kalıntılarının gıdalar yoluyla alımının toksikolojik referans 

değerlerle karşılaştırılmasıyla tahmin edilir, ancak bu değerler kalıntıların toksisitesini 

ele alabilir. Bir DRA için uygulanabilir toksikolojik referans değerleri genellikle kronik 

toksisite için ADI ve akut toksisite için ARfD'dir. ADI ve ARfD, aktif maddenin tehlike 

değerlendirmesinin bir parçası olarak oluşturulmuştur. İnsan Sağlığı Çalışma Grubu, 

biyosidal aktif madde türetilmesi için ADI ve ARfD'nin türetilmesi hakkında bir belge 

geliştirmiştir; belgede ana hatları verilen kriterlere uyulmalıdır. Toksikolojik bilgiler, 

bir aktif maddenin ve/veya toksikolojik olarak ilgili bozunma ürünlerinin sistemik 

olarak mevcut olmadığını ve ilk temas bölgesindeki birincil tahriş / korozyonun 

gözlemlenen tek ilgili etki olduğunu gösteriyorsa, sistemik bir DRA yerine yerel bir 

risk değerlendirmesi gereklidir (bu kılavuzun Kısım 4'üne bakınız). 
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Maruziyet >%10 ADI veya >%10 

ARfD mi  

yoksa toksikolojik bir uyarı var 
mı? 

Maruziyet >%10 ADI veya >%10 

ARfD mi  

yoksa toksikolojik bir uyarı var mı? 

Amaçlanan kullanımları tanımlayın ve 
kullanımın gıdanın kontaminasyonuna 

yol açıp açmadığını belirleyin 

Yiyeceklerde 
kalıntı oluşmaz. 

DRA gerekli değil. 

Modellemeye dayalı 
olarak maruziyeti 

tahmin edin. 

Maruziyet tahmininin 
iyileştirilmesi 

DRA'nın daha fazla 
detaylandırılması  

gerekli değildir. 

DRA'nın daha fazla 
detaylandırılması  

gerekli değildir. 

Kalıntı yapısı çalışmalarına göre 
kalıntının bileşimini tanımlayın. 

 

Kalıntı ve bozunma ürünlerinin 
toksisite değerlendirmesi 

 

Modellemeye dayalı olarak 
tanımlanan kalıntının diyet 

maruziyetini değerlendirin 

 

MARUZİYET <ADI ve 
ARfD 

 

MARUZİYET 
<ADI ve ARfD 

MARUZİYET <ADI ve ARfD 

MARUZİYET 
<ADI ve ARfD 

Sağlık riski 
kabul edilebilir 

Maruziyet 
tahmininin 

iyileştirilmesi 

 

Bir sağlık riski göz 
ardı edilemez 

Evet 

Evet 

Evet 

Hayır 

Hayır 

Hayır 

Şekil 15: Besin Kaynaklı Risk Değerlendirme (DRA) Adımları 
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5.3 Gıda kontaminasyonu olasılığının değerlendirilmesi 

Bir DRA'nın ilk adımında, biyosidal ürün kullanımının gıdanın kontaminasyonuna yol 

açıp açmadığı değerlendirilir. Bazı biyosidal ürünler, gıda kontaminasyonunu 

önleyecek şekilde tasarlanmıştır. Ürün, gıda temasını önlemek için bir talimat (örn. 

"Gıda maddelerinden, yemek  kaplarından veya gıda ile temas eden yüzeylerden uzak 

tutun.") kullanıcı için etiket talimatları  taşıyabilir ve/veya gıda kontaminasyonunun 

olası olmadığı bir şekilde formüle edilebilir (örneğin, sulu bir formülasyon yerine, 

sıçramaları önleyen bir jel uygulaması). Başvuru Sahibi, etiket talimatları ve/veya 

özel ürün formülasyonları nedeniyle gıda kontaminasyonunun hariç tutulabileceği 

sonucuna varırsa, Başvuru Sahibi bu sonuca yol açan argümanları listeleyen Verilerin 

Gönderilmemesine İlişkin Gerekçe sunmalıdır. Gerekçeye dayanarak, Yetkili Makam, 

argümantasyonun geçerli olup olmadığını değerlendirir. Bu durumda, diyet riskinin 

daha fazla değerlendirilmesi gerekmez. 

Kısıtlamalar uygulanamaz veya makul görünmediği sürece, etiket kısıtlamaları genel 

olarak risk azaltma önlemleri olarak kabul edilebilir. Öngörülebilir uygun olmayan 

kullanıma yol açan kısıtlamalar41, yani biyosidal ürünlerin kullanım talimatlarına 

uygun olmayan veya bazı özel teknik, operasyonel ve kişisel koruyucu önlemler 

dikkate alınmadan kullanılmasını gerektiren kısıtlamalar değerlendirmede dikkate 

alınmamalıdır. Etiket kısıtlamaları, profesyonel olmayan kullanıcılar için uygun bir risk 

azaltma önlemi olabilir, ancak bunun her durum için ayrı ayrı kontrol edilmesi gerekir. 

Değerlendirmede özel dikkat gösterilmelidir, çünkü profesyonel olmayan kullanıcılar, 

net olmayan etiket kısıtlamalarını profesyonel kullanıcılara göre daha fazla 

görmezden gelir veya yanlış yorumlar. 

 

 

 

41 İnsan Maruziyetine ilişkin TNsG'ye dayalı tanım, 2007: "Öngörülebilir uygun olmayan (yanlış) kullanım, biyosidal ürünlerin 
kullanım talimatlarına uygun olmayan veya bazı veya tüm genel ve özel teknik, operasyonel ve kişisel koruyucu önlemleri 
dikkate almadan (örn. bir biyosidal ürünün aşırı uygulanması veya yetersiz seyreltilmesi, yaygın dökülme senaryoları, uygun 
olmayan RPE ve KKE olmadan veya bunlarla birlikte kullanım) deneyime, izleme verilerine vb. dayalı olarak meydana gelmesi 
beklenen ve biyosidal ürünün çok sayıda kullanıcısı tarafından gerçekleştirilmesi beklenen kullanımıdır. 
Kazalar, arıza halleri veya kasıtlı suistimaller bu kapsama dahil değildir." 
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Profesyonel olmayan kullanımlar için kabul edilebilir ve kabul edilemez etiket 

kısıtlamalarına ilişkin genel bir açıklama yapılamaz. Bunun yerine, duruma göre 

kararlara izin verecek olan, amaçlanan kullanım, formülasyon ve ürün tasarımı gibi 

belirli ürün özellikleriyle etiket kısıtlamalarının birleşimidir. Bir değerlendiricinin 

üzerinde net olmadığını veya izlenemeyeceğini düşündüğü etiket kısıtlamalarının 

örnekleri Tablo 41'de verilmiştir. Liste kapsamlı değildir ve bir kurallar seti 

oluşturmaz, ancak bir etiket kısıtlamasının nasıl yorumlanabileceğine dair örnekler 

sağlar: değerlendirilmekte olan belirli ürüne bağlı olarak başka yorumlar da 

mümkündür. 

Genel olarak, profesyonel olmayan kullanım için ürünler üzerindeki etiket 

kısıtlamalarının anlaşılması kolay olmalı ve profesyonel olmayan kullanıcının ne 

yapması gerektiğine dair net talimatlar vermelidir (ve profesyonel olmayan 

kullanıcının doğru bir şekilde ne yapması beklenebileceğini dikkate almalıdır). Belirsiz 

veya çok genel olmamalı veya profesyonel olmayan kullanıcı tarafından gerçekçi 

olmayan ek çabalar gerektirmemelidir. Ayrıca, açıkça görülebilir ve okunaklı olmalıdır 

(yani, yeterli yazı tipi boyutu, ambalajda göze çarpan konum). 

Tablo 41: Uygulanması muhtemel olmayan etiket kısıtlamalarına örnekler 

 

Biyosidal ürün Etiket kısıtlamaları Notlar 

Konutlarda böcek 

kontrolü için elektrikli 

buharlaştırıcılar 

"Mutfakta 

kullanmayın." 

Profesyonel olmayan 

kullanıcılar muhtemelen 

görmezden gelir veya unutur. 

Ürün tasarlandığı odalarda iyi 

çalışıyorsa, profesyonel 

olmayan kullanıcılar da 

mutfaklarda kullanabilir. 
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Biyosidal ürün Etiket kısıtlamaları Notlar 

 "Kullanmadan önce 

yiyeceklerin üzerini 

kapatın." 

Bu ürün formülasyonları için 

(buharlaştırıcı), gıdanın 

örtülmesi gıda 

kontaminasyonunu engellemez 

çünkü buharlar kapakların 

altına, dolaplara ve gıda 

ambalajlarına vb. yayılır. 

Ev tipi mutfak 

tezgahları için yüzey 

dezenfektanı 

"Yiyeceklere 

bulaştırmayın." 

 

 

"Dezenfeksiyondan 

sonra yüzeyleri 

durulayın." 

Çok genel. Net talimatlar 

vermiyor. Profesyonel olmayan 

kullanıcılar, örneğin 

yiyeceklerin yüzeylerde kalan 

biyosidal ürün artıklarıyla 

kontamine olabileceğinin 

farkında olmayabilirler. 

Gerçekçi olmayan ek çaba. 

Deneyimler, profesyonel 

olmayan kullanıcıların 

dezenfeksiyondan sonra 

durulama yapmadığını 

göstermektedir. 

Hazırlık aşaması 

gerektiren biyosidal 

ürünler 

"Yiyecek, yem veya 

içme suyunun 

kirlenebileceği bir 

yerde ürün 

hazırlamayın." 

Kullanıma hazır ürünler, 

profesyonel olmayan 

kullanıcıların maruziyetini en 

aza indirmek için alternatif bir 

seçenek olabilir. 

Tablo 42, etikete dahil edilebilecek bir dizi pratik ifadeleri listelemektedir. Bu set ne 

ayrıntılıdır ne de nihai hale getirilmiştir ve gelecekte değiştirilebilir veya 

genişletilebilir. Ayrıca, CLP Yönetmeliği uyarınca tehlikeli maddelere ve preparatlara 

ek P ifadeleri verilebilir. 
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Tablo 42: Örnek pratik ifadeler 

 

Etiket kısıtlamaları Notlar 

"Yiyecek, içecek ve hayvan 

yemlerinin yakınında 

kullanmayın veya 

uygulamayın." 

Bu cümle, genel halk (profesyonel olmayan 

kullanıcı) tarafından kullanılması muhtemel 

olan akut toksik maddeler ve preparatlar 

için önerilir. 

"Yiyeceklerin, yemek 

kaplarının (tabaklar vb.) veya 

gıdayla temas eden yüzeylerin 

yakınında kullanmayın veya 

uygulamayın." 

 Yüzeylerde veya jel uygulamalarında 

sprey uygulamaları için kabul edilebilir 

 Buharlaşma ürünleri gibi uygulamalar 

için geçerli değildir 

"Uygulamadan önce 

yiyecekleri çıkarın" veya 

"Yiyecekleri işlem görecek 

alandan uzakta saklayın" 

 Bir bez veya süngerle püskürtülen veya 

uygulanan formülasyonlar için genel olarak 

kabul edilebilir 

 Buharlaştırıcı formülasyonları için kabul 

edilemez 

"Ürünü yiyecek, yem veya 

suya bulaşabileceği bir yere 

koymayın." 

Hedeflenen nokta uygulamalarına sahip 

biyosidal ürünler için (örn. çatlaklara ve 

yarıklara ve diğer ulaşılması zor alanlara 

uygulanan jel lekeleri) 

"Kilerlerde veya yiyecek 

dolaplarında kullanmayın." 

Küçük kapalı kompartmanlara 

yerleştirilebilen buharlaştırma ürünleri gibi 

uygulamalar için (örn. 

şeritler/buharlaştırıcı) 
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5.4 Maruziyet tahmini ve referans değerlerle karşılaştırılması 

İlk maruziyet tahmini, aşağıda Kısım 5.6'da belirtilen ilkeler izlenerek ve doğru 

senaryoya göre yapılmalıdır. Bu tahmin, ana maddenin bozunmadığı varsayımına 

dayanmaktadır (yani potansiyel bozunma ürünlerinin toksisitesi, ana bileşiğin 

toksikolojik referans değeri tarafından kapsanmaktadır). 

Tahmin edilen maruziyet, daha sonra, maruziyetin ADI veya ARfD'nin %10'unun 

altında veya buna eşit olup olmadığını görmek için, kronik maruziyet için ADI ve kısa 

dönem maruziyet için ARfD ile referans değerleri ile karşılaştırılmalıdır ayrıca, belirli 

toksikolojik şüphelerin (örneğin, testlerden elde edilen verilere (varsa) veya in silikon 

verilerinden kimyasal yapısal uyarıya dayalı genotoksik potansiyele sahip bir madde) 

bulunmadığı da valide edilmelidir. Bunların her ikisi de doğruysa (yani tahmini 

maruziyet %10 veya daha azsa ve toksikolojik endişeler yoksa), kalıntının bileşiminin 

daha fazla araştırılmasına gerek yoktur ve bir DRA gerçekleştirmeye gerek yoktur. 

Bununla birlikte, maruziyet, iyileştirilmiş tahminden sonra bile ADI veya ARfD'nin% 

10'unun üzerindeyse ve / veya kimyasal yapısal uyarıların kanıtı (genotoksik uyarı 

gibi) varsa, kalıntının bileşimi aşağıdaki kalıntı bileşimlerini tanımlayan Kısım 5.5'e 

göre analiz edilmelidir. 

 

5.5 Kalıntı kompozisyonunun tanımlanması 

Gıdalardaki biyosidal ürün kalıntıları veya diyet maruziyeti tahmin edilmeden önce, 

biyosidal ürün kalıntısının hangi toksikolojik olarak ilgili bileşiklerden oluştuğu 

belirlenmelidir. Bu, aktif maddeyi, bir veya daha fazla bozunma ürünlerini ve 

metabolitlerini veya her ikisinin bir kombinasyonunu içerebilir. İlgili biyosidal ürün 

kalıntısının bileşimini belirlemek için, biyosidal ürünün gerçekçi kullanım koşullarını 

simüle eden kalıntı niteliği çalışmaları yapılmalıdır. Başvuru sahipleri, kanıtlandıkları, 

iyi belgelendirildikleri ve kılavuzun genel ilkelerine uygun oldukları sürece 

değerlendirme için başka yöntemler önerebilirler. 

Genel olarak, bir aktif maddenin kullanımının ADI'nin %10'unun (kronik diyete 

maruziyet için) veya ARfD'nin (akut diyete maruziyet için) %10'unun eşik sınırının 

altında bir tüketici maruziyetine yol açtığı gösterilemedikçe (ana madde ve tüm 

bozunma ürünleri dahil) kalıntı niteliği çalışmaları yapılmalıdır. Bu, başlangıç 
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maruziyet tahmininin ana maddenin bozunmadığı varsayımına dayanması koşuluyla 

kabul edilebilir. Ek olarak, genotoksik uyarıya sahip yapıların veya daha yüksek 

toksisiteye sahip olduğu bilinen diğer toksik uyarıların mevcut olmasının 

beklenmediğine dair bir gerekçe ve/veya kanıt sunulmalıdır. 

Risk değerlendirmesi için kalıntı tanımına hangi bozunma ürünlerinin dahil edileceğine 

dair karar, maddelerin toksikolojik özelliklerine göre verilir. 

Temel veri setinin bir parçası olarak sunulan toksikoloji çalışmalarında metabolitler 

olarak yeterli miktarlarda bulunan bozunma ürünleri, ADI/ARfD'nin belirlenmesinde 

halihazırda dikkate alınmıştır. Kalıntı çalışmalarının doğası gereği diğer bozunma 

ürünleri de tanımlanabilir ve bu ürünler için ana referans değerlerinin toksisite 

profillerini kapsayıp kapsamadığı değerlendirilmelidir. Çapraz okuma, QSAR, TTC 

veya diğer tahmin modelleri, bozunma ürünleri ile ilgili olarak ana ADI veya ARfD'nin 

yeterliliğini belirlemek için kullanılabilir. 

Bazı durumlarda, yeterince gerekçelendirildiğinde veya reaksiyon ürünleri zaten 

biliniyorsa, fiziksel-kimyasal özellikler (çözünürlük, log Pow, uçuculuk, biyolojik 

bozunabilirlik, ışık hassasiyeti, pH, pKa) temelinde kalıntı bileşimi çalışmalarından 

feragat etmek mümkündür. 

İlk aşamada ve aktif maddenin uygulama sırasında ve sonrasında her zaman ortam 

koşullarında olacağı makul olarak gerekçelendirilebiliyorsa, biyosidal aktif maddeler 

için sunulan temel veri setinin bir parçası olan hidroliz çalışmaları, kalıntıyı 

tanımlamak için kullanılabilir. 
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. Bu çalışmalarda bozunma gözlenirse ve daha yüksek sıcaklıklarda yeni bozunma 

ürünlerinin oluşmayacağı makul olarak gerekçelendirilebilirse, daha yüksek 

sıcaklıklarda çalışmalara gerek yoktur. İlgili kalıntı daha sonra hidroliz çalışmaları 

temelinde tanımlanır. Termal stabilite verileri de göz önünde bulundurulabilir. Ortam 

koşullarından farklı koşullarda (pH, sıcaklık) işlem yapılıyorsa, ortam koşulları hariç 

tutulamaz ve bu değerlendirmede dikkate alınmalıdır. 

Daha yüksek sıcaklıklarda önemli seviyelerde ek ilgili bozunma ürünlerinin oluşumu 

göz ardı edilemezse, kalıntı bileşiminin değerlendirilmesi ikinci adıma geçer. İkinci 

adımda, kalıntı bileşimi, biyosidal ürünün gerçekçi kullanım koşullarını yansıtmak 

üzere tasarlanmış telsiz-etiketli bileşikler ile kalıntı doğası çalışmaları temelinde 

değerlendirilir. OECD yönergesi 507, "İşlenmiş Ürünlerde Pestisit Kalıntılarının Doğası 

- Yüksek Sıcaklıkta Hidrolizi", etiketli bileşiklerle çalışmalar yapmak için uygulanabilir. 

Uygun çalışma koşullarını tanımlarken, aşağıdakiler akılda tutulmalıdır; aktif 

maddenin bozunması (i) biyosidal ürünün uygulanması, (ii) uygulama ile gıdaya 

biyosidal ürün transferi arasında (örneğin, biyosidal ürün ile işlem görmüş ekipman 

durulandığında) ve (iii) gıdaya biyosidal ürün transferinden sonra (örneğin gıda 

işleme ve / veya hazırlama sırasında) meydana gelebilir. Gıdaya biyosidal ürün 

transferinden sonra meydana gelen bozunmayı kapsam altına almak için, kalıntı 

niteliği çalışmaları, yaygın gıda işleme koşullarını kapsayacak şekilde tasarlanmalıdır. 

Çoğu işleme işlemi sırasında kalıntının yapısını en çok etkileyen parametre hidrolizdir 

ve çoğu işleme uygulamasını simüle etmek için üç farklı hidroliz koşulu tanımlanmıştır 

(OECD yönergesi 507'den Tablo 43'e bakınız). Ek olarak, kalıntı niteliği çalışmaları, 

biyosidal ürünün uygulanması sırasında veya sonrasında meydana gelen diğer ilgili 

bozunma koşullarını da kapsamalıdır. Biyosidal ürünün uygulanmasına bir örnek 

olarak, makinede bulaşık yıkama deterjanlarında bulunan biyosidal ürünler, yaklaşık 

215 dakikalık bir makine yıkama siklusui boyunca yüksek sıcaklıklara (70oC) ve pH'ta 

(7 ve 11) değişikliklere maruz bırakılır. Bu koşullar, gıda işleme sırasında 

görülenlerden farklıdır ve bu nedenle, kalıntı niteliği çalışmalarının tasarımına dahil 

edilmelidir. Öte yandan, değerlendirilmekte olan biyosidal ürünün kullanımı için bir 

koşul geçerli değilse, tekli deneylerden feragat edilebilir. 

Tablo 43: Kalıntı doğası çalışmaları için gerekli koşullar (OECD yönergesi 
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507) 

 

Sıcaklık (oC) pH Süre (dk) Temsil edilen süreç 

90 4 20 Pastörizasyon 

100 5 60 Pişirme, Demleme, 

Kaynatma 

120 6 20 Sterilizasyon 

Biyosidal ürünün uygulanması sırasında veya sonrasında meydana gelen diğer ilgili 

koşullar. 

Kalıntı niteliği çalışmaları için gıda emtiasının varlığı gerekli değildir. Uygun olduğu 

durumlarda, bu çalışmalar abartılı miktarlarda radyo-işaretli aktif madde ile 

yapılmalıdır. Ölçülen aktif madde miktarlarının ve bozunma ürünlerinin değerleri daha 

sonra biyosidal ürünün fiili kullanım koşullarına göre ayarlanır. Bozunma ürünlerinin 

karakterizasyonu ve tanımlanmasına ilişkin olarak, OECD Yönergesi 507'de bildirilen 

ilkeler geçerlidir. 

Toplam kalıntının %10'undan azını oluşturan bozunma ürünlerinin tanımlanmasına 

gerek yoktur ve kimyasal yapı gibi toksikolojik endişeler olduğuna inanmak için bir 

neden olmadıkça ek toksikolojik bilgi gerektirmez. Kalıntının niteliği çalışmalarına ve 

toksikolojik verilere dayanarak, biyosidal ürün kalıntı tanımına hangi bozunma 

ürünlerinin dahil edileceğine karar verilir. Kalıntıların Tanımı hakkında OECD (2009) 

rehber dokümanı ve EFSA (2012) "Diyet Riski Değerlendirmesi için Pestisit 

Metabolitlerinin Toksikolojik İlişkisinin Değerlendirilmesine İlişkin Bilimsel Görüş" ve 

EFSA (2016) “Diyet riski değerlendirmesi için kalıntı tanımının oluşturulmasına ilişkin 

rehber”, nasıl ilerleneceğine karar vermede faydalı olabilir. 
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5.6 Gıda içeriklerine biyosidal aktif madde geçişinin değerlendirilmesi 

Aşağıdaki bölümler, farklı kullanım senaryoları için gıdaya biyosidal ürün 

transferinden kaynaklanan diyet riskinin tahmin edilmesine yönelik yöntemleri 

açıklamaktadır. Gıdaya potansiyel transferin, risk azaltma önlemlerinin ve iyileştirme 

seçeneklerinin uygulamaya konulmasıyla azaltılabileceği unutulmamalıdır. 

Açıklanan yöntemler, gıdaya biyosidal ürün transferinin değerlendirilmesi için öneriler 

olarak görülmelidir. Ancak, değerlendirme için alternatif yöntemler ve/veya diğer 

iyileştirme seçenekleri önermek isteyen başvuru sahiplerinin, bunları bilimsel olarak 

gerekçelendirildiği, sağlam olduğu ve iyi belgelendiği sürece bunu yapabileceğine 

dikkat edilmelidir. Tarif edilen yöntemleri açıklamak için örnekler eklenmiştir; lütfen 

örneklerin kapsamlı olmadığını unutmayın. 

 

5.6.1 Hane İçi Mutfaklarda Kullanılan Dezenfektanlar ve Saklanan 

Temizlik Maddeleri   

 

 Okuyucu için NOT: 

Bu kısım dezenfektanlarla (PT 4) ve ayrıca kutu içinde koruyucular 

içeren dezenfektanlar/temizleyicilerle (PT 6) ilgilidir. Kutu içi 

koruyucuların değerlendirilmesiyle ilgili daha fazla bilgi için, lütfen 

"diyet riski için değerlendirilecek senaryoların sayısını en aza 

indirmek için PT6 biyosidal ürünleri için en kötü durum maruziyet 

senaryolarının belirlenmesi üzerine DRAWG  

Görüşü" bölümüne bakınız 42." Bulaşık yıkama için ayrıca aşağıdaki 

kısım 5.6.4 bakınız. 

 

 

 

 

42 https://echa.europa.eu/documents/10162/20733977/drawg_opinion_dietary_exposure- 

PT6_worst_case_en.pdf/26390f74-49a5-5b3b-512f-eb5e917e5b8f 

 

https://echa.europa.eu/documents/10162/20733977/drawg_opinion_dietary_exposure-PT6_worst_case_en.pdf/26390f74-49a5-5b3b-512f-eb5e917e5b8f
https://echa.europa.eu/documents/10162/20733977/drawg_opinion_dietary_exposure-PT6_worst_case_en.pdf/26390f74-49a5-5b3b-512f-eb5e917e5b8f
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Ev içi kullanım için pazarlanan bir dizi biyosidal ürün (örneğin, dezenfektanlar ve kutu 

içinde koruyucu içeren ev temizleyicileri) gıda ile temas etme potansiyeline sahiptir. 

Mutfak tezgâhları veya yemek masaları gibi gıdayla temas eden yüzeylere uygulanan 

biyosidal ürünler, hazırlama ve yemek sırasında yemeğe geçebilir. Gıdalarda ortaya 

çıkan biyosidal ürün kalıntıları, özellikle gıdayı kontamine yüzeylerle temas etmesini 

sağlayacak şekilde tüketen çocuklar için önemli diyet maruziyetine yol açabilir 

(Melnyk ve diğerleri, 2000 ve 2011). Bu kullanımlar için gıdalardaki biyosidal ürün 

kalıntılarının miktarını tahmin etmek zahmetli olacaktır ve evde yemek hazırlama 

oldukça değişken olduğundan çok kesin değildir. Biyosidal ürün uygulanmış bir yüzey 

(örneğin bir tezgah üstü) herhangi bir tür gıda hazırlamak için kullanılabileceğinden, 

tek bir ürün değil, tüketicinin tüm diyeti yüzeyle temas ettiğinde potansiyel olarak 

biyoside maruz kalabilir. Emtiaya özgü biyosidal ürün kalıntı tahminleri bu nedenle 

uygulanabilir değildir; bunun yerine, doğrudan beslenme maruziyetini tahmin etmek 

daha kullanışlıdır. 

5.6.1.1 Değerlendirme Yaklaşımı 

Varsayımlar 

 Yüzey biyosidal ürün kalıntılarının %100'ü yüzeyle temas eden gıdalara aktarılır. 

Kütle aktarım verimliliğine ilişkin ürüne özel veriler, mevcutsa dikkate alınabilir; 

 Tezgahların üzerinde bulunan gıdanın üzerinde ek biyosidal ürün kalıntılarının 

birikmesi dikkate alınmaz; 
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 Yetişkin ve yürümeye başlayan yaş gruplarının maruziyeti (yeni yürümeye 

başlayan çocuklar en hassas tüketici grubunu temsil eder (bkz. Ek 5-2); 

 Gıda ile temas halindeki (tüketicinin günlük maruziyetini temsil eden) kontamine 

yüzey alanı (mutfak tezgahı) için varsayılan değer43 0,2 m2'dir (akut ve kronik 

maruziyet) (bkz. Ek 5-1 Tablo 44); 

 Beslenme fraksiyonu, akut maruziyet tahmini için 1'e ve uzun dönem maruziyet 

için 0,5'e eşit olarak kabul edilmelidir ki, kronik değerlendirmede, fraksiyonun 

yarısının günlük olarak tüketildiği varsayımını yansıtmaktadır (yaşam boyu bazda); 

 Tekrarlanan uygulamalar sonucunda zaman içinde aktif madde birikimi dikkate 

alınmaz. Ev mutfaklarında, kirli yüzeyler normalde yiyeceklerin hazırlanmasında 

kullanılmayacağından, yüzeylerin günlük temizliği yapılıyor varsayılır. Bağlayıcılık 

özelliği yüksek olan aktif maddelere dikkat edilmelidir. 

 

Diyet maruziyetinin tahmini 

Expcons = Ryüzey x Agıda teması x TF x D ÷ bw 

 

Bu formülde: 

Expcons: diyet maruziyeti (mg aktif madde/kg bw/d) Rsurface yüzeydeki biyosidal 

ürün artıkları (mg aktif madde/m2) gıda ile temas gıda ile temas eden alan (m2) 

TF : kütle aktarım etkililiği faktörü (yüzeyden  başına aktarılan  biyosidal ürün kalıntısı 

fraksiyonu) 

Bw : vücut ağırlığı (kg) 

D : diyet alım oranı: akut = 1,0/gün ve kronik = 0,5/gün 

 

 

43 Bu varsayılan değerin yetişkinler için türetildiği unutulmamalıdır; yeni yürümeye başlayan çocuklar için farklı veya daha 

düşük gıda tüketimine izin vermek üzere kullanılacak değer konusunda esneklik uygulanabilir. 
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Düzenleme seçenekleri 

 Gerçek yüzey biyosidal ürün kalıntılarının miktarı hakkında ürüne özel veriler 

(özellikle gıda teması oluşmadan önce kısmen buharlaşan uçucu maddeler veya 

uygulamadan sonra hızla bozunan kararsız maddeler için); 

 Kütle aktarım verimliliği hakkında ürüne özel veriler (yüzeyden gıdaya aktarılan 

biyosidal ürün kalıntısının fraksiyonu). Bu parametre örneğin yüzeyin türüne, gıda 

maddesinin türüne, temas süresine ve temas basıncına (Akland ve diğerleri 2000) 

bağlı olduğundan, onu iyileştirmeye bir değerlendirmeye dahil ederken dikkatli 

olunmalıdır; 

 Tam olarak gerekçelendirildiğinde, PT6 için bir dilusyon faktörü kullanılabilir. 

Önerilen maruziyet tahminini desteklemek için, ters referans senaryosu kabul 

edilebilir maksimum maruziyet miktarını tahmin etmek için kullanılabilir. 
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Örnek 1: Ev mutfaklarında dezenfektanlar ve saklanan temizleyiciler 

Biyosidal ürün: Ev mutfaklarında tezgah üstüne püskürtülen sıvı dezenfektan 

Yüzey kalıntılarının hesaplanması 

Ryüzey = biyosidal üründeki aktif madde konsantrasyonu x uygulama oranı (her 

iki değer de Başvuru Sahibinin dosyasındaki amaçlanan kullanım tablosunda 

listelenmiştir) 

= 1 g aktif madde/L x 0.001 L/m² 

= 1 mg aktif madde/m2 

Akut ve kronik tüketici maruziyetinin tahmini 

Expcons = Ryüzey x Agıda teması x TF x D ÷ bw 

Ryüzey 1 mg aktif madde/m2 (yukarıdaki hesaplamaya bakın) 

İyi temas 0,2 m2 (akut ve kronik maruziyet için varsayılan değer) 

D diyet alım oranı: akut = 1/gün - kronik = 0,5/gün TF % 100 (ürüne 

özel veriler olmadığında varsayılan değer) bw 10 kg/60 kg (yürümeye başlayan 

çocuk/yetişkin için varsayılan değer) 

 

Yetişkin (akut) Expcons = 1 mg aktif madde/m2 x 0.2 m2 x 1/d x 100% ÷ 60 kg 

= 0.003 mg/kg bw/d 

Yetişkin (kronik) Expcons = 1 mg aktif madde/m2 x 0.2 m2 x 0.5/d x 100% ÷ 60 

kg = 0.0016 mg/kg bw/d 

Küçük çocuk (akut) Expcons = 1 mg aktif madde/m2 x 0.2 m2 x 1/d x 100% ÷ 60 

kg = 0.003 mg/kg bw/d 

Küçük çocuk (kronik) Expcons = 1 mg aktif madde/m2 x 0.2 m2 x 0.5/d x 100% 

÷ 10 kg = 0.01 mg/kg bw/d 
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5.6.2 Bulaşık deterjanlarında kutu içi koruyucular ve dezenfektanlar 

Biyosidal aktif maddeler, bir dizi materyal için kutu içi koruyucu (PT6) olarak 

kullanılabilir. Bulaşık yıkama deterjanları, ürünün kendisini stabilize etmek veya 

korumak için kutu içinde koruyucular içerebilir. Ayrıca bir kutu içi koruyucu ile 

donatılmış özel bileşenler (örneğin silikon bazlı köpük gidericiler) içerebilirler. Kutu içi 

koruyuculara ek olarak, bulaşık yıkama deterjanları ayrıca bulaşıklarda ve ellerdeki 

bakterileri öldürmeyi amaçlayan antibakteriyel maddeler (PT4) içerebilir. Elde bulaşık 

yıkamak için kullanılan süngerler, kullanımdan önce dezenfektanlarla işlem görebilir. 

Dolaylı oral tüketici maruziyeti, bulaşık deterjanı veya dezenfekte edilmiş süngerle 

temizlenen yemek kapları ve tabak takımlarında bulunan biyosidal ürün 

kalıntılarından kaynaklanabilir. Gıdalara bu şekilde taşınan aktif madde miktarlarının 

genellikle minimum olması beklenir, bununla birlikte bir diyet maruziyeti tahmini 

yapılmalıdır. Elde veya bulaşık makinesi ile bulaşık yıkamak için ürünler mevcuttur. 

Elde ve makinede bulaşık yıkama için ayrı değerlerin verildiği bulaşık yıkama 

solüsyonundaki deterjan konsantrasyonu haricinde her iki durumda da aynı 

varsayılan değerler geçerlidir. 

5.6.2.1 Değerlendirme Yaklaşımı 

Diyet maruziyeti, HERA rehber dokümanına göre aşağıdaki hesaplama kullanılarak 

tahmin edilebilir. Varsayılan değerler Ek 5-1, Tablo 44'te bulunabilir. Uzun dönem 

diyet maruziyeti için senaryonun günlük olarak gerçekleşmesi en kötü durum olarak 

kabul edilebilir. 
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Expcons = [F1 x C’ x Ta’ x Sa x F] ÷ bw 

= [(0.0004) x (1400 mg/L) x (5.5x10-8 l/cm2) x (5400 cm2) x (1)] ÷ 10 

ya da 60 kg 

Expcons, yetişkin : 2.77 x 10-6 mg/kg bw/d 

Expcons, küçük çocuk : 1.66 x 10-5 mg/kg bw/d 

(küçük çocuk/yetişkin için 

varsayılan değer) 

10 kg / 60 kg 

(Başvuru Sahibi tarafından 

verilen değer) (Başvuru Sahibi 

tarafından verilen değer) 

(varsayılan değer) 

(varsayılan değer) 

(varsayılan değer; gerçeğe dayalı ise iyileştirme 

mümkündür 

0.04 % 

1400 mg/L 

5.5 x 10-8 L/cm2
 

5400 cm2/d 

100% 

F1 : 

C´ : 

Ta´: 

Sa : 

F : 

veri) 

BW : 

Örnek 2: Kutu içindeki koruyucular ve  dezenfektanlar

 halinde bulaşık deterjanları 

 

Diyet maruziyetinin tahmini 

Expcons = [F1 x C’ x Ta’ x Sa x F] ÷ bw 

 

Bu formülde: 

Expcons diyet maruziyeti (mg aktif madde/kg bw/d) 

F1 : bulaşık deterjanı içinde aktif madde yüzdesi 

C´ : bulaşık yıkama solüsyonundaki deterjan konsantrasyonu (mg/L) 

Ta´: durulamadan sonra bulaşıklarda kalan su miktarı (durulama için dilusyon 

faktörü: 1/10 gerekçelendirilecek) (L/cm2) 

Sa : yemekle günlük olarak temas eden yemek alanı (cm2/d) 

F : eşyadan aktarılan aktif madde yüzdesi ve sindirilen bw: vücut ağırlığı 

(kg) 
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5.6.3 Konutlarda kullanılan insektisitler 

5.6.3.1 Hava Sahası Temizliği 

Profesyonel olmayan kullanım için mevcut olan çeşitli insektisit ürünleri hava 

sahasına uygulanır (örn. Havadan yüzeylere biriken kalıntılarla biyosidal ürünün 

püskürtülmesi, buharlaştırılması, buğulanması). Havaya bazı böcek kovucular da 

uygulanabilir. Aşağıdaki değerlendirme modeli yalnızca profesyonel olmayan 

kullanımlar için geçerlidir. 

Maruziyet tahmini iki adımda gerçekleştirilir: 

1. Havadan yatay yüzeylere biriken biyosidal ürün kalıntılarının hesaplanması 

2. Kontamine yüzeylerden gıdaya geçişin tahmini ve diyet maruziyetinin 

hesaplanması 

Varsayımlar 

 aktif madde havaya yayılır ve aktif maddenin %100'ü sadece yatay yüzeylerde 

birikir. Biyosidal ürün kalıntılarının birkaç gün içinde birikmesi dikkate alınmaz. 

Biyosidal ürün kalıntılarının hava sahası boyunca eşit olarak dağıldığı varsayılır. Oda 

havalandırması  

 

hesaba katılmamaktadır İyileştirme seçenekleri mevcutsa ve bilimsel olarak 

gerekçelendiriliyorsa, bunlar önerilebilir; 

 Biyosidal ürün günlük olarak kullanılır; 

 Yüzey biyosidal ürün kalıntılarının %100'ü yüzeyle temas eden gıdalara aktarılır. 

Kütle aktarım verimliliğine ilişkin ürüne özel veriler, mevcutsa dikkate alınabilir; 

 Yetişkin ve yürümeye başlayan yaş gruplarının maruziyeti (yeni yürümeye 

başlayan çocuklar en hassas tüketici grubunu temsil eder (bkz. Ek 5-2); 

 Gıdayla temas halindeki kontamine yüzey alanı için varsayılan değer (tüketicinin 

günlük beslenme maruziyetini temsil eder): 0,53 m2; diyet alım oranı: akut 

= 1,0/gün ve kronik = 0,5/gün (bkz. Ek 5-1 Tablo 44); kronik maruziyet için 

varsayılan değer, buharlaştırıcıların tipik olarak günde 24 saat sürekli olarak 

kullanılmadığını yansıtmaktadır. 
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Havadan yatay yüzeylere biriken biyosidal ürün kalıntılarının hesaplanması 

Ryüzey = m24h x hoda / Voda 

 

Bu formülde: 

24 saat içinde havadan yatay yüzeylere biriken Ryüzey biyosidal ürün kalıntıları (mg 

aktif madde/m2) 

m24h : 24 saatten fazla salınan aktif madde kütlesi (ürün bilgilerinden, varsayılan 

değerlerden, örneğin ortak uygulama sıklığından vb. belirlenmelidir) (mg) 

Voda : işlem gören oda hacmi (m3) h oda oda yüksekliği (m) 

Diyet maruziyetinin tahmini 

Expcons = Ryüzey x Agıda temasıx TF x D / bw 

Bu formülde: 

Expcons : diyet maruziyeti (mg aktif madde/kg bw/d) 

Ryüzey :yüzeydeki biyosidal ürün kalıntıları (mg aktif madde/m2), (yukarıdaki 

hesaplamaya bakın) Agıda teması gıda ile temas eden alan (m2) 

TF : kütle transfer verimlilik faktörü (yüzeyden gıdaya aktarılan biyosidal ürün 

kalıntısının fraksiyonu) 

Bw : vücut ağırlığı (kg) 

D : diyet alım oranı: akut = 1.0 / gün ve kronik = 0.5 / gün 

 

Düzenleme seçenekleri 

 Kütle aktarım verimliliği hakkında ürüne özel verileri kullanan daha yüksek 

kademeli modelleme (yüzeyden gıdaya aktarılan biyosidal ürün kalıntısı fraksiyonu). 

Bu parametre, örneğin yüzey türüne, gıda maddesinin türüne, temas süresine ve 

temas basıncına bağlı olduğundan (Akland ve diğerleri, 2000), ikinci kademe 

değerlendirmesine dahil edilirken dikkatli olunmalıdır; 

 Kullanım sıklığını, mevsimsel kullanımı ve havalandırma yoluyla ortadan kaldırmayı 

içeren daha yüksek kademeli modelleme; 

 Spesifik biyosidal ürünün uygulanması için yüzey biyosidal ürün kalıntılarının 

miktarını analiz eden testler; 
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Örnek 3: Ev tipi insektisit ile hava sahası işlemi 

Biyosidal ürün: Profesyonel olmayan kullanıcılar tarafından konutlarda 

sivrisineklere karşı havanın işlem görmesi için ısıtılmış bir buharlaştırıcıda kullanılan 

sıvı 

24 saat içinde salınan aktif madde kütlesi 

Ürün bilgisi: 240 mg aktif madde içeren 1 şişe 720 saat dayanır, maksimum kullanım 

12 saat/gün 

m24 saat = (şişe başına aktif madde kütlesi / şişe başına toplam kullanım süresi) 

x günlük uygulama süresi 

= (240 mg aktif madde/720 s) x12h = 4 mg 

Havadan yatay yüzeylere biriken kalıntıların hesaplanması 

24 saatten fazla salınan aktif madde kütlesi = 4 mg (hesaplama yukarıya bakın) 

Konutlar için oda yüksekliği = 2.5 m (varsayılan) 

Ev tipi mutfak için oda hacmi = 15 m3 (varsayılan) Ryüzey = 

m24s (mg) x hoda (m)/ Voda(m3) 

= 4 mg x 2.5 m /15 m3 = 0.67 mg aktif madde/ m2 

Tüketici maruziyetinin tahmini 

Expcons = Ryüzey(mg aktif madde/m2) x Agıda teması (m2) x TF/ bw (kg) 

Ryüzey = 0.67 mg/m2 (hesaplama için yukarıya bakın) 

Agıda teması = 0,53 m2 (akut / kronik maruziyet için varsayılan) D akut = 1 / 

gün - kronik = 0,5 / gün 

TF =% 100 (varsayılan) 

bw = 10 kg/60 kg (yürümeye başlayan çocuk/yetişkin için varsayılan değer) 
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Küçük çocuk (akut) Expcons = 0.67 mg/m2 x 0.53 m2 x 1/d ÷ 10 kg = 0.036 mg/kg 

bw/d 

Yetişkin (akut) Expcons = 0.67 mg/m2 x 0.53 m2 x 1/d ÷ 60 kg = 0.006 mg/kg bw/d 

Küçük çocuk (kronik) Expcons = 0.67 mg/m2 x 0.53 m2 x 0.5/d ÷ 10 kg = 0.017 

mg/kg bw/d 

Yetişkin (kronik)  Expcons = 0.67 mg/m2 x 0.53 m2 x 0.5/d ÷ 60 kg = 0.003 mg/kg 

bw/d 

5.6.3.2 Yüzey Temizliği 

İnsektisitler ayrıca doğrudan yüzeylere de uygulanabilir. Bu durumda, Başvuru 

Sahibinin verdiği ürün bilgilerinden metrekare başına kullanılan ürün miktarını bilmek 

veya hesaplamak mümkün olmalıdır. Bu değer daha sonra hava sahası uygulamaları 

için diyet maruziyetini tahmin etmek için hesaplamada kullanılabilir. Alternatif olarak, 

insektisitlerle doğrudan yüzey işlemi, yüzey temizleyicileri için dezenfektanların ve 

temizleyicilerin kullanımıyla karşılaştırılabilir (kısım 5.6.1) ve yüzeye uygulanan ürün 

miktarı bu senaryodaki hesaplamada kullanılabilir. 

5.6.3.3 Diğer Hususlar 

 

Diğer yararlı bilgiler veya varsayılan değerler: (OECD ESD'de insektisitler, akarisitler 

ve ev ve profesyonel kullanım için diğer eklembacaklıları kontrol etmeye yönelik 

ürünler için verildiği gibi): 
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 Özel ev: 17,5 m uzunluğunda ve 7,5 m genişliğinde bina, oda yüksekliği 2,5 m, 

oturma odası 58 m3, mevcut daha büyük binalar için varsayılan değerler (Ana Bölüm 

2.6 OECD ESD'nin bina tipi) 

 İnsektisitlerin uygulanması için daha fazla varsayılan değerler mevcuttur, örneğin 

günlük uygulama sayısı, işlenen alan/hacim boyutu (genel, hedeflenen nokta 

uygulaması, daha büyük bina işlemi), emisyon faktörleri (zemin, işlenmiş yüzey), m2 

başına jel ürün noktaları vb. 

 

5.6.4 İçme suyu dezenfeksiyonu 

Musluktan çekilmeden önce içme suyunu dezenfekte etmek için kullanılan biyosidal 

ürünler için İçme Suyu Direktifi (İnsan tüketimi için suyun kalitesi ile ilgili Konsey 

Direktifi 98/83 / EC) takip edilmelidir. Bundan sonra herhangi bir noktada kullanılan 

içme suyu dezenfektanları BPR kapsamındadır. Biyosidal ürünlerin uygulanmasından 

doğan içme suyunun kirlenmesi, örneğin insan tüketimi için su dağıtıcılarda, hayvan 

içme suyu için saklama tanklarında, su yumuşatma reçinelerinin korunmasında, 

depolanan içme suyuna doğrudan ilave edilmesinde meydana gelebilir. 

Suyun biyosidal ürünlerle dezenfeksiyonu (örn. tam oksidatif biyosidal 

dezenfektanlar), kaçınılmaz olarak dezenfeksiyon yan ürünlerinin (DBP'ler) 

oluşumuna yol açar. DBP'lerin niteliği ve miktarı suyun bileşimi (yani sudaki organik 

madde) ile ilgilidir ve hangi bileşiklerin hangi konsantrasyonlarda oluşacağını önceden 

tahmin etmek mümkün değildir. Bu, toksikolojik referans değerlerle karşılaştırmalara 

dayalı doğrudan bir kantitatif risk değerlendirmesini engellemektedir. DBP'lere dair 

risk değerlendirmesi için bir yaklaşım geliştirilmiştir44 ve aktif maddelerin DRA'sı için 

takip edilmelidir. Şu anda DBP rehber dokümanı, PT'ler 2, 11 ve 12'ye 

odaklanmaktadır ve gıdalardaki kalıntıların değerlendirilmesine özel olarak 

değinmemektedir. Bu nedenle, DBP'lerin oluşumu, ürün değerlendirme raporunda 

kalitatif olarak ele alınmalı ve DBP oluşumunu en aza indirmek için öneriler, örneğin 

etiket talimatları yoluyla sağlanmalıdır. 

44 Biyosidal Ürünler Yönetmeliği Rehberi: Cilt V Dezenfeksiyon Yan Ürünleri 

 

https://echa.europa.eu/documents/10162/15623299/bpr_guidance_vol_v_dbp_en.pdf/a57a2905-923a-5aa3-ead8-45f5c5503daf
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5.6.4.1 İçme Suyuna Eklenen Dezenfektan Maddelerin 

Değerlendirilmesi 

Direkt olarak içme suyuna eklenen dezenfektan kalıntıları etiket üzerinde verilen 

uygulama oranı miktarında su içerisinde bulunduğu varsayılarak tahmin edilmektedir. 

Uygulama oranı daha sonra su için tüketici alım oranları ile çarpılır ve vücut ağırlığına 

bölünür. Hem su tüketimi verileri hem de varsayılan vücut ağırlığı WHO 2003 veri 

tabanından alınmalıdır (bkz. Ek 5-2, Kısım 2). Kronik maruziyetler aşağıdaki 

hesaplama kullanılarak tahmin edilmelidir: 

Expcons = Ruygulama x Isu÷ bw 

 

Bu formülde: 

Expcons: diyet maruziyeti (mg aktif madde/kg bw/d) Ruygulama biyosidal 

ürün uygulama oranı (mg aktif madde/L)  

Isu: günlük su tüketimi (L/d) 

Bw : vücut ağırlığı (kg) 

5.6.4.2 Su Damacalarının Temizliğinde Kullanılan Dezenfektan 

Maddelerin Değerlendirilmesi 

Suyun depolandığı kapları (örneğin su soğutucuları) arıtmak için kullanılan 

dezenfektan kalıntıları, azami yüzey alanına sahip küçük hacimli kapların en kötü  

 

durum olduğunu varsayarak genel bir yaklaşımla tahmin edilebilir (varsayılan 

değerler için Ek 5-1'e bakın). Kronik maruziyetler aşağıdaki hesaplama kullanılarak 

tahmin edilmelidir: 

Expcons = Ruygulama x Akap÷ Vsu x TF x Isu ÷ bw 

 

Bu formülde: 

Expcons: diyet maruziyeti (mg aktif madde/kg bw/d)  

Ruygulama: biyosidal ürün uygulama oranı (mg aktif madde/m2)  

Akap : kabın iç yüzey alanı (m2) VSu kaptaki su hacmi (L) 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 
541 

BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 
541 

 

 

TF : kütle transfer verimlilik faktörü (kap iç yüzeyinden suya aktarılan biyosidal 

ürün kalıntısının fraksiyonu) 

Isu : günlük su tüketimi (L/d) 

Bw : vücut ağırlığı (kg) 

Düzenleme seçenekleri 

 kalıntıların bozunması. 

 kabın boşaltılmasından sonra kalan biyosidal ürün (kullanımdaki çözelti): 

film kalınlığı varsayımı: 20 µm. 

 

5.7 Toplam risk değerlendirmesi 

BPR Ek VI'da belirtildiği gibi biyosidal ürünler için dosyaların değerlendirilmesi 

sürecinde, kümülatif veya sinerjetik etkilerin olasılığı dikkate alınmalıdır (BPR Madde 

8 (3) ve Madde 19, 2 (c)) (bkz. Kısım 4.4).https://activity.echa.europa.eu/sites/act-

5/process-5-

3/docs/01_Biocides/Guidance/Volume%20III/Parts_B%2BC/v_3.0_2017_ARTFood(

2)/05%20Consultation/v_2.1_2017_Part_C_corrigendum/06%20Final%20publicatio

n/Signataire/Vol_III_HH_Parts_B%2BC_v2.1.doc#_Hlk388962154 

  

https://activity.echa.europa.eu/sites/act-5/process-5-3/docs/01_Biocides/Guidance/Volume%20III/Parts_B%2BC/v_3.0_2017_ARTFood(2)/05%20Consultation/v_2.1_2017_Part_C_corrigendum/06%20Final%20publication/Signataire/Vol_III_HH_Parts_B%2BC_v2.1.doc#_Hlk388962154
https://activity.echa.europa.eu/sites/act-5/process-5-3/docs/01_Biocides/Guidance/Volume%20III/Parts_B%2BC/v_3.0_2017_ARTFood(2)/05%20Consultation/v_2.1_2017_Part_C_corrigendum/06%20Final%20publication/Signataire/Vol_III_HH_Parts_B%2BC_v2.1.doc#_Hlk388962154
https://activity.echa.europa.eu/sites/act-5/process-5-3/docs/01_Biocides/Guidance/Volume%20III/Parts_B%2BC/v_3.0_2017_ARTFood(2)/05%20Consultation/v_2.1_2017_Part_C_corrigendum/06%20Final%20publication/Signataire/Vol_III_HH_Parts_B%2BC_v2.1.doc#_Hlk388962154
https://activity.echa.europa.eu/sites/act-5/process-5-3/docs/01_Biocides/Guidance/Volume%20III/Parts_B%2BC/v_3.0_2017_ARTFood(2)/05%20Consultation/v_2.1_2017_Part_C_corrigendum/06%20Final%20publication/Signataire/Vol_III_HH_Parts_B%2BC_v2.1.doc#_Hlk388962154
https://activity.echa.europa.eu/sites/act-5/process-5-3/docs/01_Biocides/Guidance/Volume%20III/Parts_B%2BC/v_3.0_2017_ARTFood(2)/05%20Consultation/v_2.1_2017_Part_C_corrigendum/06%20Final%20publication/Signataire/Vol_III_HH_Parts_B%2BC_v2.1.doc#_Hlk388962154
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Maruziyet söz konusu olduğunda biyosidal aktif madde için toplam risk 

değerlendirmesi45 yapılmalıdır: 

 birden fazla yoldan (örn. diyet ve cilt), 

 birden fazla kullanım yoluyla (örneğin profesyonel ve profesyonel olmayan), 

 birden fazla PT'de kullanılan 

 birden fazla düzenleyici alan aracılığıyla (örneğin bitki koruma ürünleri, veteriner 

ilaçları, gıda ile temas eden materyaller veya gıda katkı maddeleri), 

Bununla birlikte, birden fazla PT'de ve/veya birden fazla düzenleyici alanda kullanılan 

bir biyosidal aktif madde için toplu risk değerlendirmelerinin nasıl yapılacağına dair 

AB çapında uyumlaştırılmış bir rehber bulunmamaktadır ve bu nedenle, böyle bir 

prosedürün yokluğunda, ilgili kılavuz geliştirilinceye kadar toplu DRA'ların 

önerilmesine gerek yoktur. Buna rağmen, toplam risk değerlendirmesi kavramı, tek 

bir biyosidal kullanımın değerlendirilmesiyle ilgilidir. Bu durumda, diyet ve diyet dışı 

maruziyetlerin tek bir maruziyet tahmininde birleştirilmesi anlamına gelir (bkz. Kısım 

4.4). 

 

45 Toplam risk değerlendirmesi, birden fazla maruziyet yolundan (oral, deri, soluma ve diyete maruziyet) ve/veya birden fazla 

kullanımdan (ilgili tüm ürün türlerinde ve diğer düzenleyici çerçevelerde kullanım) kaynaklanan bir maddeye toplam maruziyetin 

değerlendirilmesini ifade eder. 
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Ek 5-1: Genel varsayılan değerler ve gıdayla temas eden alanların 

türetilmesi 

1 Bulaşık deterjanlarında dezenfektan ve korunmuş temizleyici, 

insektisitler, içme suyu dezenfeksiyonu ve kutu içi koruyucular için genel 

varsayılan değerler 

Tablo 44: Genel varsayılan değerler 

 

No. Açıklama Varsayı-
lan 

değerler 

Temel Bilgiler: 
Açıklamalar 

Referanslar 

5.1. Hane içi mutfaklarda kullanılan dezenfektanlar ve saklanan temizlik 
maddeleri   

7 Gıda ile temas 
eden alan 

(akut ve 
kronik 

maruziyet) 

0.2 m2  Dezenfektan kalıntılarını 
değerlendirmek için US 

EPA modelinde, gıda ile 
temas eden yüzey alanı 

için 0,2 m2'lik bir değer 

kullanılır. Değer, gıda ile 
temas eden sanitasyon 

çözümlerini 
değerlendirmek için FDA 

tarafından kullanılan 0,4 

m2 değerine 

dayanmaktadır. Bu 
değerin gerçek temeli 

FDA kaynaklarından 
belgelenemez, ancak 

kullanımı belgelenmiştir. 
FDA değeri, bir kişinin 

kurumsal bir ortamda 
günde 3 öğün için 

kullandığı tüm mutfak 

eşyası, tabak ve 
bardakların yüzey alanını 

yansıtır. US EPA 
modelinin amacı için, FDA 

değeri yalnızca tezgah 
üstü yüzeyleri yansıtacak 

şekilde yarıya 
indirilmiştir. 
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   Varsayılan değer, akut 
durumu da kapsayacak 

kadar ihtiyatlı kabul 
edilen kronik maruziyet 

için yapılan varsayımlara 
dayanmaktadır. (DRAWG 

Çalıştayı Ocak 2012) 

8 Kütle transfer 
verimlilik 

faktörü 

100% En kötü durumda; kütle 
aktarım verimliliğine 

ilişkin ürüne özel 
verilere göre 

değiştirilebilir 

- 

5.2. Konutlarda kullanılan insektisitler 

9 Oda 
yüksekliği 

2.5 m  Ev içi ve profesyonel 
kullanım için insektisitler 

vb. için OECD ESD 

10 Oda hacmi 
(mutfak) 

15 m3  Genel Bilgi Sayfası, RIVM 
raporu 320104002/2006 

11 Gıda ile temas 
eden alan 

0.53 m2 Üç yüzey bileşeninin 
kombinasyonu: 

Gıdayla temas eden 
alanın türetilmesi Ek 5-1, 

Kısım 2'de açıklanmıştır. 

Kronik maruziyet 
hesaplamaları için diyetle 

0,5'lik bir alım 
fraksiyonunun 

uygulanabileceğini lütfen 
unutmayın. 

   a) mutfak tezgahında 

gıda temas alanı 

   b) gıda ile temas eden 

açıkta kalan bulaşıklar 

   c) maruz kalan gıda 
alanı 

12 Kütle transfer 
verimlilik 

faktörü 

100% En kötü durumda; kütle 
aktarım verimliliğine 

ilişkin ürüne özel 
verilere göre 

değiştirilebilir 

- 
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No. Açıklama Varsayı-

lan 
değerler 

Temel Bilgiler: 

Açıklamalar 

Referanslar 

5.3. İçme suyu dezenfeksiyonu 

13 su kabı hacmi 5 L Küçük hacimli bir 
kap en kötü durum 

olarak kabul edilir. 
Gerekirse daha 

küçük bir hacim 
kullanılabilir 

- 

14 5-L su 

soğutucunun 
iç yüzey alanı 

0.18 m2 Taban çapı 14 cm 

olan silindirik bir 5 L 
su soğutucusu 

varsayıldığında, 
yükseklik: 

- 

   V = πr2h → h = V/ 

πr2 = 5000 cm3/ π 

49cm2 = 33 cm 

 

   Daha sonra iç yüzey 

alanı: 

 

   A = 2πr2 + 2 πrh = 

1760 cm2 = 0.18 

m2 

 

15 Kütle transfer 

verimlilik 
faktörü 

100% En kötü durumda; 

kütle aktarım  

- 

   verimliliğine ilişkin 
ürüne özel verilere 

göre  

 

   değiştirilebilir  

16 Günlük su varsayılan   

 tüketimi Ek 

  5-2, 

  kısım 2 

5.4. Bulaşık deterjanlarında kutu içi koruyucular 

17 Konsantrasyo
n  

1400 
mg/L 

 Weegels M.F. (1997),  

 Tüketici 

ürünü 
kullanımında 

kimyasalların  

 deterjana maruziyeti. 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 
Sürüm 4.0, Aralık 2017 546 
BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 
Sürüm 4.0, Aralık 2017 546 

 

 bulaşık 
yıkama 

 Endüstriyel Tasarım 

Fakültesi 

 Solüsyon  Mühendislik, Delft  

Teknoloji Üniversitesi. 

Hollanda 

18 Durulamadan 
sonra 

bulaşıklarda 
kalan su 

miktarı 

5.5 x 10-

5 

mL/cm2 

Bu değere 2'lik 
kalite faktörü 

atanmıştır, yani 
kişisel yargı ile 

desteklenen tek bir 
veri kaynağına 

dayanmaktadır. 

Kalite faktörleri 1 ile 
4 arasında değişir, 

burada 1 düşük 
kalite ve 4 yüksek 

kalite anlamına 
gelir. 

HERA rehber dokümanı 

Metodoloji, Şubat 2005 

   Bir durulamadan 
sonra 1/10 dilusyon 

faktörü hesaba 
katılarak, HERA 

kılavuzunda 5,5 x 

10-4 mL/cm2 verilen 

değere dayanır. 

 

19 Yemekle 
günlük olarak 

temas eden 
yemek  

5400 cm2  HERA rehber dokümanı 

Metodoloji, Şubat 2005 

20 Kütle transfer 
verimlilik 

faktörü 

100% En kötü durumda; 
kütle aktarım  

- 

   verimliliğine ilişkin 
ürüne özel verilere 

göre  

 

   değiştirilebilir  
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No. Açıklama Varsayı-

lan 

değerler 

Temel Bilgiler: 

Açıklamalar 

Referanslar 

Çeşitli 

21 Vücut Ağırlığı HEEG 

görüşüne 

bakın 17 

  

 

2. Ev tipi insektisitler senaryosunda kullanılan gıdayla temas eden alanın 

türetilmesi (bkz. Tablo 44'teki varsayılan değer 11) 

Evlerde buhar halinde uygulanan insektisitlerin kullanılması, tezgahlarda ve açık 

dolaplarda ve raflarda saklanan tabaklar tezgahlar ve gıda ile temas eden yüzeylerde 

üstü açık olarak depolanan yiyeceklerde kalıntılara neden olabilir. Bu kalıntılara 

diyetle maruziyet, günlük olarak tüketilen gıda ile temas eden yüzeyin boyutu 

kullanılarak tahmin edilir. İnsektisit senaryosu için, bu yüzeylerin boyutu için 

aşağıdaki varsayılan değerler belirlenmiştir. Her bir varsayılan değer, Tablo 45'te 

gösterildiği gibi üç bileşenin bir kombinasyonunu temsil eder. Diyet alım fraksiyonu 

(D), kronik değerlendirmede fraksiyonun yarısının günde tüketildiği varsayımını 

yansıtmak için akut için 1/gün ve kronik için 0.5/gün'e eşittir. 

Tablo 45: Gıdayla temas eden toplam alanı ve Besin alım fraksiyonu 

 

 

Yemek alanı 

 

Temas 

alanı 

  

Diyet alım 

fraksiyonu (D) 

akut 

maruziyet/gün  

 

Diyet alım 

fraksiyonu (D) 

kronik 

maruziyet/gün 

mutfak tezgahında gıda 

temas alanı 

0.2 m2  1,0 0,5 

gıda ile temas eden açıkta 

kalan bulaşıklar 

0.27 m2  1,0 0,5 
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maruz kalan gıda alanı 0.06 m2  1,0 0,5 

Toplam gıda temas alanı 0.53m2  1,0 0,5 

Mutfak tezgahı üzerindeki artıklar için gıda temas alanı, ev mutfaklarındaki 

dezenfektanlar ve korunmuş temizleyiciler için senaryodaki karşılık gelen değere 

dayanmaktadır (0,2 m2, Tablo 44, Ek 5-1'deki varsayılan değer 7'ye bakınız). Bu 

varsayılan değerin yetişkinler için türetildiği unutulmamalıdır; yeni yürümeye 

başlayan çocuklar için farklı veya daha düşük gıda tüketimine izin vermek üzere 

kullanılacak değer konusunda esneklik uygulanabilir. Akut senaryo için bu değer 

değişmeden uygulanır. Kronik senaryoda, buhar üreticilerin tipik olarak günde 24 

saat sürekli olarak kullanılmadığı gerçeğini yansıtmak için diyetle alınan 0,5'lik bir 

alım fraksiyonu uygulanır (yani 0,2 m2 x 0,5 / d = 0,1 m2/d) (ulusal özel koşullar, 

farklı iklim koşullarının belirli denizaşırı konumları için geçerli olabilir). 

Yiyecekle temas eden açık bulaşıkların alanı, bulaşık yıkama deterjanları 

senaryosundaki karşılık gelen değere dayanmaktadır (0,54 m2, Tablo 44, Ek 5-1'deki 

varsayılan değer 19'a bakınız). Akut senaryo için bu değer, tüm yemeklerin biyosidal 

ürüne maruziyetecağı gerçeğini yansıtacak şekilde % 50 azaltılır (yani 0,54 m2 x 0,5 

= 0,27 m2). Tablo 46, %50 faktörünün neden haklı olduğunu açıklamaktadır. Kronik 

senaryo için, buhar üreticilerin yıl boyunca günlük olarak kullanılmadığını yansıtmak 

için değer % 50 daha azaltılır (yani 0,54 m2 x 0,5 x 0,5 = 0,135 m2). 
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Tablo 46: Maruz Kalan kapların gıda ile temas eden alanı 

 

 Orta-
lama 

boyut 
(cm) 

Tek 
eşya 

alan 
(cm2) 

Günlük 
kullanı-

lan 
eşyalar 

Ayrılan 
toplam 

alan 

(cm2/gü

n) 

Senaryo/ 
Açıkta kalan 

gıda temas 
yüzeyi 

Açıkta 
kalan gıda 

temas 
yüzeyi (cm 

2) 

 

Tabaklar        

Yemek tabağı Ø 24 450 3 yemek 

tabağı 

1350 Üst üste 3 

tabak 
= Üst tabağın  

450  

     % 100'ü  

     Bir rafta dikey 

olarak 

saklanan 3 
tabak =  

450  

    her eşyanın  

     gıdayla temas  

     eden 

yüzeyinin  

 

    maksimum% 

33'ü 

 

Çorba tabağı Ø 20 300 3 çorba, 
ek 

tabak, 
tatlı 

tabağı + 
1 yemek 

tabağı 

 3 farklı yığın: 1050  

(sırsız derin 

kısım); 

   çorba 

tabakları 

 

düz tatlı tabağı 
ya da yan tabak 

   yan tabak 
yemek 

tabakları 

 

    = Üst tabağın   

    % 100'ü  

     tamamı 

dizilmiş 

450  

    dikey şekilde  

    her eşyanın  

     gıdayla temas  

     eden 

yüzeyinin  

 

    maksimum% 
33'ü 

 

Ara toplam      450 - 1050  
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Bardaklar/kupa
lar ve bardaklar 

       

 Bardaklar/k

upalar  

Ø 8 300 3 kupa 900 hepsi dizili  

ve 

bardaklar 

11 s ve/veya 

bardakla
r 

yana yatık 

= 0% 

0 

   3 kahve, çay,  

  asılı bira 
bardakları 

300 

  raf = 33%   

  her eşyanın  

   eden 
yüzeyinin  

 

  maksimum% 
33'ü 

 

   3 bardak ya da  300 

  üst üste 
kupalar 

 

  tek yığın  

  üstteki 
eşyanın 

 

  %100'ü  

   2 yığın 600 

  bardaklar  

  kupalar  

  üstteki 

eşyanın 

 

  %100'ü  
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Ara toplam      0 - 600 

Çatal bıçak 

takımı 

      

Çatal bıçak takımı 
(bıçak, çatal, kaşık 

takımı) 

 40 3 takım 120 çekmecede 0 

Tencereler & 

tavalar 

      

1,5 L Tencere veya 
küçük kızartma 

tavası 

Ø 16 
8 s 

600 3 küçük 
veya 2 

küçük 
herhang

i bir 
kombina

syon 
+ 1 

büyük, 
veya 2 

büyük 
sos 

tavası/t

ava 

~2200 duvara veya 
tavan rafına 

asılı = her 
eşyanın 

gıdayla temas 
eden 

yüzeyinin % 
33'ü 

720 

3-4 L 

tencere, güveç 
veya kızartma 

tavası 

örneğin 

Ø22, h 
11 ya da  

Ø 26, h 
7 

veya 
Ø28, h 5 

1000- 

1100 

 rafta 

istiflenmiş, en 
küçük eşya 

üstte = en 
büyük 

eşyaların 
yüzeyinin 

%100'ü 
(herhangi bir 

eşyanın 

örtülmemiş 
kısımlarını 

dikkate almak 
için) 

1000 

Ara toplam      720 - 1000 

Mutfak eşyaları       

Kesme bıçakları    10 bıçak 
bloğunda veya 

çekmecede 
=%0 

0 
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Kepçe, spatula, 
çırpma teli, tahta 

kaşık vb. 

   1 çatal 
bıçak 

takımına 
benzer 

~ 40 

dikey olarak 
mutfak 

eşyaları 
tutucusunda 

veya rafta asılı 
= her eşyanın 

gıdayla temas 

yüzeyinin 
maksimum% 

100'ü 

40 

Kase Ø 20 

8 s 

 1 

karıştır
ma kabı 

 

750-800 

rafta, 

sıralanmış ve 
yığılmış 

= Üst eşyanın 
gıda temas 

yüzeyinin % 
100'ü 

800 

Ø13 

h 6 

 or 2 

small 
bowls 

375 

Ara toplam      415 - 840 

 

TOPLAM 

    

~5400 

  

1585 – 
3490 

% 30 -% 65 

'En yüksek maruziyet’ senaryolarının tümü en kötü durum senaryosuyla birleştirilirse, 

5400 cm2'lik gıda temasında toplam alanın % 65'i açığa çıkacaktır. Yukarıdaki tabloda 

verilen olanaklardan farklı senaryolar (en kötü durum dışında) oluşturursak, 

neredeyse tüm kombinasyonlar, 5400 cm2'lik varsayılan değerin %50'sinden daha 

küçük veya yaklaşık %50'ye eşit açıkta kalan bir alana yol açacaktır. 
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Yığılmış eşyaların senaryoları için kaselerin, tencerelerin, kupaların vb. dikey iç 

yüzeylerinin de gerçekte böyle olmayabilecek tamamen açık alanlar (yatay gibi) 

olarak kabul edildiğine dikkat edilmelidir - bu alanların maruziyeti eşyanın tasarımına 

bağlı olabilir ve çok daha düşük olabilir. 

Sonuç olarak, 5400 cm2/gün varsayılan değerinin % 50'si, yani 2700 cm2/gün, bir 

ev mutfağında veya yemek alanında açık olarak dizili tabakların açıkta kalan yüzey 

alanı için makul ve ölçülü bir tahmin olarak kabul edilir. 

Maruz kalan gıdanın alanı, örneğin elma veya şeftali gibi meyveler, domates, salatalık 

veya ekmek ve diğer unlu mamuller gibi yalnızca belirli yiyeceklerin açıkta 

saklanmasının muhtemel olduğu gerçeğine dayanarak belirlenmiştir. Tüketim ve 

birim ağırlık verileri, meyve ve sebze tüketimini belirlemek ve karşılık gelen gıda 

yüzey alanını tahmin etmek için EFSA PRIMo rev.2'den ve karşılaştırma için EFSA 

Kapsamlı Avrupa Gıda Tüketim Veritabanından (CEFCD) alınmıştır. Detaylar Tablo 

47'de (kronik tüketim) ve Tablo 48'de (akut tüketim) verilmektedir. 
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Tablo 47: Gıdanın maruz kalan alanı (kronik tüketim) 

 

i) EFSA PRIMo rev.2 Ortalama tüketim verileri 

 Yenil-

ebilir 

por-

siyon 

ağırlık 

birimi 

[g] 

Tahmini

birim 

yüzey 

[~ cm2] 

maruz 

kalan 

yüzey 

varsa-

yılan 

[%] 

Gıda tüketimi 

[g/gün] 

p&p 

oranı 

[~ 

%] 

Gün başına 

tüketilen 

meyve/sebze 

birimi 

(p&p dışında) 

"Tüketilen" karşılık gelen alan 

mutlak 

[~ cm2 / gün] 

bağıl 

[~ cm2 /kg bw/ 

gün] 

    PT LT IE  PT LT IE PT LT IE PT LT IE 

Meyve                 

Elma 131,8 200 75 63,0 130,7 59,7 50 0,23 

9 

0,49 

6 

0,22 

6 

 

36 

 

74 

 

34 

 

0,60 

 

1,06 

 

0,45 

Armut 158,4 230 75 20,3 11,1 17,6  0,12 

8 

0,07 

0 

0,11 

  

 

22 

 

12 

 

19 

 

0,37 

 

0,17 

 

0,26 

Kayısı 40,1 80 75 1,1 0 11,4 50 0,01 

4 

0,00 

0 

0,14 

2 

   

0 

 

9 

 

0,01 

 

0,00 

 

0,11 
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Kiraz 7,0 20 75 2,2 1,9 1,6 30 0,22 

0 

0,18 

5 

0,16 

0 

 

3 

 

3 

 

2 

 

0,06 

 

0,04 

 

0,03 

Şeftali 123,5 150 75 21,4 0 42,8 30 0,12 

dikka

te 

0,00 

0 

0,24 

3 

 

14 

 

0 

 

27 

 

0,23 

 

0,00 

 

0,36 

Erik 53,3 80 75 0,9 1,9 23,4  0,01 

7 

0,03 

6 

0,43 

9 

   

2 

 

26 

 

0,02 

 

0,03 

 

0,35 

Masada Üzüm 581,6 1000 55 16,7 0,9 19,5  0,02 

9 

0,00 

2 

0,03 

4 

 

16 

 

  

 

18 

 

0,26 

 

0,01 

 

0,25 

Meyveli sebzeler                 

Domates 102,6 100 75 53,7 43,4 30,2 30 0,36 

6 

0,29 

6 

0,20 

6 

 

27 

 

22 

 

15 

 

0,46 

 

0,32 

 

0,21 

Biber 160,0 310 75 11,6 1,4 10.3  0,07 

3 

0,00 

9 

0,06 

4 

17 2 15  

0,28 

 

0,03 

 

0,20 
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Salatalık 411,4 500 75 1,6 27,4 8,0  0,00 

4 

0,06 

7 

0,01 

9 

  25 7  

0,02 

 

0,36 

 

0,10 

Toplam Meyve ve 

Sebzeler 

    

192,5 

 

218,7 

 

224,5 

     

138 

 

142 

 

174 

 

2,3 

 

2,0 

 

2,3 

 

 

ii) EFSA Kapsamlı Avrupa Gıda Tüketimi Veritabanı Ortalama tüketim verileri - kronik 

 Birim 

ağırlık, 

ağırlıklı 

ortalam

a [~ g] 

Tahmini 

birim 

yüzey, 

ağırlıklı 

ortalama 

[~cm2] 

Maruz 

kalan 

yüzey 

varsayıl

an [%] 

70 kg yetişkinin 

gıda tüketimi 

[g/gün] 

Tüketilen 

meyve/sebze 

miktarı 

gün başına 

"Tüketilen" karşılık gelen alan 

mutlak 

[~ cm2 / 

gün] 

bağıl 

[~ cm2 /kg bw/ gün] 

    IT ES DK IT ES DK IT ES DK IT ES DK 

 

Çekirdekli meyveler 

140 210 75 72,6 79,1 70,4 0,5 

2 

0,5 

7 

0,5 

0 

82 89 79 1,2 1,3 1,1 
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Taş meyveler 

90 115 75 28,4 24,8 9,3 0,3 

2 

0,2 

8 

0,1 

0 

27 24 9 0,4 0,3 0,1 

 

Meyveli sebzeler 

170 200 75 129,1 93,3 83,1 0,7 

6 

0,5 

5 

0,4 

9 

11 

4 

82 73 1,6 1,2 1,1 

Toplam Meyve ve Sebzeler    230,1 197,2 162,8    22 

3 

19 

5 

16 

  

3,2 2,8 2,3 

EFSA PRIMo rev.2'ye göre, dikkate alınan en yüksek 3 kronik meyve ve sebze tüketimi Portekiz (Genel nüfus, 60 kg c.a.], 

Litvanya [Yetişkin, vücut ağırlığı 70 kg] ve İrlanda [Yetişkin, vücut ağırlığı 75.2 kg] için elde edilmiştir. EFSA CEFCD, sırasıyla 

çekirdekli meyveler ve meyveli sebzeler grubu için toplu verilerin çıkarılmasına izin verdi. Yetişkinlerin en yüksek kronik 

tüketimi İtalya, İspanya ve Danimarka'da bulunmuştur. Bu verilere ortalama 70 kg vücut ağırlığı uygulanmıştır. 
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Yüzey alanı, meyvelerin çapı için yuvarlatılmış bir değer kullanılarak, tüm meyvelerin küre ve salatalığın 30 cm uzunluğunda 

bir silindir olduğu basitleştirilmiş varsayımına dayanılarak kabaca tahmin edilmiştir. Birleştirilmiş gruplar için, bir gruptaki 

münferit mahsullerin yaklaşık tüketim oranı ile ağırlıklandırılan bir ortalama birim ağırlık ve alan belirlenmiştir. Taneli 

meyvelerin yüzeyi düşünüldüğünde yüzey alanının daha büyük bir kısmının korunduğu sofralık üzümler haricinde, her bir 

meyve için %75'lik bir açık yüzey alanı varsayılır (alt tarafın açıkta kalması olası değildir). Meyvenin veya sebzenin önemli bir 

miktarının (>% 25) genellikle işlenmiş ve ambalajlanmış (p&p) ürünler (örn. meyve suyu, reçel, sos, konserve) olarak 

tüketildiği bilindiğinde, EFSA PRIMo verileri için, dikkate alınan senaryoda maruziyetecak gıda miktarını hesaba katmak için ek 

bir faktör geliştirilmiştir. EFSA CEFCD verileri, işlenmiş meyve ve sebze verilerinin ayrı ayrı alınmasına izin verir, bu nedenle 

ek bir faktör kullanılmamıştır. 

Sonuç: EFSA PRIMo rev.2'ye göre, açık olarak depolanmış meyve ve sebzelerden tahmini kronik maruziyet günlük yaklaşık 2-

2,3 cm2/kg canlı ağırlık olacaktır (yetişkinler için verilere göre). Bu, çekirdekli meyveler ve taneli meyveler için EFSA CEFCD 

verileriyle doğrulanmıştır. Sonuç, verilerin bir araya toplanması ve burada ele alınan senaryo ile ilgili olmayan bu gruba 

muhtemelen ek olan mahsullerin (örneğin kavun, patlıcan, kabak) dahil edilmesi nedeniyle Meyveli sebzeler için yaklaşık iki 

kat daha yüksektir. 

 Bu taslak rehber dokümanda ele alınan "60 kg yetişkin" için, meyve ve sebzeler yoluyla günlük kronik maruziyet yaklaşık 

140 cm2 olacaktır. Toplam 200 cm2'lik bir değer, potansiyel olarak kirlenmiş ekmek, kek vb. de dahil etmek için yeterince 

büyük bir marj sağlar. 
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Tablo 48: Gıdanın maruz kalan alanı (akut tüketim) 

 

EFSA Kapsamlı Avrupa Gıda Tüketimi Veritabanı 

95. yüzdelik akut tüketim verileri 

 Birim 

ağırlık, 

ağırlıklı 

ortalama 

[~ g] 

Tahmini 

birim 

yüzey, 

ağırlıklı 

ortalama 

[~ cm2] 

Maruz 

kalan 

yüzey 

Varsayıl

an [%] 

70 kg yetişkinin 

gıda tüketimi 

[g/gün] 

Gün başına 

tüketilen 

birimler 

"Tüketilen" karşılık gelen alan 

mutlak 

[~ cm2 / gün] 

bağıl 

[~ cm2 /kg

 bw/ gün] 

    PL LV EE PL LV EE       

Toplam meyve ve meyve 

ürünleri 

   873,9 620,0 572,7          

Çekirdekli meyveler 140 210 75 759,0 560,9 560,0 5,4 4,0 4,0 854 631 630 12 9,0 9,0 

bütünün %    87 91 98          

    SL ES IT SL ES IT       

Toplam meyve ve meyve    700,0 654,1 589,8          
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ürünleri 

Taş meyveler 90 115 75 700,0 608,2 523,1 7,8 6,8 5,8 671 583 501 9,6 8,3 7,2 

bütünün %    100 93 89          

Birden fazla gıda türünün kalıntılarında akut maruziyet söz konusu olduğunda, tüketim verilerinin daha yüksek düzeyde bir 

araya getirilmesi yararlı olabilir. 24 saat içinde tüketilen farklı gıda maddelerinin aynı maddenin kalıntılarını içermediğinin 

varsayıldığı Pestisit değerlendirmesinin aksine, bu, insektisit buhar oluşturucusu kullanımından kaynaklanan kalıntılara maruz 

kalan gıda maddeleri için dikkate alınmalıdır. 

Değerler kronik verilere göre hesaplanmıştır. Meyveli sebzeler yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı dikkate alınmamıştır. 

Toplam meyve ve meyve ürünleri tüketimiyle karşılaştırıldığında, sert çekirdekli meyveler ve taneli meyveler için yapılan 

tahminlerin, gerçekten de ilgi konusu malların 'toplam' akut alımının iyi bir tahmini olacağı sonucuna varılabilir. En yüksek 

akut alım miktarı ~ 12 cm2 / kg canlı ağırlık / gün (çekirdekli meyveler) ve  

~ 9,6 cm2 / kg canlı ağırlık / gün (sert çekirdekli meyveler) olmuştur. 

 Bu taslak rehber dokümanda ele alınan 60 kg'lık yetişkin için, günlük maruziyet 570 ila 720 cm2 olacaktır, bu 

da 600 cm2'lik varsayılan bir rakama karşılık gelir. 
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Ek 5-2: Varsayılan yaş grupları, vücut ağırlıkları ve su tüketimi 

1. Uzman olmayanlar tarafından kullanılan biyosidal ürünlerin diyet risk 

değerlendirmesi için yaş grupları. 

Genel olarak çocuklar, yetişkinlere göre yiyecek kalıntılarına daha fazla maruz 

kalabilirler çünkü görece yiyecek alımları daha yüksektir (yani vücut ağırlığı temelinde 

yiyecek tüketimleri yetişkinden daha yüksektir) ve kimyasalların toksik etkilerine 

karşı daha duyarlı olabilirler. Çocukların davranış, beslenme ve yiyecek alımını 

etkileyen birçok gelişim aşamasından dolayı, çocuklar ayrıca "bebekler", "küçük 

çocuklar" ve "daha büyük çocuklar" olarak alt gruplara ayrılır. 

Varsayılan Değerler üzerine EFSA Bilimsel Görüşüne göre, 3-6 aylık bebekler vücut 

ağırlığı bazında en yüksek gıda alımına sahiptir (132,4 g/kg canlı ağırlık/gün). Ancak 

esas olarak anne sütü ve mama sütü tüketirler. Diyetleri geri kalan 

popülasyonunkinden önemli ölçüde farklı olduğu için, tüm popülasyon için temsilci 

olarak kabul edilemezler ve çoğu diyete maruziyet senaryosu onlar için geçerli 

değildir. Bir sonraki en yüksek göreceli gıda alımına sahip yaş grubu 1-3 yaşındaki 

bebeklerdir (114.4 g/kg canlı ağırlık/gün). Diyetleri, yetişkinlerin de yediği katı 

yiyeceklerin çoğundan oluşur. Bu nedenle küçük çocuklar, DRA açısından en kötü 

durum olarak görülmelidir. 

Profesyonel olmayanların diyet dışı risk değerlendirmesi şu anda üç yaş grubunu 

dikkate almaktadır: bebekler, büyük çocuklar ve yetişkinler. Bu yaş gruplarından 

diyet dışı maruziyet durumlarının çoğunda en kötü durumu yansıtan bebektir. Yeni 

yürümeye başlayan çocuklar, diyet dışı risk değerlendirmesinde tanımlanmış bir yaş 

grubu değildir, ancak bebek senaryoları aslında tipik yürümeye başlayan çocuk 

davranışını (örneğin, eşyaları ağzına atma) içerecek şekilde oluşturulmuştur. Bu göz 

önüne alındığında, yeni yürümeye başlayan çocukların hem diyet hem de diyet dışı 

risk değerlendirmesinde en kötü durumu temsil ettiği ve bu nedenle tüm çocuk 

popülasyonunu kapsadığı kabul edilebilir. 

Gereksiz karmaşık değerlendirme senaryolarından kaçınmak amacıyla, çocuklar için 

risk değerlendirmesi tek bir yaş grubuyla, yani yeni yürümeye başlayan çocuklarla 

sınırlandırılmalıdır. Ek olarak, maruziyet yetişkin için rutin olarak hesaplanmalıdır. 
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Başka bir yaş grubunun en kötü durumu temsil ettiği spesifik durumlar olabilir. Bu 

durumlarda, maruziyet ek olarak en çok maruz kalan yaş grubu için 

değerlendirilmelidir. 

2. Varsayılan vücut ağırlığı ve su alım değerleri 

HEEG Görüşü 17, "Biyosidal ürünler için maruziyet değerlendirmelerinde kullanım için 

varsayılan insan faktörü değerleri", biyosidal ürün maruziyet değerlendirmesinde 

kullanılacak yaşa (bebek, küçük çocuk, çocuk, yetişkin) göre varsayılan vücut 

ağırlığını sağlamaktadır. 

Su içme senaryosunda, su tüketimi değerleri gereklidir ve vücut ağırlığının varsayılan 

değerleri dahil olmak üzere WHO 2003 varsayılan değerleri kullanılmalıdır. 

60 kg için 2L/g 10 kg için 1L/g 

5 kg'lık bir bebek için 0,75 L/g46 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 İlgili beslenme anket verileri ve/veya bilgileriyle desteklenen daha yüksek su tüketim oranlarına dayalı olarak bebekler için 

ek alım değerlendirmeleri gerekebilir. 
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Ek 5-3: Doğrudan Başvuru Sahipleri Ve Diğer Düzenleyici Makamlardan Elde 

Edilen Bilgiler 

Tablo 49: Başvuru Sahibi tarafından sağlanacak bilgiler 

 

Amaçlanan kullanıma ilişkin bilgiler 

- hedef türler/organizmalar 

- uygulama yöntemi 

- işlem sıklığı 

- uygulama oranı 

- üründe ve kullanımdaki üründe aktif madde konsantrasyonu (örneğin sprey 

formülasyonunda) 

- Tedavi edilecek alanların ayrıntılı açıklaması (örn. tezgahlar, özel ekipman, leke 

tedavisi) 

- ürün formülasyonu 

Her işlemin aynı uygulama oranıyla mı yoksa ilk işlemi takiben tazeleme işlemlerinin 

farklı bir hızda mı uygulandığı Başvuru Sahibi tarafından sağlanan 'amaçlanan 

kullanım açıklamasında' açıkça belirtilmelidir. 

Aktif maddeye ilişkin bilgiler 

- fiziko-kimyasal özellikler 

- bozulma / buharlaşma oranı (dosyanın çevresel kısmı) 

 

Tablo 50: Risk değerlendirmesine ilişkin diğer düzenleyici makamlardan 

alınan bilgiler 

 

Bitki Koruyucu Ürün 

AB Pestisit veritabanı http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/e

u- pesticides- 

database/public/?event=homepage&language

=EN 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN
http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN
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Pestisit kalıntıları için yönergeler http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pes

ticid es/publications_en.htm 

Bitki koruma ürünlerinde kullanılan aktif 

maddelerin AB emsal değerlendirmesi 

için sunulan RMS Değerlendirme 

Raporları 

http://dar.efsa.europa.eu/dar-

web/provision 

JMPR Raporları http://www.who.int/foodsafety/publications/j

mpr- reports/en/ 

Veteriner Tıbbi Ürünler 

EMA Özet Raporları / Özet Görüşleri http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?

curl=p 

ages/medicines/general/general_content_000

433.j sp 

JECFA Raporları http://www.who.int/foodsafety/publications/je

cfa- reports/en/ 

Gıda ve Yem Takviyeleri 

EFSA: Gıdaya eklenen gıda katkı 

maddeleri ve besin kaynakları (ANS) 

üzerine Panelin Değerlendirmeleri 

https://www.efsa.europa.eu/en/panels/ans 

EFSA: Panelin gıdayla temas eden 

 vücut yüzey hakkındaki 

 değerlendirmeleri 

https://www.efsa.europa.eu/en/panels/cef 

http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/publications_en.htm
http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/publications_en.htm
http://ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/publications_en.htm
http://dar.efsa.europa.eu/dar-web/provision
http://dar.efsa.europa.eu/dar-web/provision
http://www.who.int/foodsafety/publications/jmpr-reports/en/
http://www.who.int/foodsafety/publications/jmpr-reports/en/
http://www.who.int/foodsafety/publications/jmpr-reports/en/
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=p
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=p
http://www.who.int/foodsafety/publications/jecfa-reports/en/
http://www.who.int/foodsafety/publications/jecfa-reports/en/
http://www.who.int/foodsafety/publications/jecfa-reports/en/
https://www.efsa.europa.eu/en/panels/ans
https://www.efsa.europa.eu/en/panels/cef
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 Tatlandırıcılar ve  işleme 

yardımcıları (CEF) 

 

 EFSA: FEEDAP Panelinin 

Değerlendirmeleri (Katkı 

maddeleri ve hayvan yemlerinde 

kullanılan ürünler veya 

maddeler) 

https://www.efsa.europa.eu/en/panels/feed

ap 

Gıda ile Temas Eden Materyaller 

Ruhsat verilmeden önce gıda ile 

temas eden materyallerde 

kullanılacak bir maddenin 

güvenlik değerlendirmesi adına 

başvuruda bulunan dilekçe 

sahipleri için EFSA rehberlik 

notu. 

http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc

/21r. pdf 

https://www.efsa.europa.eu/en/panels/feedap
https://www.efsa.europa.eu/en/panels/feedap
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/21r.pdf
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/21r.pdf
http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/21r.pdf
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6. Biyosidal Ürünlerde Kullanılan Aktif Maddelere Canlı Hayvan 

Maruziyetinin Tahmin Edilmesine İlişkin Kılavuz 

6.1 Genel bilgiler 

Diyet Riski Değerlendirme Çalışma Grubu (DRAWG), biyosidal aktif maddelerin (aktif 

madde) diyet risk değerlendirmesi (DRA) için rehberlik geliştirmek amacıyla, 

Biyosidal Ürün Direktifi (BPD) kapsamında Mayıs 2009'da oluşturulmuştur. Yeni 

Biyosidal Ürünler Yönetmeliği (BPR) kapsamında, DRAWG tarafından geliştirilen 

rehberliğe devam etmek ve sonuçlandırmak üzere Gıdaya Kalıntı Transferinin 

(ARTFood) Değerlendirilmesine ilişkin ad hoc Çalışma Grubunun yetkisi üzerine 

oluşturulan ve mutabık olunan Biyosidal Ürün Komitesi (BPC), Şubat 2014'teki 

toplantısında (BPC-2) 

Bu kılavuzda ARTFood, çabalarını çiftlik hayvanlarının dış maruziyet 

değerlendirmesine odaklamıştır. Harici maruziyet tahmininin ötesine nasıl 

geçileceğini detaylandıran rehber CVMP-BTM Çalışma Grubu47 tarafından 

geliştirilmiştir ve bu bölümde EMA-CVMP kılavuzu "Biyosidal ürünler için maksimum 

kalıntı limitlerinin (MRL) risk karakterizasyonu ve değerlendirilmesi hakkında kılavuz" 

(EMA/CVMP/SWP/90250/2010) olarak referans alınmıştır48. Hayvancılık kaynaklı 

ürünlerdeki maksimum kalıntı limitleri (MRL'ler) CA-March17-Doc.7.6.c-final49 

doğrultusunda  

EMA tarafından belirlenir49. 

 

47 CVMP: Veterinerlik Kullanımı İçin Tıbbi Ürünler Komitesi; BTM: Biyosidal ürünler Teknik Toplantısı. Biyosidal ürünler için risk 
karakterizasyonu ve maksimum kalıntı limitlerinin (MRL) değerlendirilmesi hakkında kılavuz. 
48 Biyosidal ürünler için risk karakterizasyonu ve maksimum kalıntı limitlerinin (MRL) değerlendirilmesi hakkında kılavuz (EMA 
/ CVMP / SWP / 
90250/2010).[http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2015/01/WC50018 1638.pdf] 
49 CA-March17-Doc.7.6.c-final. [https://www.google.fi/search?rls=com.microsoft%3Aen- GB%3AIE-SearchBox&dcr=0&q=CA-
March17-Doc.7.6.c-final&oq=CA-March17-Doc.7.6.c- final&gs_l=psy-ab.12...2798.2798.0.5285.1.1.0.0.0.0.54.54.1.1.0....0 
1.1.64.psy- 
ab..0.0.0 .......... 0.Wb8um0se6hw] 
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http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2015/01/WC500181638.pdf
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DRAWG, AB çapında biyosidal aktif madde değerlendirmelerinin bir parçası olarak 

gerçekleştirilen, tüm AB Üye Devletlerinden gelen canlı hayvan dış maruziyet 

tahminlerini toplamıştır. Bu tahminler, mevcut araçları derlemek, gözenekleri 

belirlemek ve harici maruziyet senaryolarını tanımlamak için değerlendirilmiştir. Bu 

değerlendirmelerin sonuçları, aşağıdaki metnin temelini oluşturur ve adım adım bir 

yaklaşım bağlamında kullanılması amaçlanan bir teknik rehberlik sağlamaktadır. 

Yöntem, daha ayrıntılı bir değerlendirmesine ihtiyaç duyulan maddeleri belirlemek 

için gıda üreten hayvanların harici maruziyetine yönelik bir eşik kavramı kullanır. Gıda 

üreten bir hayvanın farmakolojik olarak aktif maddeye ve/veya toksik bozunma 

ürünlerine ve/veya biyosidal üründe bulunan endişe verici herhangi bir maddeye 

tahmini harici maruziyeti, tetikleme değerini (4 μg/kg canlı ağırlık) aşmıyorsa, hayvan 

kaynaklı gıdalarda önemli kalıntı beklenmemektedir ve madde toksikolojik endişeler 

doğurmadıkça değerlendirme daha fazla ilerlememektedir. Harici maruziyet tahmini 

bu tetikleme değerini aşarsa değerlendirme, maruziyet tahminini iyileştirmeyi 

amaçlayacak şekilde bir sonraki aşamaya geçer. İyileştirmeden sonra tetikleme 

değeri hala aşılıyorsa, yenilebilir ürünlerdeki kalıntı potansiyeli hakkında daha ayrıntılı 

bir değerlendirme yapılması gerektiği sonucuna varılabilir. “Biyosidal ürünler için 

maksimum kalıntı limitlerinin (MRL'ler) risk karakterizasyonu ve değerlendirilmesine 

ilişkin kılavuz” (EMA-CVMP kılavuzu), harici maruziyet tahminlerinin ötesine nasıl 

geçileceğini ayrıntılarıyla anlatmaktadır. EMA-CVMP kılavuzuna göre, en kötü tüketici 

maruziyeti (WCCE) tahmini yapılır ve kabul edilebilir günlük alım miktarı (ADI) ile 

karşılaştırılır. WCCE, ADI'nin% 30'undan daha düşükse ve  
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aktif maddenin toksisitesi ile ilgili özel bir endişenin olmadığı durumlarda, bir MRL 

değerlendirmesi gerekli olmayabilir. Öte yandan, WCCE'nin ADI'nin %30'unun 

üzerinde olduğu sonucuna varılırsa ve aktif maddenin toksisitesiyle ilgili özel bir 

endişe varsa, o zaman bir MRL değerlendirmesi gerekebilir. 

Bu bölümde sunulan metodolojiler için bir çerçeve görevi gören aşamalı yaklaşımın 

bağlayıcı olmadığı belirtilmelidir. Başvuru Sahipleri ve Üye Devletlerin Yetkili 

Makamları, adımlardan herhangi birini atlamayı seçebilir ve EMA-CVMP rehber 

dokümanı "Biyosidal ürünler için maksimum kalıntı limitlerinin (MRL) risk 

karakterizasyonu ve değerlendirilmesine ilişkin kılavuz" da ayrıntılı olarak açıklanan 

yaklaşıma geçmeyi seçebilirler. Ayrıca, bu bölümde açıklanan yöntemler, gıdaya 

biyosidal ürün transferinin değerlendirilmesi için öneriler olarak görülmelidir. 

Değerlendirme için başka yöntemler önermek isteyen başvuru sahipleri, bu diğer 

yöntemler kanıtlandığı, iyi belgelendiği ve bu rehber dokümanın genel ilkelerine ve 

EMA-CVMP kılavuzuna uygun olduğu sürece bunu yapabilir. 

 

6.2 Giriş 

Kalıntı sorununun daha fazla araştırılması gerekip gerekmediğini değerlendirmek için 

CA-March17-Doc.7.6.c-finalde belirtilen ilkeler dikkate alınmalıdır. Tahminin gerekli 

olduğu sonucuna varılırsa, bu rehber doküman, gıda üreten bir hayvanın biyosidal 

aktif maddeye dışarıdan maruziyetinin tahmin edilmesi için metodoloji sağlar. 

Biyosidal ürünler, bazıları gıda veya yemin üretildiği, depolandığı ve/veya işlendiği 

alanlarda veya eşyalarda kullanılan 22 ürün tipine (PT) ayrılır. Bu şekilde veya 

doğrudan işlem yoluyla, biyosidal aktif maddeler gıda veya yem içine taşınabilir. 

Ayrıca biyosidal ürünlerin hayvancılıkta kullanılmasıyla, hayvanlar da maruz 

kalabilmekte, bu da hayvancılıktan elde edilen gıda ürünlerinde kalıntılara neden 

olabilmektedir. Çiftlik hayvanlarının biyosidal aktif maddelere maruz kalabileceği beş 

temel amaçlanan kullanım grubu belirlenmiştir: 

1. hayvan barınağının bakımı (esas olarak PT 3, 18, 19 ve 21); 

2. yem ve içme suyunun veya saklama tesislerinin temizliği (esas olarak PT 4, 5 ve 

PT12); 

3. çiftlik hayvanlarının temas edebileceği materyallerin işlenmesi (özellikle PT 8); 

4. çiftlik hayvanlarına doğrudan işlem (özellikle PT 3, 18 ve 19); 
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5. su ürünlerinin işlenmesi (esas olarak PT3 ve PT21). 

Bu grupların her biri için, olası maruziyet tahmini yöntemleri bu belgede 

tartışılmaktadır. 

Diğer PT'lerin çiftlik hayvanlarının maruziyetine yol açma olasılığı düşüktür, ancak bu 

durum bazında ele alınmalıdır. Genel olarak, kalıntıyla ilgili soru yalnızca normal 

kullanım koşulları altındaki aktif maddeler çiftlik hayvanlarının maruziyetine yol 

açabildiğinde daha fazla araştırılmalıdır. 

Hayvancılığın maruziyet olasılığı, bir maruziyet değerlendirmesi veya feragat 

nedenlerini detaylandıran "Verilerin Gönderilmemesine İlişkin Gerekçe" şeklinde bir 

feragat yoluyla değerlendirilebilir ve ele alınabilir; ki bu da biyosidal aktif madde 

kalıntılarının çiftlik hayvanlarına transferinin olası olmadığını göstermelidir. 

Biyosidal bir aktif madde için birden fazla yolla (örneğin diyet ve deri), birden fazla 

kullanımla (örneğin profesyonel ve profesyonel olmayan) maruziyete yol açan ve 

birden fazla PT'de ve/veya birden fazla düzenleyici alanda (örneğin bitki koruma 

ürünleri, veteriner ilaçları, gıda ile temas eden materyaller veya gıda katkı 

maddeleri), bir toplu maruziyet değerlendirmesi yapılmalıdır. Toplam maruziyet 

değerlendirmesinin nasıl yapılacağına dair AB çapında uyumlaştırılmış bir rehber 

bulunmamaktadır;  bu nedenle, böyle bir prosedürün yokluğunda, ilgili kılavuz  

geliştirilinceye kadar bu bölümde toplam diyet maruziyet değerlendirmesi  

önerilmemektedir. 

 

6.3 Risk karakterizasyonuna adım adım yaklaşımı 

Çiftlik hayvanlarının maruziyetin öngörülebildiği yerlerde biyosidal ürünlerin 

değerlendirilmesinde aşamalı bir yaklaşım önerilmektedir. 

Kademe I, işlem gören alanlarda hayvanların aktif madde veya onun bozunma 

ürünleriyle temasından kaynaklanan dış maruziyet tahminine odaklanmaktadır. 

Amaçlanan kullanım/kullanımlar ve modelleme yaklaşımlarına bağlı olarak gerçekçi 

en kötü durum maruziyet senaryoları geliştirilir ve birinci kademe değerlendirmesi 

gerçekleştirilir. Seviye II'de, örneğin aktif maddenin ilgili kalıntılarının veya ahır 

duvarlarında bozunma ürünlerinin ölçümleri gibi dış maruziyet değerlendirmesini 

iyileştirmek için deneysel veriler talep edilebilir. Diğer adımlar, tam diyet riski 

değerlendirmesini ve olası bir MRL oluşturulmasını içerir (bu adımlar EMA-CVMP 
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kılavuzunda açıklanmıştır). 

6.3.1 Kademe I: Haricen Maruziyet Durumuna Yönelik İlk Değerlendirme 

 

 Okuyucu için NOT: 

Şu anda, hayvan çalışmalarının sunulmasını tetikleyen hayvansal gıda 

alımının, 544/2011 sayılı Yönetmelik (AB) kapsamındaki aktif maddeler 

için 0,1 mg/kg DM ve 283/2013 sayılı Yönetmelik (AB) kapsamında 0,004 

mg/kg vücut ağırlığı olduğu kabul edilmektedir (EFSA, Hayvansal menşeli 

ürünler için hayvansal gıda alımları ve HR, STMR ve MRL hesaplamaları 

tahmini, Eylül 2015.  

[https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_mrl_gu

idelines_ani mal_intake_mrl_2015_en.pdf]. Ek olarak, yem alımına ilişkin 

yeni rakamlar mevcuttur (OECD ENV/JM/MONO (2013)8). Burada sunulan 

kısım, belgenin taslağı hazırlandığı sırada geçerli olan eski rakamları 

bildirmektedir. Bu bölüm, esas olarak, bu kılavuz belgenin amaçları için 

kullanılacak harici tetikleme değerini türetmek için kullanılan yaklaşımı  

açıklamak için sunulmuştur. 

İşlem sürecine dair ayrıntılı bir açıklama, aktif maddenin veya bunun bozunma 

ürünlerinin hayvan vücudunda veya bu hayvanlardan elde edilen gıda ürünlerinde 

bulunmasının beklenip beklenemeyeceğini tanımlamalıdır. Hayvanların aktif maddeye 

veya bozunma ürünlerine tahmini dış maruziyeti, önceden belirlenmiş bir eşiği 

(tetikleme değeri) aşarsa, bu, bu hayvanlardan elde edilen gıda ürünlerinde olası 

kalıntıların varlığını gösterdiği şeklinde yorumlanır. Bu durumda, Kademe II takip 

edilmelidir. 

Kullanılacak tetikleme değeri, 1107/2009 sayılı Yönetmelik (EC) kapsamında Bitki 

Koruma Ürünlerinin (PPP) risk değerlendirmesinde Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı'nın 

(EFSA) uygulamasından doğrudan elde edilir. 

Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı (EFSA) tarafından hayvan kaynaklı gıdalarda gıda risk 

değerlendirmesi ve olası MRL belirleme sürecini başlatmak için uygulanan kurallar, 

hayvan yeminin madde içeriğine dayanmaktadır ve bu da hayvanın maddeye 

maruziyetini belirlemektedir. Kullanılan eşik değer, yem kuru maddesinin (DM) kg'ı 

başına 0.1 mg maddedir. TMIII_08'de Kademe II'yi tetikleyecek eşik değerin ve 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_mrl_guidelines_animal_intake_mrl_2015_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_mrl_guidelines_animal_intake_mrl_2015_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_mrl_guidelines_animal_intake_mrl_2015_en.pdf
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biyosidal çiftlik hayvanı maruziyet değerlendirmesi için sonraki adımların bu değerden 

türetilmesi gerektiğine karar verilmiştir. 

Standart canlı hayvan ağırlıkları ve yem alımına dayalı olarak, 0.1 mg/kg yem DM'sine 

karşılık gelen besi hayvanlarının dış maruziyet değerleri hesaplanmıştır. İlgili referans 

veriler ve hesaplamalar EFSA tarafından sağlanmıştır. Bitki koruma ürünlerinin 

piyasaya arzına ilişkin 1107/2009 sayılı Yönetmeliğin (EC) Ek II kısım A, kısım 6 ve 

Ek III, kısım A, kısım 8'de belirtildiği üzere, hayvan ağırlıkları ve yem alımına ilişkin 

veriler, kalıntılarla ilgili verilerin oluşturulması için DG SANCO Kılavuzlarından 

alınmıştır (http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/app-g.pdf , 

http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/publications_en.htm#residues ). 

Hesaplamaların sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir50: 

Tablo 51: Haricen maruziyet değerleri 

 Tavuk Süt 

sığırcılığı 

Et sığırı Domuz Model 

Keçi 

BK 

Koyun 

BK 

Hindi 

Vücut ağırlığı (kg) 

-varsayılan* 

 

1,9 

 

550 

 

350 

 

75 

 

70 

 

75 

 

7 

Yem (kuru madde) alımı [kg/gün] –

varsayılan* 

 

0,12 

 

20 

 

15 

 

3 

 

3 

 

3 

 

0,2 

Madde 0,1 mg/kg tetikleme 

değerinde alım [mg/gün] 

 

0,012 

 

2 

 

1,5 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,3 

 

0,02 

Madde alımı 

[mg/kg bw/ gün] 

 

0,0063 

0,003 

6 

0,004 

3 

0,004 

0 

0,004 

3 

0,004 

0 

0,002 

9 

* lütfen dikkat: varsayılan değerler değiştirilmiştir; mevcut varsayılan değerler tablo 

1 Ek 6-1'de sunulmuştur. 

İlk dört kolon, SANCO kılavuzunda açıklanan dört gösterge çiftlik hayvanı türüne 

karşılık gelir (yumurta tavukları dahil olmak üzere tavuk, süt sığırları, et sığırları, 

domuz). Ek üç kolon (Model keçi, İngiltere koyunu ve İngiltere hindisi) EFSA içinde 

genel olarak kabul edilen değerleri verir. 

50 Mevcut kılavuz belgedeki varsayılan vücut ağırlıklarının (Ek II'de listelendiği gibi) DG SANCO vücut ağırlıkları ile ikame 

edilmesi, 0,004 mg/kg canlı ağırlık/gün medyan madde alımıyla sonuçlanır. 

http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/app-g.pdf
http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/publications_en.htm#residues 
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Beklendiği gibi, elde edilen değerler türler arasında farklılık gösterir. Bununla birlikte, 

varyasyon aralığı son derece dar olduğundan, 0.1 mg/kg yem DM değeri zaten 

koruyucu (conservative) olduğundan ve daha fazla iyileştirme ihtiyacının bir 

göstergesi için mutlak hassasiyete gerek olmadığı için, Kademe II değerlendirmesini 

ve tüm canlı hayvan türleri için sonraki adımları tetiklemek üzere eşik olarak 1 gün 

boyunca 0,004 mg/kg canlı hayvan bw medyan değerinin kullanılması önerilmiştir. 

1107/2009 Sayılı Yönetmelik (EC) uyarınca tetikleme değeri, uzun dönem ve akut 

maruziyet için kullanılır. Biyosidal ürünlerin gıda riski değerlendirmesi için, biyosidal 

ürün uygulama sıklığı günlükten aylığa kadar değişebilir. Ek olarak, sadece maruziyet 

süresinin değil, aynı zamanda biyosidal ürün uygulaması ile hayvan kesimi arasındaki 

gecikmenin de yenilebilir dokudaki kalıntıyı belirlediğine dikkat edilmelidir. Biyosidal 

ürün kullanımından sonraki gecikme, tadil edildiği şekliyle 2001/82/EC Direktifinin 

Madde 1 Alt-Madde 1'de tanımlanan geri çekme süresine karşılık gelebilir: 

"Veterinerlik tıbbi ürününün normal kullanım şartlarında ve bu Yönetmelik 

hükümlerine uygun olarak hayvanlara son uygulaması arasında gerekli süre ve bu tür 

gıda maddelerinin 2377/90 sayılı Yönetmelik (EEC) uyarınca belirlenen maksimum 

kalıntı sınırlarını aşan miktarlarda kalıntı içermemesini sağlayarak halk sağlığını 

korumak için bu tür hayvanlardan gıda maddelerinin üretilmesi arasında geçen süre”. 

Aralıklı bir uygulama durumunda, bazı ürünler, özellikle yumurta veya süt, aralıklı 

olarak ancak önemli ölçüde kontamine olabilir. Bu nedenle, aralıklı kullanım 

durumunda, tetikleme değeri, zaman içindeki ortalama maruziyete değil, en akut 

maruziyet modeline (24 saatin üzerinde) uygulanmalıdır. İlgili olduğu durumlarda, 

maruziyet modeline daha esnek bir yaklaşım Seviye II'de düşünülebilir. 
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6.3.2 Kademe II: Haricen Maruziyet Durumuna Yönelik Kapsamlı 

Değerlendirme 

Hayvanların tahmini dış maruziyeti Kademe I'de 0.004 mg aktif madde/kg bw/g 

tetikleme değerini aşarsa, daha hassas, daha gerçekçi bir dış maruziyet tahmini 

yapmak gerekir. Spesifik bir aktif madde için ilave çalışmalara duyulan ihtiyaç, büyük 

ölçüde biyosidal ürünün amaçlanan kullanımına bağlıdır ve bu nedenle, uzman 

görüşünü içeren durum bazında bir karardır. Bu aşamada, daha fazla veri yalnızca 

harici maruziyet tahminlerinin iyileştirilmesi ile ilgili olmalıdır. Bir MRL ayarlama 

ihtiyacı konusunda belirleyici olabilecek dahili dozun biyoyararlanımı ve dağılımına 

ilişkin değerlendirmeler daha sonraki bir aşamada yapılacaktır. Kademe II'deki 

hayvanların tahmini harici maruziyeti, 0,004 mg aktif madde/kg bw/d  tetikleme 

değerini hala aşıyorsa, EMA-CVMP kılavuzunda bildirilen yaklaşımı uygulamaya 

devam etmek gerekir. 

Aşağıdaki şekil, genel aşamalı yaklaşımı özetler ve EMA-CVMP kılavuzunda bildirildiği 

üzere hem ulusal Yetkili Otoriteler (CA) hem de Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından 

atılan adımları içermektedir. 
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Şekil 16: EMA-CVMP kılavuzunda anlatılan genel yaklaşımı özetleyen karar 

ağacı 

 

 

 

Harici Maruziyet Tahmini (EXP) 

En kötü durum tüketici maruziyet tahmini 

(WCCE) 

Genel olarak   MRL  

değerlendirmesi gerekli 
değildir   

EMA bilgilendirilmesi 
yapılacak 

WCCE ve WCCErefined NOT<30% 

470/2009’a göre bir MRL prosedürünün 
başlatılması 

WCCE < 30% of ADI 

WCCE İyileştirilmesi 
WCCErefined <30% of ADI 

WCCE tahmini veya TMDI (kalıntı çalışmalarından elde 

edilen veriler kullanılarak elde edilen), maruziyet azaltma 

önlemleri olmaksızın ADI'nin çok altında mı? 

Maruziyet azaltma önlemlerinin dahil edilmesi, WCCE tahminini 

veya TMDI'yi (kalıntı çalışmalarından elde edilen veriler 
kullanılarak elde edilen) ADI'nin altına mı getiriyor? 

Maruziyet azaltma önlemlerinin 

kontrolüne izin veren sayısal MRL'leri 
önerin 

Madde kullanımına 
hayvancılıkta izin verilmez 

Belirli RMM kararlarını ele almak için 
RMM'ye bağlılığın kontrolünü 

etkinleştirmek için "MRL gerekmez" 
veya varsayılan MRL gerekmez 

Evet 

Evet 

Hayır 

Hayır 
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Anahtar: 

Expext = Hayvanın dış maruziyeti TV = Tetikleme Değeri (4 μg/kg/gün) 

DRA = Diyet Riski Değerlendirmesi 

WCCE = En Kötü Durum Tüketici Maruziyeti 

TMDI = Teorik Maksimum Günlük Alım (standart yemek sepeti ile birlikte maksimum 

kalıntı konsantrasyonlarına göre) 

ADI = Kabul edilebilir günlük alım WP = Geri çekme süresi 

RMM = risk yönetimi önlemleri 

6.4 GENEL HUSUSLAR 

6.4.1 İşbu Kılavuz Kapsamında Olmayan Maddeler 

Besi hayvanlarının 0,004 mg aktif madde / kg canlı ağırlık / gün tetikleme değerinin 

altındaki aktif maddelere maruziyetinin yenilebilir hayvan matrislerinde önemsiz 

kalıntılara yol açacağı varsayılsa da insanların bir dakika boyunca maruz kalır. Bu 

nedenle, tetikleme değeri, eşik olmayan toksisite etkileri (genotoksik maddeler gibi) 

ve özel şüpheli maddeler (üreme / gelişimsel / nörotoksik etkilere sahip maddeler 

gibi)  için uygun bir yaklaşım değildir. Bu maddeler için, EMA-CVMP kılavuzunun 

yaklaşımı izlenmelidir. Henüz bir ADI'nin türetilmediği durumlarda, aktif maddenin 

toksisitesinin ön değerlendirmesi için başka bir eşit toksikolojik eşik değeri (örn. uzun 

dönem AEL, çoğu durumda ADI ile aynı büyüklük sırasındadır) kullanılabilir. 

6.4.2 Özel Dikkat Gerektiren Maddeler 

Birikme potansiyeli olan aktif maddeler (örneğin, log Pow> 3 olan maddeler), tahmin 

edilen maruziyet tetikleme değerinin altında olsa bile bir sorun oluşturabilir. Bu 

özellikleri sergileyen aktif maddeler için, Başvuru Sahibi, aktif maddenin ve 

metabolitlerinin birikmediğini ve bu kılavuzda açıklanan maruziyet değerlendirme 

yaklaşımının aşağıdakiler için kullanılabileceğini kanıtlamak için absorbsiyon, 

metabolizma ve eliminasyon verilerine dayalı bir gerekçe sunmalıdır. Hayvancılıktaki 

metabolizma çalışmaları da varsa faydalı olacaktır. Bu kılavuzda açıklanan maruziyet 

değerlendirme yaklaşımı kullanılamıyorsa, EMA-CVMP Kılavuzunun yaklaşımı 

izlenmelidir. Başvuru Sahibinin dosyasında sağlanan veriler, aktif maddenin 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 
Sürüm 4.0, Aralık 2017 576 
BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 
Sürüm 4.0, Aralık 2017 576 

 

biyoakümülasyon potansiyeline ilişkin bir gösterge verebilir. 

Biyosidal aktif maddeler temel besinler olabilir; bu gibi durumlarda, harici tetikleme 

değerinin alaka düzeyi ve diyet referans alımına kıyasla referans değerlerin aşılma 

yüzdesi dikkate alınmalıdır. 

Hayvanlar tarafından alınmadan önce aktif maddenin bozunma olasılığı varsa, 

bozunma ürünleri değerlendirilmelidir. Aktif maddenin bozunmalarında, su ve havada 

fotoliz ve hidroliz çalışmalarının fiziksel kimyasal bölümlerinde ve ayrıca formülasyon 

veya aktif maddenin stabilite çalışmalarında tanımlanır. 

Bozunma ürünleri, aktif maddenin kendisinden daha toksik ve / veya daha kalıcı 

olabilir.  Ana bileşiğin toksisitesi bozunma ürününün toksisitesini kapsamıyorsa, aktif 

madde için kullanılan aynı aşamalı yaklaşıma dayalı bir maruziyet değerlendirmesi, 

herhangi bir bozunma ürünü için yapılmalıdır. 

Biyosidal ürünler, endişe konusu maddeler olan formülanlar içerebilir (SoC). SoC 

kılavuzluğu uygulanmalı (bu kılavuz Ek A'ya bakınız) ve bu maddelerin, çiftlik 

hayvanlarına maruziyet yoluyla ortaya çıkan riskle ilgili  olarak ilgisine dair bir karar, 

duruma göre orantılı bir şekilde  değerlendirilmelidir. 

Yem / su genellikle bir biyosidal ürün ile işlendikten sonra bir süre depolanır. Bu süre 

zarfında, aktif maddenin kendisinin azalan kalıntılarının eşlik ettiği bozunma 

ürünlerinin oluşmasıyla sonuçlanan aktif maddenin bozulması meydana gelebilir. 

Bozunma başka toksik maddelerin oluşumuna yol açtığında, ana referans değerlerinin 

toksisite profillerini kapsayıp kapsamadığı değerlendirilmelidir. Çapraz okuma veya 

QSAR veya diğer tahmin modelleri, bozunma ürünleri ile ilgili olarak ana ADI'nin 

yeterliliği hakkında bir sonuca varmak için kullanılabilir. Bozunma ürünlerinin 

toksisitesi ana bileşik tarafından kapsanmıyorsa, bu maddeler maruziyet 

hesaplamasına kalıntı olarak dahil edilmelidir. Başvuru sahibinin aktif maddenin 

akıbetine ilişkin verileri, bozunma hakkında bilgi sağlar. 

6.4.3 Maruziyet Değerlendirmesi ne zaman yapılmalı? 

Biyosidal bir ürünün amaçlanan kullanımı, çiftlik hayvanlarının ürüne maruz kalacağı 

şekilde olduğunda, bir canlı hayvan maruziyet değerlendirmesi yapılmalıdır. Bu, 

hayvancılık alanlarında veya hayvancılık alanlarında kullanılan  materyaller üzerinde 

kullanılan biyosidal ürünler için geçerli olabilir. Kullanım amacı ile ilgili bilgiler Başvuru 
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Sahibinin dosyasında bulunabilir (bkz. Ek 6-1I). Bununla birlikte, bazı durumlarda, 

hayvancılık alanlarında amaçlanan kullanımlar, çiftlik hayvanlarının maruziyetini 

engelleyecek şekildedir. Bu şekildeki ürünler için, biyosidal ürün etiketi, canlı 

hayvanların ürüne maruziyetini engelleyen kısıtlamaları (uçucu kalıntılar dahil) açıkça 

belirtmelidir. Bu kısıtlamalar pratik ve uygulanabilir olmalıdır. Öngörülebilir yanlış 

kullanımı davet eden veya uygulanabilir olmayan kısıtlamalar maruziyet 

değerlendirmesinde dikkate alınmamalıdır. Örneğin, kanatlı hayvanlarının biyosidal 

ürün uygulamasından önce barınaklarından çıkarılması ve uygulamanın ardından 

yerlerine koyulması gerekliliğine uyulması olası değildir. Bunun nedeni, bu tür 

barınakların genellikle binlerce kuşu içermesidir ve bunların barınaktan çıkarılması ve 

barınağa geri dönmesi, kapsamlı zaman ve alan kaynakları gerektirecektir. 

Hayvan barınaklarının işlem görmesi durumunda, işlem hayvanların erişemeyeceği 

alanlarla sınırlandırılabilir (ürünün kullanılabileceği yerlerin spesifik bir açıklaması 

dahil olmak üzere) ve işlemden önce hayvanları çıkarmak için bir etiket kısıtlaması 

uygulanabilir. İkinci durumda, etiket üzerinde bir yeniden giriş aralığının belirtilmesi 

ve yeniden giriş aralığının yeterli olduğunu göstermek için hesaplamalar veya 

çalışmaların yapılması gerekir. Ahşap işlenmesi durumunda, işlenmiş ahşabın 

hayvancılık alanlarında kullanılmasını engellemek için bir etiket kısıtlaması 

uygulanabilir olabilir. Ahşabın endüstriyel olarak işlendiği durumlarda, maddelerin 

buharlaşması için zaman tanımak için ahşabın ticaretinin yapılamayacağı belirli bir 

süre talep etmek mümkün olabilir. Bu durumda alım satım dışı sürenin yeterli 

olduğunu gösterecek hesaplamalar veya çalışmalar yapılmalıdır. 

Etiketteki pratik ve uygulanabilir kısıtlamaların hayvan maruziyetini açıkça engellediği 

durumlarda, maruziyet değerlendirmesine gerek olmayacaktır. Bu durumlarda, 

feragat nedenlerini ayrıntılı olarak açıklayan Veri Gönderilmeme Gerekçesi şeklinde 

bir feragatname sunulmalıdır. 

6.4.4 Hayvan Tercihi 

Genel olarak, maruziyet tahminleri, ürünün amaçlanan kullanımının yalnızca bir türün 

(veya bir tür içindeki yaş grubu) maruz kalacağı şekilde sınırlı olması gibi özel koşullar 

geçerli olmadığı sürece, tüm temsili çiftlik hayvanı türleri (sığır ve süt sığırları, 

domuzlar, etlik piliçler ve yumurtacı tavuklar; su ürünleri yetiştiriciliğinde balık) için 
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gerçekleştirilmelidir. Ek çiftlik hayvanlarının en kötü durumu temsil ettiği tespit 

edilebiliyorsa (örneğin, PT18 ürünleri durumunda koyun), bu çiftlik hayvanları için bir 

maruziyet değerlendirmesi de yapılmalıdır. Temsili türler örnek olarak kabul edilir 

çünkü yenilebilir dokularının ve ürünlerinin tüketimi, uzun dönem ve akut diyet 

modelleri göz önüne alındığında en yüksek insan tüketici maruziyetine yol açar. 

6.5 KADEME I - MARUZİYET DEĞERLENDİRMESİNDE BAŞVURULAN 

YÖNTEMLER 

Dış maruziyet değerlendirmesi Kademes I amaçlanan kullanım ve bir dizi varsayılan 

değere dayalı olarak gerçekçi bir en kötü durum maruziyet tahminini kapsar. Tahmin, 

uygulanan tüm biyosidal ürün miktarının hayvanlar tarafından alındığını varsayar. 

Hayvanlar, biyosidal aktif maddeye farklı yollarla maruz kalabilir: soluma, oral ve 

dermal alım. Tarama için, maruziyet yoluna bakılmaksızın uygulanan tüm ürün 

miktarının alındığı varsayıldığından maruziyet yolu önemsizdir51. Sonraki adımlarda, 

farklı maruziyet yolları için maruziyet tahminleri, uygulanan yola özgü parametreler 

nedeniyle farklılık gösterecektir52. Bu nedenle, taramanın ötesinde, her bir rota için 

mevcut olan uygulanan ürünün fraksiyonunu hesaba katarak her ilgili 53 rota için bir 

tahmin yapılmalıdır. Bireysel tahminlerin sonuçları daha sonra toplam harici 

maruziyet değerini elde etmek için toplanır. 

 

51 Örneğin, bir ahırda bulunan alan, biyosidal ürünün uygulama oranı ile çarpılır ve günlük vücut ağırlığı kilogramı başına toplam 

alımı elde etmek için hayvan sayısı ve vücut ağırlığına bölünür. 

52 Örnek 1.1'de, aktif maddenin bir duvardan oral alımı, bir buzağının yalama davranışı kullanılarak hesaplanır. Hayvanın 

kullanabileceği tüm aktif madde miktarı ile hesaplamak yerine, sadece yalama senaryosu ile alınan aktif madde miktarı dikkate 

alınır. Ek aktif madde, dermal alım için duvarda ve soluma yoluyla alım için çevredeki havada hala mevcut olacaktır. Toplam 

maruziyet tahminine ulaşmak için üç senaryo eklenmelidir. 

53 Bir maruziyet yolunun ilgili olmadığı varsayımına her zaman bir gerekçe eşlik etmelidir. 
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Hayvanların maruziyetini etkileyen bir dizi parametre vardır. Örneğin, bazı biyosidal 

ürünlerin, hayvanlar ahırlarda bulunmadığında uygulanması gerekir. Hayvanın 

maruziyeti için mevcut aktif madde miktarını hesaplamak için, yeniden giriş süresi ve 

buharlaşma oranı hakkında bilgi gereklidir. Hayvanlar uygulama sırasında doğrudan 

biyosidal ürüne maruz kalırlar. Bununla birlikte, biyosidal ürünün hedefi hayvan değil 

hayvan barınağı olduğundan, hayvanların ürünün sadece bir kısmıyla temas ettiği 

varsayılabilir. Hayvanlar tarafından ulaşılabilen işlem görmüş yüzeylerin alanı 

hakkında bilgi (örneğin, hayvanın ulaştığı duvarın yüksekliği hayvanın yüksekliğine 

karşılık gelir) veya hayvanların yüzeyleri ne sıklıkta yaladığı ile ilgili bilgiler tahminleri 

daha da iyileştirmek için kullanılabilir. Varsayılan değerler, gerçekçi bir en kötü durum 

maruziyeti hesaplaması yapmak için kullanılabilecek diğer kılavuz belge ve 

yayınlardan toplanmıştır (değerler ve referanslar için bkz. Ek 6-1). 

Birçok biyosidal ürün günlük olarak kullanılmaz, ancak uygulamalar arasında daha 

uzun zaman aralıkları (haftalar ila aylar) ile kullanılır. Tek bir uygulamadan kalan 

kalıntılar, çiftlik hayvanları tarafından bozunma, buharlaşma veya alım gibi faktörlere 

bağlı olarak zamanla azalır. Sonuç olarak, hayvanlar, uygulamalar arasındaki zaman 

aralığında giderek azalan miktarlarda kalıntılara maruz kalmaktadır. Ancak bu 

rehberde açıklanan maruziyet değerlendirme metodolojisi, başvuru günü ile sonraki 

günler arasında farklılık göstermez. 

Bunun yerine, mümkün olan en yüksek kalıntı (uyulama günlerinde mevcut olan 

kalıntı) miktarı varsayan en kötü durum değerlendirilir. Bu varsayım, doğrudan 

maruziyetten sonra yenilebilir hayvan matrislerinin (yumurtaların kesimi, sağılması 

veya bırakılması yoluyla) elde edildiği durumun kapsanmasını sağlamak için 

yapılmıştır. 

Federal Risk Değerlendirme Enstitüsü (BfR), bu kılavuz belgede (çiftlik hayvanlarının 

dış maruziyetini tahmin etmek için BfR hesaplayıcı) açıklandığı gibi, çiftlik 

hayvanlarının biyosidal aktif maddelere maruziyetinin tahminini kolaylaştırmak için 

bir araç geliştirmiştir. 
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biyosidal aktif maddelere: 

http://www.bfr.bund.de/en/assessment residue_analytics-54528.html). 

Beş temel amaçlanan kullanım grubu tanımlanmıştır ve her biri için Kademe I 

maruziyet tahminine yönelik yöntemler açıklanacaktır. 

6.5.1 Hayvan Barınaklarının Temizliği 

Hayvan barınakları, hayvanların yetiştirildiği ve tutulduğu tesisler ile hayvanları 

taşımak için kullanılan araçları içermektedir. Biyosidal ürünler, hayvan barındırma 

tesislerindeki (duvarlar, zeminler, tavanlar, pencere ve kapı çerçeveleri, oluklar, 

kalem muhafazaları vb. dahil olmak üzere) herhangi bir yüzeyin yanı sıra yataklama 

ve gübre işlemek için kullanılabilir. Yemlikler veya saklama alanlarında bulunan yem 

ve / veya içme suyu biyosidal işlemden önce ahırdan çıkarılmazsa, biyosidal ürünlerle 

kirlenebilir. Hayvanlar oral (işlenmiş yüzeyleri yalayarak ve çiğneyerek, ölü böcekleri 

tüketerek, yatak örtüsünden veya zeminden saman yiyerek), dermal (işlenmiş 

yüzeylerle temas yoluyla) ve soluma (örn. uçucu maddeler için) yoluyla ve örneğin 

PT3 ve PT18 biyosidal ürünlerin kullanımı ile maruz kalabilirler. İsteğe bağlı bir ilk 

maruziyet taraması için, uygulanan tüm aktif maddenin hayvanlar tarafından alındığı 

varsayılabilir. Bu tarama daha sonra daha gerçekçi bir en kötü durum tahmini 

yapılarak iyileştirilebilir. Örneğin, kalıntının hayvana tamamen taşınacağını 

varsaymak yerine, hayvanın işlem görmüş yüzey veya eşya ile olası teması hesaba 

katılır. 

Hayvan barınağına uygulanan toplam ürün miktarı hesaplanırken, hangi alanların 

(çatı, duvar, zemin) dikkate alınması gerektiği sorusu ortaya çıkar. Dağılım 

uygulamaları için yalnızca taban alanının işlendiği varsayımı mantıklıdır. Ancak sprey 

ve fırça uygulamaları durumunda - Başvuru Sahibi tarafından biyosidal ürün 

etiketinde sağlanan özel bilgilerin yokluğunda - duvarların ve tavanların da işlem 

gördüğü varsayılmalıdır. Sisleme uygulamaları için, tüm kapalı alan hacmi hesaba 

katılmalıdır. Deri ve oral maruziyetin tahmini için, sadece çiftlik hayvanlarının 

ulaşabildiği yüzeyler bir maruziyet kaynağı oluşturur. İnhalasyon  yoluyla maruziyet 

tahmini için, aktif madde tüm yüzeylerden uçabileceğinden, işlenmiş tüm yüzeylerin 

hesaba katılması gerekir. İnhalasyon nın ilgili bir maruziyet yolu olup olmadığı, aktif 

maddenin ortam sıcaklığındaki uçuculuğuna, kullanılan formülasyon tipine (örn. toz 

http://www.bfr.bund.de/en/assessment___residue_analytics-54528.html
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formülasyonları inhale edilebilir partiküller içerebilir) ve ayrıca uygulama yöntemine 

bağlıdır. Bu maruziyet yolunun uygunluğunu değerlendirmek için bir inhalasyon 

maruziyeti tahmininin gerçekleştirilmesi gerekir. Gübrenin toplanması için bazı ahırlar 

özel ızgaralı zeminlerle tasarlanmıştır. Çiftlik hayvanlarının bıraktığı gübre bu ızgaralı 

zeminlerin altında toplanarak hayvanla teması engeller. Bu gibi durumlarda, 

hayvanlar depolanmış gübre ile temas etmediklerinden, çiftlik hayvanlarının, 

gübrenin muamelesi için kullanılan biyosidal ürünlere dermal veya oral şekilde 

maruziyeti pek olası değildir. 

Bununla birlikte, eğer aktif madde uçucu ise, o zaman bir soluma maruziyet 

değerlendirmesinin yapılması gerekecektir. Biyosidal ürünün uygulandığı gübre 

nispeten yüksek bir sıcaklıkta olacaktır ve bu nedenle kalıntıların uçuculuğunun bu 

tür sıcaklıklarda ideal olarak değerlendirilmesi gerekecektir. Bazı ülkelerde, çiftlik 

hayvanlarının çıtalı zeminlerde tutulmasına izin verilmez ve bu nedenle kümeslerde 

toplanan gübreye maruz kalırlar. 

Çiftlik hayvanlarının işlenmiş yatak yeri temas yoluyla maruziyeti, yatak materyali 

türü ve kalıntı bırakma kabiliyetinin yanı sıra, yatak materyali ile temas halindeki 

hayvanların temas süresine ve yüzey alanına bağlıdır. Gübrenin biyosidal ürün 

kalıntıları ile kirlenebileceği ve daha sonra tarım alanlarına yayılabileceği ve bu da 

kalıntıların ekili mahsullere aktarılmasına yol açabileceği unutulmamalıdır. Bu 

maruziyet yoluna yönelik spesifik veriler genellikle biyosidal ürün dosyasında 

sunulmaz, ancak başvuru sahipleri, senaryonun biyosidal ürün kullanımıyla ilgili 

olduğu düşünülürse faydalı bilgiler sağlayabilir (bu senaryo bu kılavuz belgede daha 

ayrıntılı tartışılmamıştır). 

6.5.1.1 Ürün Uygulama Türleri 

Sisleme uygulamaları, aktif madde partiküllerini hava boşluğu boyunca oldukça eşit 

bir şekilde dağıtır. Partiküller yüzeylere yerleşir ve oral ve dermal alım için hazır hale 

gelirler. Bu yöntemle uygulama, yüksek buhar basıncına sahip bir aktif madde 

gerektirmez. 

Nebulizasyon uygulamaları, çözünmüş aktif madde içeren sıvı damlacıklarını hava 

boşluğu boyunca dağıtır. Partiküller yüzeylere yerleşir ve oral ve dermal alım için 

hazır hale gelirler. Bu yöntemle uygulama, yüksek buhar basıncına sahip bir aktif 
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madde gerektirmez. 

Sprey uygulamaları, ahırın tamamının veya bir kısmının işlenmesi için kullanılabilir. 

Püskürtme ile aerosoller hava boşluğuna dağılır ve yüzeylere yerleşir. 

Fümigasyon uygulamaları, aktif maddenin gazlı formlarını oluşturur. 

Buharlaştırıcılar yoluyla yapılan uygulamalar, aktif maddenin emprenye edilmiş emici 

materyalden (pasif buharlaştırıcılar) veya ısınma üzerine (örneğin elektrikli 

buharlaştırıcılar) ortam sıcaklığında buharlaşmasını sağlar. 

Fırça uygulamaları herhangi bir yüzeyde kullanılabilir ve bazen sonradan hayvan 

barınağına asılan panolara uygulanır. 

Granül uygulamaları zemine dağılmıştır. Çiftlik hayvanları tarafından alım, çoğunlukla 

oral ve muhtemelen dermaldir. 

Serpme tozları yatay yüzeylere veya gözeneklere uygulanır. Etkisiz bir taşıyıcı toz ile 

karıştırılmış düşük konsantrasyonda aktif maddeden oluşurlar ve haşere ile temas 

ederek etki ederler. 

Yem istasyonları 

Bazı biyosidal ürünler hayvan barınağına uygulanmaz, ancak stratejik konumlara 

yerleştirilen yem istasyonlarında bulunur. Örnekler termitlere, sineklere ve 

kemirgenlere karşı kullanılan ürünlerdir. Termit yemleri genellikle silindirik plastik 

istasyonlarda avluda yerin altına veya termit faaliyetinin olduğu bilinen alanlarda aktif 

çamur tüplerinin üzerine iç mekana yerleştirilir. Ürünün bir kap içinde kapalı olduğu 

ve iç / dış koşullara maruz kalmadığı düşünüldüğünde, canlı hayvan maruziyetinin 

çok sınırlı olduğu görülmektedir. 

Bununla birlikte, kemirgenler yemi yuvalarına sürükleme eğilimindedir ve yollarında 

yemi kaybederek bir maruziyet kaynağı sağlarlar. Sinekler, hayvanların ulaşabileceği 

yerde ölerek başka bir maruziyet kaynağı sağlayabilirler. Yem maruziyet senaryosunu 

doğru bir şekilde ele almak için, yem başına yem yerleştirme / sıklık / ürün miktarı 

ve canlı hayvanların yemlere erişimini önlemek için yem istasyonlarının sağlamlığı 

hakkında ayrıntılı bir açıklama gereklidir. 

6.5.1.2 Maruziyet Yolları 

Oral maruziyet: 

Bazı çiftlik hayvanları çevrelerindeki yüzeyleri veya eşyaları yalamaktan hoşlanırlar. 
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Yetişkin geviş getirenler genellikle kendilerine sağlanan tuzu yalamayı tercih ederken, 

buzağılar sıklıkla diğer yüzeyleri ve eşyaları (örneğin duvarları) yalar. Domuzlar 

genellikle duvarları yalamaz, ancak metal eşyaları tercih ederler. Kümes hayvanları 

ve keçiler bu tür davranışlarda bulunmazlar. Bir hayvan, bir maddeyi tımar yoluyla 

derisine aktarılmak sureti ile , işlenmiş yüzeylere sürtünmek sureti ile veya sprey 

uygulamasından sonra çevresine aerosol damlatılmak veya çökeltmek sureti ile oral 

alabilir. 

İnsektisitler (PT 18), hayvan barınaklarında sinekleri ve diğer böcekleri kontrol etmek 

için kullanılır. Bir biyosidal ürün tarafından öldürülen böceklerin tüketimi bir biyosidal 

maruziyet kaynağı sağlar. Kümes hayvanları bilinçli olarak ölü böcekleri ararlar. Diğer 

hayvanlar yalnızca kazara ölü böcekleri yutarlar (örn. böcekler yeme düştüğünde). 

Böceklerin kazara alımını dikkate almak gerekli değildir çünkü bu şekilde yutulan 

kalıntı miktarı çok küçüktür. Maruziyet hesaplaması için, bir böceğin 24 saat içinde 

tükettiği biyosidal ürün miktarı, çiftlik hayvanları tarafından tüketilen ölü böcek 

sayısıyla çarpılır. 

Teknelerde kalan yem, bir biyosidal ürün uygulaması sırasında işlenmiş alanda 

mevcutsa, istenmeden kontamine olabilir. Hayvan davranışı ve beslenme 

uygulamaları nedeniyle, bu maruziyet senaryosu türler arasında değişiklik gösterir. 

Sığırlar genellikle günde iki kez beslenir ve kendilerine verilen yemin tamamını tek 

oturuşta tüketirler. Kalan yem, sonraki yemlemeden önce yemlikten çıkarılır. Bazı 

ahırlar, izleme verilerine dayanarak her bir hayvanın beslenme ihtiyaçlarını 

hesaplayan bilgisayarlı sistemlerle donatılmıştır. Bir hayvan yem istasyonuna 

yaklaştığında, uygun miktarda yem serbest bırakılır. Bu yemleme uygulamalarının 

her biri için, yemin doğrudan kirlenmesi olası değildir, ancak yemliklerde kalan 

biyosidal kalıntılar bir sonraki yem partisine geçebilir. Sığır barınakları genellikle, gün 

boyunca hayvanların kemirmesi için bir balya saman sağlama tertibatıyla 

donatılmıştır. Bir biyosidal ürün uygulaması sırasında saman kontamine olabilir ve 

hayvanlar daha sonra samanları kemirirken kalıntıları alabilirler. Kir ile 

kontaminasyonu önlemek için, su genellikle sığırlara dağıtıcı şişeler aracılığıyla 

sağlanır ve bu da biyosidal ürünlerle biyosidal kontaminasyonu olasılığını ortadan 

kaldırır. Bununla birlikte, diğer dağıtma sistemleri, hayvan bir kolu ittiğinde suyu bir 
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çukura bırakarak çalışır. Bu sistemlerle su, doğrudan veya atıkların yemlikten 

taşınmasıyla kirlenebilir. 

Besi domuzları, besi sürecini teşvik etmek için yem tüketiminin yüksek olduğu yaşam 

döngülerinin bir aşamasındadır. Sığırlar gibi, onlara da genellikle günde iki kez yem 

verilir ve hepsini bir oturuşta tüketirler. Bu nedenle yemin doğrudan kirlenmesi olası 

değildir, ancak yemliklerde kalan biyosidal kalıntılar bir sonraki yem partisine 

geçebilir. Sığırlara olduğu gibi, besi domuzlarına su dağıtıcı şişelerde veya dağıtıcı 

oluklarda verilir. 

Kümes hayvanları için yemleme uygulamaları, sığır ve domuzlardan farklıdır. Kümes 

hayvanlarının batarya kafeslerinde tutulmasına veya zeminde dolaşmasına izin verilip 

verilmediğine bağlı olarak, bunlara taşıma bantları veya oluklar (kafesler) veya 

dağıtıcı kaseler (zemin) üzerinden besleme sağlanır.  Kümes hayvanları, dış yemlere 

doğrudan yerden veya dağıtıcı kaselerden erişerek serbest alanda tutulurlar. Dağıtıcı 

kaseler, depolanmış yemlerin boşaltılırken kaseye kaydığı, yerden kaseye monte 

edilmiş bir silindirle donatılmıştır. Dağıtıcı kaselerde, konveyör bantlarında veya 

oluklarda yem sağlanması, kümes hayvanlarının gün boyunca beslenmesini sağlar ve 

günlük yem ve su rasyonlarının bir kısmı her zaman çevreye maruz kalarak biyosidal 

ürünlerle kontaminasyona izin verir. 

Biyosidal bir ürünün etiketi, biyosidal işlem sırasında yem, su ve olukların kapatılması 

gerektiğini gösterebilir. Kapak düzgün bir şekilde yerleştirildiği (yani tam bir koruma 

sağladığı) ve duman, küçük partiküller ve damlacıklar için geçirmez olduğu sürece, 

kontamine yem / su genellikle bir maruziyet kaynağı değildir. 

Oral maruziyet hesaplaması için aşağıdaki parametrelere ihtiyaç duyulabilir. Bu 

parametreler için varsayılan değerler Ek 6-1'de bulunabilir: 

 Hayvanın ulaşabileceği maksimum alan 

 Ahır başına düşen hayvan sayısı 

 Taşıma araçlarında hayvan başına mevcut duvar ve zemin alanı 

 Taşıma araçlarında kompartıman başına düşen hayvan sayısı 

 Yüzey yalama sıklığı 

 Dilin yüzey alanı 

 Sinekler tarafından gerçekleştirilen biyosidal ürün tüketimi 
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 Tüketilen ölü sinek sayısı 

 Maruz kalan yem yüzeyi 

 Vücut ağırlığı 

Dermal maruziyet 

Büyük kesim hayvanları, ör. sığır ve domuzlar, genellikle duvarlar ve ağıl 

muhafazaları gibi yüzeylere sürtünür. Bu yüzeyler genellikle bir maruziyet kaynağı 

sağlayan biyosidal ürünler içerir. Kümes hayvanları ve tavşanlar gibi küçük hayvanlar 

bu tür davranışlarda bulunmazlar. Genellikle biyosidal ürün etiketi, hayvanların işlem 

için üzere tesisten çıkarılmasını gerektirir. Ancak bazı durumlarda, barınakları bir 

biyosidal ürünle işlenen hayvanlar bulunur. Hayvanlar, işlem sırasında veya işlemden 

hemen sonra aerosoller düşüp derilerine veya tüylerine yerleştiğinde sprey 

uygulamalarına maruz kalabilirler. Hayvanlar işlem bölgesine yakın olmamayı tercih 

ederler ve uzaklaşmaya çalışırlar. Bununla birlikte, çoğu hayvan bakım tesisi hayvan 

başına fazla yer ayırmadığından, işlem alanından uzaklaşmak mümkün olmayabilir. 

Dermal maruziyet hesaplaması için aşağıdaki parametrelere ihtiyaç duyulabilir. Bu 

parametreler için varsayılan değerler Ek 6-1'de bulunabilir: 

 Hayvanın ulaşabileceği maksimum alan 

 Ahır başına düşen hayvan sayısı 

 Taşıma aracında hayvan başına mevcut duvar ve zemin alanı 

 Taşıma aracında kompartıman başına düşen hayvan sayısı 

 Yüzey ile temas halindeki vücut yüzey alanı 

 Vücut ağırlığı 

İnhalasyon  yoluyla maruziyet 

Fümigasyon uygulamaları, hayvanlar kesime gönderildikten veya başka bir şekilde 

yeniden yerleştirildikten sonra ve yeni hayvanların girişinden önce hayvan 

barınaklarında işlem yapmak için sıklıkla kullanılır. Genellikle, atıkların çoğunun 

havalandırma yoluyla giderildiği belirli bir süre için yeni hayvanların barınağa 

girmesine izin verilmez. Bu nedenle, biyosidal uygulama sırasında hayvanlar orada 

değillerdir. Maruziyet hesaplaması için, yeni hayvanlar barınağa getirildikten sonra 

kalan kalıntı miktarı belirlenmelidir. Fümigasyon uygulamalarından kaynaklanan 

kalıntılar küçük partiküller ve muhtemelen bazı buharlar biçimindedir. Küçük 
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damlacıklar şeklindeki sisleme uygulamalarından oluşan kalıntılar tipik olarak <25 um 

çapında olup soluma yoluyla alınabilirler ve / veya yüzeylere yerleşerek oral ve 

dermal yolla alınabilirler. Biyosidal aktif maddeler sulu ürünlerden de havaya 

salınabilir ve soluma yoluyla alınabilirler. 

İnhalasyon  yoluyla maruziyet hesaplaması için aşağıdaki parametrelere ihtiyaç 

duyulabilir. Bu parametreler için varsayılan değerler Ek 6-1'de bulunabilir: 

 Ahır başına barınak alanı 

 Ahır başına düşen hayvan sayısı 

 Ahırdaki havalandırma oranı 

 Taşıma aracında hayvan başına mevcut hacim 

 Taşıma aracındaki hayvan sayısı 

 Taşıma aracındaki havalandırma oranı 

 Alveolar ventilasyon oranı 

 Vücut ağırlıkları 

Aşağıda, hayvan barınaklarındaki işlemin ardından ilk dış maruziyeti tahmin etmek 

için örnek hesaplamalar (tarama ve gerçekçi en kötü durum tahmini) verilmiştir. 

Gerçekçi en kötü durum tahmini, uygulamanın ilk gününde maruziyeti tahmin ettiği 

için fazla değerlendirilmiş bir tahmindir. Madde hayvanlar tarafından alındığından, 

sonraki günlerde maruziyet için daha az madde mevcut olacaktır. 

Kademe I: Canlı Hayvan Maruziyet Değerlendirmesi Örnekleri - Hayvan 

Barınaklarının Temizlenmesi 

Hayvan Barınaklarında İşlem - Buzağıların (spesifik durum) sprey işlemine 

maruz bırakılması. 

Ürün: İnsektisit sprey, VP = 2x10-7 Pa at 20oC, MW = 449.9 g/mol 

Kullanım amacı 

Hayvan barınağında ve çevresinde kullanılır. Zemin, duvar, tavan gibi sineklerin toplandığı veya yerleştiği 

alanlarda ve kapı ve pencere çevresinde sprey uygulaması. 6 hafta ile 4 ayda bir 25 mg / m2 şeklinde 1 

uygulama. İşlem sırasında hiçbir hayvan bulunmaz. 

Maruziyet tahmini 
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Buzağı, temsili hayvan olarak seçilmiştir. Yetişkin sığırlar ahırlarda kendilerine 

sağlanan tuzu yalamayı tercih ederken, buzağılar daha az seçicidirler ve diğer eşyaları 

de yalamayı severler. Aşağıdaki hesaplamalarda, Ek 6-1'deki varsayılan değerler 

kullanılmaktadır. 

Tarama (maruziyet yolu ilgisizdir): 

Uygulama oranı = 25 mg aktif madde/m2 Uygulama alanı (duvarlar + zemin)  = 330 

m2 Ahır başına hayvan sayısı = 80 Buzağının vücut ağırlığı = 200 kg 

25 mg aktif madde/m2 x 330 m2 ÷ 80 ÷ 200 kg 

= 0.5156 mg aktif madde/kg bw/d 

Gerçekçi en kötü durum tahmini: 

Yüzeyin yalanması yoluyla oral maruziyet: 

Buzağılar için ölü sineklerin tüketiminden kaynaklanan maruziyet, yalama 

yüzeylerinden kaynaklanan maruziyetle karşılaştırıldığında önemli değildir. 

Püskürtme için emisyon faktörü (püskürtme yoluyla yüzey işlemi sırasında işlenmiş 

yüzeye yayılan fraksiyon, bkz.Tablo 54 madde # 18) = 0. 

Dil yüzey alanı: 0.008 m2  Günde yalama: 10 

Vücut ağırlığı: 200 kg 

25 mg aktif madde/m2 x 0.85 x 0.008 m2 x 10 ÷ 200 kg 

= 0.0085 mg aktif madde/kg bw/d 

Kontamine yem alımı yoluyla oral maruziyet: 

Biyosidal işlem sırasında yemliklerin kapatılmaması ve yemliğin dibinde ve yanlarında 

bulunan tüm kalıntıların biyosidal işlemden sonra verilen bir sonraki yem partisine 

göç etmesi en kötü durum olarak kabul edilir. Bu şekilde yemlikte bulunan tüm kalıntı 

hayvan tarafından alınır. 

Püskürtme için emisyon faktörü (püskürtme ile yüzey işlemi sırasında zemine yayılan 

kısım, bkz. Tablo 54 madde # 18) = 0. 

Maruz kalan yem yüzeyi = 0.5m2 Vücut ağırlığı: 200 kg 

Teknede bulunan aktif madde miktarı: 

25 mg aktif madde/m2 x 0.11 x 0.5 m2 = 1.375 mg aktif madde 
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Hayvanın maruziyeti: 

1.375 mg aktif madde ÷ 200 kg 

= 0.0069 mg aktif madde/kg bw/d 

Yüzeylere sürtünme yoluyla deri maruziyeti: 

Yüzeylere sürtünme, buzağılar için dermal maruziyetin ilgili yolu olarak kabul edilir. 

Uygulama sırasında tüm aktif maddenin yüzeylere yerleştiği ve hayvanların spreye 

maruz kalmadığı varsayılır. Maruziyet tahmini, dermal alımın yanı sıra tımarla oral 

alımı da kapsar. 

Püskürtme için emisyon faktörü (püskürtme yoluyla yüzey işlemi sırasında işlenmiş 

yüzeye yayılan fraksiyon, bkz.Tablo 54 madde # 18) = 0. 

 

Yüzeyle temas halinde vücut yüzey alanı = 0,87 m2 Vücut ağırlığı: 200 kg 

 

İnhalasyon  yoluyla maruziyet 

25 mg aktif madde/m2 x 0.85 x 0.87 m2 ÷ 200 kg 

= 0.0924 mg as/kg bw/d 

 

Hayvanın, doymuş buhar konsantrasyonunda (SVC) aktif maddeyi içeren havaya 

maruz kaldığı varsayılmaktadır. Aktif madde havada daha yüksek bir konsantrasyon 

elde edemediği için bu en kötü durumu temsil eder. 

SVC = 

buhar basıncı x moleküler ağırlık 

gaz sabiti x Kelvin derece cinsinden sıcaklık 

2x10-7 Pa at 20oC x 449.9 g/mol 8.31451 J/K mol x 293oK (20oC'ye eşit) 

= 3.6935x10-8 g aktif madde/m3 

= 3.6935x10-5 mg aktif madde/m3 Alveolar havalandırma hızı = 25 m3/d 

Vücut ağırlığı = 200 kg 

Toplam maruziyet: 

3.6935x10-5 mg aktif madde/m3 x 25 m3/d ÷ 200 kg 

= 4.6169x10-6 mg aktif madde/kg bw/d 
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oral maruziyet (yalama) + oral maruziyet (beslenme) + dermal maruziyet + soluma 

maruziyeti 

= 0.0085 + 0.0069 + 0.0924 + 4.6169x10-6 

= 0.1078 mg aktif madde/kg bw/d 

→ 0,004 mg aktif madde/kg bw / d tetikleme değeri aşıldı. Kademe II verilerine dayalı 

olarak iyileştirilmiş bir maruziyet değerlendirmesiyle veya EMA-CVMP kılavuzuyla 

devam edin. 

Olası Kademe II ayrıntılandırma seçeneği: 

-  yüzeylerdeki kalıntı miktarının ölçümü 

- havadaki kalıntı miktarının ölçümü 

- işlenmiş tekne ile temastan sonra yemdeki kalıntı seviyesinin ölçümü 

Tam bir maruziyet değerlendirmesi için, hesaplamanın sığır eti ve süt sığırları, 

domuzlar, etlik piliçler ve yumurtlayan tavuklar için tekrarlanması gerekir. 

Not: Bu bir püskürtme uygulaması örneği olduğundan, kalıntılar, püskürtme yoluyla 

işlem sırasında işlem görmüş yüzeye yayılan fraksiyonu hesaba katacak şekilde 

ayarlanmıştır. Bu ayarlama, diğer uygulama türleri için geçerli değildir. 

Örnek 1.2: Hayvan Barınaklarının Arıtılması - Yumurtlayan tavukların sprey 

işlemiyle maruziyeti 
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Sineklerle savaşmak için hayvan barınağında kullanım. Ürün 0,8 gr aktif madde / L 

içerir ve düşük basınçlı püskürtücü ile 1-2 m genişliğinde şeritler halinde duvarlara, 

tavanlara ve pencere çerçevelerine Nisan'dan Ekim'e kadar 21 günde bir maksimum 

40 mg / m2 uygulama oranı ile uygulanır.  

Maruziyet tahmini 

Maruziyet, yumurtlayan tavuklar için tahmin edilmektedir. Aşağıdaki hesaplamalarda, 

Ek 6-1'deki varsayılan değerler kullanılmaktadır. 

Tarama (maruziyet yolu ilgisiz): Ahır başına duvar ve çatı alanı = 2030 m2 Hayvan 

sayısı  = 10000 

Vücut ağırlığı = 1.9 kg 

40 mg aktif madde/m2 x 2030 m2 ÷ 10000 ÷ 1.9 kg 

= 4.2737 mg aktif madde/kg bw/d 

Gerçekçi en kötü durum tahmini: 

Sineklerin yutulması yoluyla oral maruziyet: 

Tavuklar duvarları yalamazlar, ancak tüketmek için ölü sinekleri ararlar. Sinek 

tüketimi = 10 sinek / gün 

Sinekler tarafından biyosidal ürün tüketimi (sprey birikintisi) = 3.5 mg biyosidal ürün 

/ gün 

Biyosidal üründe aktif madde konsantrasyonu = 0,8 g / L (1 ürün yoğunluğu 

varsayıldığında, bu 0,0008 mg a.s / mg biyosidal ürüne eşittir)  

sineklerin aktif madde tüketimi = 0.0028 mg aktif madde/sinek/gün 

10 sinek/gün x 0.0028 mg aktif madde/sinek ÷ 1.9 kg 

= 0.0147 mg aktif madde/kg bw/gün 

Kontamine yem alımı yoluyla oral maruziyet: 

Vücut ağırlığı: 1.9 kg 
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Maruz kalan yem yüzeyi = 0.01m2 

Püskürtme için emisyon faktörü (yüzey işlemi sırasında zemine yayılan sprey 

ürününün oranı, bkz. Tablo 54 madde # 18) = 0. 

Teknede bulunan aktif madde miktarı: 

40 mg aktif madde/m2 x 0.11 x 0.01m2 = 0.0440 mg aktif madde 

 

Hayvanın maruziyeti: 

0.0440 mg aktif madde ÷ 1.9 kg 

= 0.0232 mg aktif madde/kg bw/gün 

Sprey işlemi yoluyla dermal maruziyet: 

Kümes hayvanları duvarlara sürtünmez. Ancak, işlem sırasında spreyin 

temas etmesi nedeniyle dermal maruziyet meydana gelebilir. Maruziyet 

tahmini, dermal alımın yanı sıra tımarla oral alımı da içerir. 

İşlem gören alan = duvar alanı = 600 m2 Hayvan sayısı = 10000 

Tavuğun vücut ağırlığı = 1.9 kg 
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Tavuğa temas eden spreyin yüzdesi = yüzey işlemi sırasında zemine yayılan 

fraksiyon (0.11) (bkz. Tablo 54 madde # 18) x %50 (zeminin% 50'sinin tavuklarla 

kaplı olduğu varsayılarak) = 0.055 

= %5.5 

40 mg aktif madde/m2 x 600 m2 x 5.5% ÷ 10000 ÷ 1.9 kg 

= 0.0695 mg aktif madde/kg bw/gün 

İnhalasyon  yoluyla maruziyet 

Hayvanın, doymuş buhar konsantrasyonunda (SVC) aktif maddeyi içeren havaya 

maruz kaldığı varsayılmaktadır. Aktif madde havada daha yüksek bir 

konsantrasyon elde edemediği için bu en kötü durumu temsil eder. 

SVC = 

buhar basıncı x moleküler ağırlık 

gaz sabiti x sıcaklık, Kelvin cinsinden sıcaklık 2.1x10-8 Pa at 20oC x 434.3 g/mol 

8.31451 J/K mol x 293oK (20oC'ye eşit) 

= 3.7437x10-9  g aktif madde/m3 

= 3.7437x10-6 mg aktif madde/m3 Alveolar havalandırma hızı  = 0.2 m3/d 

Vücut ağırlığı = 1.9 kg 

 

Toplam maruziyet: 

3.7437x10-6 mg aktif madde/m3 x 0.2 m3/gün ÷ 1.9 kg 

= 3.9408x10-7 mg aktif madde/kg bw/gün 
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oral maruziyet (sinekler) + oral maruziyet (yem) + dermal maruziyet + soluma 

maruziyeti =0.0147 + 0.0232 + 0.0695 + 3.9408x10-7 

= 0.1074 mg aktif madde/kg bw/gün 

→ 0,004 mg aktif madde/kg bw / d tetikleme değeri aşıldı. Kademe II verilerine dayalı 

olarak iyileştirilmiş bir maruziyet değerlendirmesiyle veya EMA-CVMP kılavuzuyla 

devam edin. 

Olası Kademe II ayrıntılandırma seçenekleri: 

-  yüzeylerdeki kalıntıların miktarının ölçümü 

- kümes hayvanlarının tüyleri ve derilerindeki kalıntıların ölçümü 

- sineklerin içindeki / üzerindeki aktif madde konsantrasyonunun ölçümü 

- alternatif olarak, sinekler için aktif maddenin LD50'si, sineklerdeki / sinekler 

üzerindeki aktif madde konsantrasyonunu belirlemek için kullanılabilir. 

- yemdeki kalıntı seviyesinin ölçümü 

Tam bir maruziyet değerlendirmesi için, hesaplamanın sığır eti ve süt sığırları, 

domuzlar ve etlik piliçler için tekrarlanması gerekir Etlik ve sütlük sığırlar ile domuzlar 

için ölü sineklerin tüketiminden kaynaklanan maruziyet dahil edilmemelidir. 

Not: Bu bir sprey uygulamasına örnek olduğundan, yüzey işlemi sırasında zemine 

yayılan fraksiyonu hesaba katmak için kalıntılar ayarlanmıştır. Bu ayarlar, diğer 

uygulama türleri için geçerli değildir. Bu ayarlama, diğer uygulama türleri için geçerli 

değildir. 
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Örnek 1.3: Hayvan Barınaklarına İşlem- Bir süt ineğinin sisleme işleminden 

dolayı maruziyeti 

Ürün: Dezenfektan, VP = 1.58x10-4 Pa, MW = 297.18 g/mol 

Kullanım amacı 

Profesyonel kullanıcılar tarafından iç mekanlarda kuluçkahanelerin, ahırların ve diğer 

enfekte hayvan yetiştirme tesislerinin ve materyallerinin dezenfeksiyonunda 

kullanılır. Hayvanlar işlem sırasında tesislerde bulunmazlar ve işlemden sonra 4 saat 

boyunca tesislere tekrar giremezler. Bir yıl boyunca 0,005 - 0,1 g aktif madde/m3 

oranında 12 adede kadar sprey, duman veya nebülizör uygulaması amaçlanmaktadır. 

Maruziyet tahmini 

Maruziyet, süt sığırları için tahmin edilmektedir.  Aşağıdaki hesaplamalarda, Ek 6-

1'deki varsayılan değerler kullanılmaktadır. 

Tarama (maruziyet yolu ilgisizdir): 

Ahır başına barınak hacmi = 9630 m3 Ahır başına hayvan sayısı = 100 Süt ineğinin 

canlı ağırlığı = 650 kg 

9630 m3 x 100 mg aktif madde/m3 ÷ 100 ÷ 650 kg 

= 14.8154 mg aktif madde/kg bw/gün 

Gerçekçi en kötü durum tahmini: 

NOTE: Oral ve dermal alımın hesaplanması için, uçucu olmayan ancak yüzeylere 

yerleşmiş kalıntı fraksiyonu hesaplanmalıdır.  Hesaplama yöntemi konusunda bir 

anlaşmaya varılmamıştır. Böylece, aşağıdaki maruziyet hesaplamalarındaki kalıntı 

miktarı, yalnızca açıklama amacıyla 0.01 mg / m2'lik rastgele bir değere 

ayarlanmıştır. Yüzeylere yerleşmiş kalıntı fraksiyonu için bir değer Başvuru Sahibi 

tarafından sağlanmalıdır. 

Kalıntıların yutulması yoluyla oral maruziyet: 

Ölü sineklerin tüketiminden kaynaklanan maruziyetin, gıda yoluyla alımından 

kaynaklanan maruziyetle karşılaştırıldığında önemli olmadığı düşünülmektedir. 

Yüzeylerden oral yolla alımdan kaynaklanan maruziyet, ilgili değildir, çünkü 
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yetişkin sığırların yüzeyleri yalama alışkanlığı yoktur. 

Kontamine yem alımı yoluyla oral maruziyet: 

Biyosidal ürün işlem sırasında yemliklerin kapatılmaması ve yemliğin dibinde ve 

yanlarında bulunan tüm kalıntıların biyosidal ürün işlemden sonra verilen bir sonraki 

yem partisine göç etmesi en kötü durum olarak kabul edilir. Bu şekilde yemlikte 

bulunan tüm kalıntı hayvan tarafından alınır. 

Vücut ağırlığı: 650 kg 

Maruz kalan yem yüzeyi = 2,9 m2 

Teknede bulunan aktif madde miktarı: 

0.01 mg aktif madde/m2 x 2.9 m2 = 0.029 mg aktif madde 

 

Hayvanın maruziyeti: 

 

0.029 mg aktif madde ÷ 650 kg 

= 0.00004mg aktif madde/kg bw/gün 
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Yüzeylere sürtünme yoluyla deri maruziyeti: 

Yüzeylere sürtünme, inekler için dermal maruziyetin ilgili yolu olarak kabul edilir. 

Maruziyet tahmini, dermal alımın yanı sıra tımarla oral alımı da içerir. 

Vücut ağırlığı: 650 kg 

Yüzey ile temas halindeki vücut yüzey alanı = 1.68 m2 

Toplam sürtünen alan = Yüzeylerle temas halinde olan cildin yüzey alanı 

0.01 mg aktif madde/m2 x 1.68 m2 ÷ 650 kg 

= 0.00003 mg aktif madde/kg bw/gün 

Bir sisleme işleminden süt ineğinin inhale edilme yoluyla maruziyeti 

4 saatlik bekleme süresi nedeniyle yeniden giriş anındaki hava konsantrasyonu 

aşağıdaki değerler kullanılarak ConsExpo ile hesaplanmıştır: 

Emisyon süresi: 1 dak (Bu, uygulamanın gerçekleştiği zamandır. Bu hesaplamanın 

amacı ile ilgili olmadığından 1 dakikalık keyfi değerde ayarlanmıştır.)  

İşlem gören alan = barınak alanı = 9630 m3 

Ürün miktarı: barınak hacmi x uygulama oranı (100 mg aktif madde/m3) = 963 g 

Buhar basıncı: 1.58x10-4 Pa  

Moleküler Ağırlık: 297,18 g / mol Sıcaklık: 25° C 

Havalandırma oranı: 0.9/saat 

Yeniden giriş anındaki hava konsantrasyonu = 0,0190 mg aktif madde/m3 Süt 

ineğinin vücut ağırlığı = 650 kg 

Süt ineğinin alveolar havalandırma hızı = 62 m3/gün 

0.0190 mg aktif madde/m3 x 62 m3/d ÷ 650 kg 

= 0.0018 mg aktif madde/kg bw/gün 
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Toplam maruziyet: 

oral maruziyet + dermal maruziyet + soluma yolu ile maruziyet 

= 0.00004+ 0.00003 + 0.00181 

= 0.0019 mg aktif madde/kg bw/gün 

→  0,004 mg aktif madde/kg bw/gün tetikleme değeri aşılmamıştır. Süt sığırlarından 

elde edilen yiyeceklerde önemli bir kalıntı beklenmemektedir. Süt sığırları için diyet 

riski değerlendirmesi durdurulabilir. 

Olası Kademe II ayrıntılandırma seçenekleri (tetikleme değerinin aşılması 

durumunda) 

-  yüzeylerdeki kalıntıların miktarının ölçümü 

- havadaki kalıntı miktarının ölçümü 

- yemlerdeki kalıntı miktarının ölçümü 

Tam bir maruziyet değerlendirmesi için, hesaplamanın etlik ve sütlük sığırlar, 

domuzlar, etlik piliçler ve yumurtlayan tavuklar için tekrarlanması gerekir. 

Örnek 1.4: Taşıma Araçlarının İşlenmesi - Domuzların sıvı işlemden 

maruziyeti 

 

Ürün: Dezenfektan 

Kullanım amacı 

Ürün nakliye araçlarının dezenfeksiyonunda kullanılır. Yüzeyler ve materyaller su ve 

deterjanla iyice temizlenmeli ve varsa daha sonra temiz su ile durulanmalıdır.  

Dezenfeksiyondan önce fazla suyun alınması gerekir. Dezenfeksiyon için 390 mg 

aktif madde/m2 uygulanır ve işlem süresi boyunca yüzeylerin (zemin, duvar) ıslak 

kalması için yeterli sıvı kullanılır. Minimum tedavi süresi 5 dakikadır. 

Maruziyet tahmini 

Domuz, temsili hayvan olarak seçilmiştir. Aşağıdaki hesaplamalarda, Ek 6-1'deki 

varsayılan değerler kullanılmaktadır. 

Tarama (maruziyet yolu ilgisizdir): 

Vücut ağırlığı: 100 kg 

Hayvan başına mevcut duvar + zemin alanı = 1 m2 
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390 mg aktif madde/m2 x 1 m2 ÷ 100 kg 

= 3.9 mg aktif madde/kg bw/gün 

Gerçekçi en kötü durum tahmini: 

Oral maruziyet: 

Domuzların duvarları yalama alışkanlığı olmadığından, duvarlardan oral maruziyetin 

konuyla ilgili olmadığı düşünülmektedir. Bununla birlikte, örneğin bir nakliye 

aracındaki kompartmanları ayıran metal çubukları yalamaktan hoşlanırlar. 

Vücut ağırlığı: 100 kg 

Dil yüzey alanı: 0.008 m2 Taşıma periyodu başına yalama sayısı: 10 

390 mg aktif madde/m2 x 0.008 m2 x 10 ÷ 100 kg 

= 0.3120 mg aktif madde/kg bw/gün 

Yüzeylere sürtünme yoluyla deri maruziyeti: 

Yüzeylere sürtünme, domuzlar için dermal maruziyetin ilgili yolu olarak kabul edilir. 

Maruziyet tahmini, dermal alımın yanı sıra tımarla oral alımı da içerir. 

Vücut ağırlığı: 100 kg 

Yüzey ile temas halindeki vücut yüzey alanı = 0.45 m2 

Toplam sürtünen alan = Yüzeylerle temas halinde olan cildin yüzey alanı 

390 mg aktif madde/m2 x 0.45 m2 ÷ 100 kg 

= 1.7550 mg aktif madde/kg bw/gün 

İnhalasyon  yoluyla maruziyet 

Aktif madde buharlaşmadığından buharlara maruziyetin konuyla ilgili olmadığı 

düşünülmektedir. 

Toplam maruziyet: 

oral maruziyet + dermal maruziyet + soluma yolu ile maruziyet 
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6.5.2 İçme Suyu veya Kullanma ve İçme Suyu Saklama Tesislerinin 

Dezenfeksiyonu 

PT 5 biyosidal ürünleri, içme suyunun doğrudan arıtılmasında kullanılır. Diğer 

biyosidal ürünler, yem / su saklama tesislerinin işlenmesi, yem / su nakliyesi için boru 

sistemleri, yem / su olukları (PT4) veya yem için ambalaj materyallerinde (PT12) 

kullanılır. Yem veya su doğrudan uygulama yoluyla arıtıldığında, uygulanan tüm aktif 

maddenin yeme / suya taşındığı varsayımı yapılabilir. Saklama tesisleri, boru 

sistemleri, oluklar ve ambalajlama materyalleri işlendiğinde, gerçekçi bir en kötü 

durum tahmini, işlenmiş yüzeyden yem / suya geçen kalıntı miktarını hesaba 

katmalıdır (örneğin, aktif maddenin yağ çözünürlüğüne kıyasla yem türü). Böyle bir 

senaryoda, bir besleme partisinin dış katmanları, biyosidal ürün kalıntısının büyük 

kısmını içerecekken, göbek kalıntısız olacaktır. Yem, saklama silolarından çıkış 

sırasında ve yemliklerin doldurulması sırasında karıştırılacaktır. 

Hayvanlar, günlük olarak maruz kalan yemlerin kalıntılarına maruziyetebilir ve kalıntı 

yükü bazı günlerde diğerlerine göre daha yüksek olacaktır. Bu nedenle, açıkta kalan 

yem / suyu içeren bir maruziyet değerlendirmesi, işlenmiş yüzeylerden yemlere 

geçen artıkların yem partisi boyunca eşit olarak dağıldığı varsayımına dayanmalıdır. 

Yem / su genellikle bir biyosidal ürün ile işlendikten sonra bir süre depolanır. Bu süre 

zarfında, aktif maddenin kendisinin azalan kalıntılarının eşlik ettiği bozunma 

ürünlerinin oluşmasıyla sonuçlanan aktif maddenin bozulması meydana gelebilir. 

Toksik olmayan bozunma ürünleri söz konusu olduğunda, Kademe II maruziyet 

hesaplamasına bir bozunma faktörü dahil edilebilir. Ancak bozunma diğer toksik 

= 0.3120 + 1.7550 + 0 

= 2.0670 mg aktif madde/kg bw/gün 

→ 0,004 mg aktif madde/kg bw / d tetikleme değeri aşıldı. Kademe II verilerine dayalı olarak 

iyileştirilmiş bir maruziyet değerlendirmesiyle veya EMA-CVMP kılavuzuyla devam edin. 

Olası Kademe II ayrıntılandırma 

seçenekleri: 

- yüzeylerde kalıntı miktarının ölçülmesi 

- durulamanın verimliliği ile ilgili veriler 

Tam bir maruziyet değerlendirmesi için, hesaplamanın sığır eti ve süt sığırları, etlik piliçler ve 
yumurtlayan tavuklar için tekrarlanması gerekir. 
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maddelerin oluşumuna yol açtığında, ana referans değerlerinin toksisite profillerini 

kapsayıp kapsamadığı değerlendirilmelidir. Çapraz okuma veya QSAR veya diğer 

tahmin modelleri, bozunma ürünleri ile ilgili olarak ana ADI'nin yeterliliği hakkında bir 

sonuca varmak için kullanılabilir. Bozunma ürünlerinin toksisitesi ana bileşik 

tarafından kapsanmıyorsa, bu maddeler maruziyet hesaplamasına kalıntı olarak dahil 

edilmelidir. Başvuru sahibinin aktif maddenin akıbetine ilişkin verileri, bozunma 

hakkında bilgi sağlar. 

Oral maruziyet hesaplaması için aşağıdaki parametrelere ihtiyaç duyulabilir. Bu 

parametreler için varsayılan değerler Ek 6-1'de bulunabilir: 

 Yem/içme suyu alımı 

 Yem silolarının boyutu ve tutma kapasitesi 

 Ambalaj materyalinin boyutu 

 Saklama tankında, olukta veya ambalaj materyalinde bulunan veya boru 

sisteminden geçen besleme / su hacmi 

 Maruz kalan yem yüzeyi 

 Vücut ağırlığı 
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6.5.2.1 Kademe I: Canlı Hayvan Maruziyet Değerlendirmesi Örnekleri – 

İçme Suyu veya Su Saklama Tesislerinin Dezenfeksiyonu 

Örnek 2.1: İçme Suyunun Arıtılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ürün: Dezenfektan 

Kullanım amacı 

Ürün besi hayvanları için içme suyuna 5 mg aktif madde/L oranında eklenir. 

Maruziyet tahmini 

Maruziyet etlik piliç için tahmin edilmektedir. Aşağıdaki hesaplamalarda, Ek 6-1'deki varsayılan 

değerler kullanılmaktadır. 

Su tüketimi = 0,25 L / d Vücut ağırlığı = 

1,7 kg 

Tarama: 

0.25 L/d x 5 mg aktif madde/L ÷ 1.7 kg 

= 0.7353 mg aktif madde/kg bw/gün 

→ 0,004 mg aktif madde/kg bw / d tetikleme değeri aşıldı. Kademe II verilerine dayalı olarak 

iyileştirilmiş bir maruziyet değerlendirmesiyle veya EMA-CVMP kılavuzuyla devam edin. 

Olası Kademe II ayrıntılandırma seçeneği: 

sudaki kalıntı miktarının ölçümü 

Tam bir maruziyet değerlendirmesi için, hesaplamanın sığır eti ve süt sığırları, domuzlar ve 

yumurtlayan tavuklar için tekrarlanması gerekir. 
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Örnek 2.2: Bir Yem Saklama Tesisinin Arıtılması 

 

Ürün: Dezenfektan 

Kullanım amacı 

Ürün, yem saklama tanklarının dezenfeksiyonunda kullanılmaktadır. Tanklar, 100 mg aktif 

madde/m3 uygulama oranında günde bir kez işlemden geçirilir.  Tanklar tamamen dezenfektan 

solüsyonla doldurulur ve daha sonra boşaltılır. 

NOT: Mevcut yem silolarının çeşitli boyutları nedeniyle, varsayılan bir değer oluşturulamaz. Bunun 

yerine, Ek 6-1'de bir dizi boyut verilmiştir.  Tüm boyutlar için maruziyet hesaplamaları yapılmalıdır. 

Yalnızca birkaç küçük boyut için tetikleme değerinin aşılması durumunda, Kademe II tahminlerinin 

gerekli olup olmadığına karar vermek için uzman görüşüne başvurulur. 

Maruziyet tahmini 

Aşağıdaki hesaplamalarda, Ek 6-1'deki varsayılan değerler kullanılmaktadır. 

İlk olarak yemdeki aktif maddenin konsantrasyonu hesaplanır. Dezenfektanlar kısa süreli etkililiğe 

sahip olacak şekilde tasarlanmıştır, bu nedenle tank tekrar yemle doldurulduğunda istenen etki 

elde edilmiş olacaktır. Bu durumda aktif maddenin yem içerisine göç oranının yüksek olduğu 

varsayılabilir, örn. 100%.  13,56 m3 hacme ve 5,7 ton 

tutma kapasitesine sahip bir tank alarak şunları elde etmiş oluruz: 

100 mg aktif madde/m3 x 13.56 m3 ÷ 5700 kg yem = 0.2379 mg aktif madde/kg yem 

Hayvanın maruziyetini hesaplamak için (bu durumda bir besi domuzu): 

Yem tüketimi = 3 kg / gün 

Vücut ağırlığı = 100 kg 
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Örnek 2.3 Yemin Paketlenmesinde Kullanılan Kağıt / Kartonun İşlenmesi 

Ürün: kağıt hamuru için tortu önleyici 

 

Kullanım amacı 

Aktif madde, işlem suyunda tortu önleyici olarak ve üzerinde inceltmelerin 

oluşabileceği ekipman için (örneğin kağıt hamuru işleme sırasında) kullanılır. 

Sürekli arka plan konsantrasyonu 2,5 mg aktif madde/L'dir. Ana kalıntı 

dekompoze olmaz ve işlenen kağıdın temas ettiği yiyeceğe geçebilir. 

Maruziyet tahmini 

Aşağıdaki hesaplamalarda, Ek 6-1'deki varsayılan değerler kullanılmaktadır. 

Üretim sırasında bir tortu önleyici ile işlem görmüş kağıt veya karton içinde 

ambalajlanan yemler, ambalaj materyalinden beslemeye geçişin bir sonucu olarak 

biyosidal kalıntılar içerebilir. 

Kağıt veya kartonda bulunan aktif madde miktarı şu şekilde hesaplanır: 

ESD, kağıt yapımı endüstrisinde RIVM / FEI senaryosu ile risk değerlendirmesi 

yapılmasını önerir. 

ESD, aktif madde'nin %90'ının atık suda kaybolduğunu ve %10'unun kağıtta 

kaldığını varsayar.  

Tarama: 

3 kg yem / gün x 0.2379 mg aktif madde/kg yem ÷ 100 kg 

= 0.0071 mg aktif madde/kg bw/gün 

→ 0,004 mg aktif madde/kg bw / d tetikleme değeri aşıldı. Kademe II verilerine dayalı olarak 

iyileştirilmiş bir maruziyet değerlendirmesiyle veya EMA-CVMP kılavuzuyla devam edin. 

Olası Kademe II ayrıntılandırma 

seçenekleri: 

- silo yüzeyindeki kalıntı miktarının ölçülmesi 

- yemdeki kalıntı miktarının ölçülmesi. 

kabın boşaltılmasından sonra kalan biyosidal ürün (kullanımdaki çözelti): film kalınlığı 

varsayımı: 20 µm (uzman değerlendirmesine dayalı varsayılan değer) 

Eksiksiz bir maruziyet değerlendirmesi için, hesaplamanın Ek 6-1'de verilen silo boyutları aralığı 
için etlik ve sütlük sığırlar, etlik piliçler ve yumurtlayan tavuklar için tekrarlanması gerekir. 
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Bir kağıt fabrikası günde 5000 m3 atık su üretmektedir.  

Sudaki aktif konsantrasyon = 2,5 mg / L = 2,5 g / m3 (kullanım amaçlarına 

bakın) 

Atık sudan kaybolan aktif madde 5000 m3 x 2,5 g / m3 = 12500 g = 12,5 kg 

/ gün 

Kuru kağıtta kalan aktif madde miktarı 12,5 kg / gün x 0,1 ÷ 0,9 = 1,3889 kg 

/ gün 

Bir kağıt fabrikası günde 200 ton üretir. 

Kuru kağıt 1.3889 ÷ 200000 = 6.94 10-6 kg / kg kağıt = 6.94 mg / kg kağıt içerir.  

Yem maddelerinde bulunan aktif madde miktarı aşağıdaki şekilde hesaplanır: 

Paketlenmiş yem üzerine taşınabilecek aktif madde miktarının en kötü durum 

tahmini, işlemden kağıtta kalan tüm aktif maddenin beslemeye geçeceği varsayımına 

dayanılarak yapılır. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi tarafından hazırlanan Gıdayla 

Temas Eden Materyaller için AB Notları'na göre 
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(Haziran 2006'da güncellenmiştir), bir maddenin ambalaj materyalinden 

temas halinde olduğu gıdaya geçişi, 1 kg yemin 600 cm2 gıda ambalajı ile 

temas halinde olduğu varsayımıyla tahmin edilebilir (yani 1670 mg yem / 

cm2). 

Kuru kağıt 600 g / m2 (= 60 mg / cm2) ağırlığındadır 

Kuru kağıt 6.94 mg / kg kağıt (= 6.940x10-6 mg aktif madde/mg kağıt) 

içerir. 1 cm2 kağıt içeriği: 6.940x10-6 x 60 = 4.17x 10-4 mg as / cm2. 

1 kg yem 600 cm2 kağıda sarılır = 1670 mg besleme / cm2. 

Buna göre yem kg başına aktif madde miktarı: 4.17x 10-4 ÷ 1670 = 2.5x 

10-7 mg as / mg yem = 0.25 mg as / kg yemdir. 

Büyükbaş hayvan maruziyeti: 

Maruziyet sığır eti için hesaplanmaktadır. 

Yem tüketimi = 20 kg Canlı ağırlık = 500 kg 

Tarama: 

Tarama, hayvanın tükettiği tüm yemin işlenmiş kağıt / karton içinde ambalajlanmış 

olarak geldiği varsayımına dayanmaktadır. 

20 kg yem / gün x 0,25 mg aktif madde/kg yem ÷ 500 kg = 

0.01 mg aktif madde/kg bw/gün 

Gerçekçi en kötü durum tahmini: 

Çiftlik hayvanı yeminin %100'ünün işlenmiş kağıt / kartonda 

ambalajlandığını varsaymak yerine, daha gerçekçi bir varsayım yapılır, 

örn. yemin % 10'unun işlenmiş kağıt / kartonda ambalajlanmış olması. 

%10 x 20 kg yem / gün x 0,25 mg / kg yem ÷ 500 kg 

= 0.001 mg aktif madde/kg bw/gün 

→  0,004 mg aktif madde/kg bw/gün tetikleme değeri aşılmamıştır. Hayvansal 

gıdalarda aktif maddenin önemli kalıntıları oluşmaz. Risk değerlendirmesi 

durdurulabilir. 

 

Olası 2. Adım iyileştirme seçenekleri (tetikleme değerinin aşılması durumunda): 

- ambalaj materyalindeki gerçek aktif madde konsantrasyonunun ölçülmesi 
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- kağıttan beslemeye aktif madde geçişinin belirlenmesi 

- yemdeki gerçek aktif madde konsantrasyonunun ölçümü 

Tam bir maruziyet değerlendirmesi için, hesaplamanın sütlük sığırlar, domuzlar, etlik 

piliçler ve yumurtlayan tavuklar için tekrarlanması gerekir. 

6.5.3 Canlı hayvanlarının temas edebileceği materyallerin Temizliği. 

Materyaller, çürümelerini önlemek için biyosidal ürünlerle işlenir. İşlenmiş eşyalar, 

çiftlik hayvanlarının erişebildiği yapılar (örn. otlakların etrafındaki ahşap çit direkleri) 

haline getirilebilir ve hayvan barınağı ve taşıma araçlarının bir parçası olabilirler. Ek 

olarak, mevcut yapılar biyosidal ürünlerle işlenebilir. Hayvanlar işlenmiş eşyaları 

çiğneyerek (örn. atlar, tavşanlar, keçiler), sürtünerek (büyük mezbahalık hayvanlar) 

veya yalayarak (örn. geviş getiren hayvanlar) biyosidal ürün kalıntılarını alabilirler. 

Ek olarak, işlenmiş eşyadan salınan uçucu maddeler inhale edilebilir. Uygulama 

miktarının sadece bir kısmı hayvanlar için geçerli olacaktır 
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ve bir hayvanın temas ettiği materyal miktarı ve materyalden ekstrakte edilebilecek 

kalıntı miktarı ile ölçülebilir. 

Maruziyet hesaplaması için aşağıdaki parametrelere ihtiyaç duyulabilir. Bu 

parametreler için varsayılan değerler Ek 6-1'de bulunabilir: 

 Yüzey yalama sıklığı 

 Tüketilen ahşap miktarı 

 Ahşaptan kalıntı ekstraksiyonu 

 Yüzey ile temas halindeki vücut yüzeyi 

 Alveolar ventilasyon oranı 

 Vücut ağırlığı 

6.5.3.1 Canlı Hayvan Maruziyet Değerlendirmesine Örnekler – Canlı 

hayvanlarının temas edebileceği Materyallerin Temizliği 

Örnek 3.1: Materyallerin İşlenmesi - Atların işlenmiş ahşaba 

maruziyeti 

Ürün: Ahşap koruma ürünü, 20oC'de VP = 1x10-4 Pa, MW = 349.9 g / mol 

Kullanım Amacı 

Ahşap (bir ahırdaki kenarlar için kullanılır), vakumlu basınç emdirme yoluyla 

biyosidal ürün ile işlenir.  Biyosidal üründeki aktif madde konsantrasyonu 

ağırlıkça  0.5'dir. İşlemden sonra ahşaptaki maksimum aktif madde 

konsantrasyonu 250 g / m3'tür. 

Maruziyet tahmini 

İşlenmiş ahşap, ahırın kenarlarına eklenir. Hayvanlar ahşap çiğneyerek maruz 

kalabilirler. Burada bir at için maruziyet tahmin edilmektedir. Aşağıdaki 

hesaplamalarda, Ek 6-1'deki varsayılan değerler kullanılmaktadır. 

Biyosidal ürünün işlenmiş ahşaba maksimum emilimi = 50 L / m3 

1 cm dış ahşap tabakasındaki aktif madde miktarı = 50 L / m3 x% 0,5 = 250 

g aktif madde/m3 

Ahşap tüketimi: 1,9x10-5 m3 / d (değer bir çalışmaya dayanır, onaylanmış bir 

varsayılan değer değildir) 

Vücut ağırlığı: 400 kg Gerçekçi en kötü durum tahmini: Oral maruziyet: 
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Dermal maruziyet 

250 g aktif madde/m3 x 1.9x10-5 m3/d ÷ 400 kg 

= 1.1875x10-5 g aktif madde/kg bw/gün 

Metrekare başına madde miktarını temsil eden ahşap duvar yüzey tabakasının 

kalınlığı = 0,05 mm 

Metrekare başına aktif madde miktarı: 250 g aktif madde/m3 x 0.05x10-3 m = 12.5 

mg aktif madde/m2 

Yüzey ile temas halindeki vücut yüzey alanı = 1.62 m2 

12.5 mg aktif madde/m2 x 1.62 m2 ÷ 400 kg 

= 0.0506 mg aktif madde/kg bw/gün 

İnhalasyon  yoluyla maruziyet 
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Hayvanın, doymuş buhar konsantrasyonunda (SVC) aktif maddeyi içeren 

havaya maruz kaldığı varsayılmaktadır. Aktif madde havada daha yüksek bir 

konsantrasyon elde edemediği için bu en kötü durumu temsil eder. 

SVC = 

buhar basıncı x moleküler ağırlık 

gaz sabiti  x Kelvin cinsinden sıcaklık 1x10-4 Pa at 20oC x 349.9 g/mol 

8.31451 J/K mol x 293oK (20oC'ye eşit) 

= 1.44x10-5 g aktif madde/m3 

= 0.0144 mg aktif madde/m3 Alveolar havalandırma hızı = 43 m3/d 

Vücut ağırlığı = 400 kg 
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Toplam maruziyet: 

0.0144 mg aktif madde/m3 x 43 m3/d ÷ 400 kg 

= 0.0015 mg aktif madde/kg bw/gün 

oral maruziyet + dermal maruziyet + soluma yoluyla maruziyet 1.1875x10-2 + 

0.0506 + 0.0015 

= 0.0639 mg aktif madde/kg bw/gün 

→ 0,004 mg aktif madde/kg bw / d tetikleme değeri aşıldı. Kademe II verilerine dayalı 

olarak iyileştirilmiş bir maruziyet değerlendirmesiyle veya EMA-CVMP kılavuzuyla 

devam edin. 

Olası Kademe II ayrıntılandırma seçenekleri: 

- hayvanlar tarafından çiğnenen ahşap miktarının ölçümü. 

- Aktif maddenin ahşaptan salım hızının ölçülmesi (uygunsa, ahşap işleme ile 

ahşabın gerçek kullanımı arasındaki sürenin dikkate alınması) 

- işlenmiş ahşaptan maddenin buharlaşması hakkında bilgi 

- Biyosidal ürünler İnsan Sağlığına Maruziyet Metodolojisinden54 (sayfa 171) 

işlenmiş bir yüzeyden transfer katsayısı uygulanabilir olabilir 

Tam bir maruziyet değerlendirmesi için, hesaplamanın sığır eti ve süt sığırları, 

domuzlar ve keçiler için tekrarlanması gerekir. 

6.5.4 Hayvanların Temizlenmesi 

Çiftlik hayvanlarının doğrudan işlenmesi için kullanılan biyosidal ürünler, genel 

dezenfeksiyon amaçlarına veya böcekleri (sinek, sivrisinek, tatarcık, keneler vb.) 

kovmaya yöneliktir.  Hastalığı önlemesi veya tedavi etmesi amaçlanan veterinerlik 

ürünlerinden ayırt edilmelidirler. Örneğin, meme başlarının dezenfekte edilmesi 

biyosidal bir kullanım olarak kabul edilirken, meme iltihabının önlenmesi için meme 

başlarının tedavisi bir veterinerlik uygulamasıdır. Hayvanlarda kullanılacak dış 

parazitler üzerinde letal etkiye sahip aktif maddeler içeren ürünlerin kullanım 

sınıflandırması, ürünün kullanım amacına ve / veya gösterilen iddialara bağlı 

olacaktır. 

54 ECHA BPR ad hoc Çalışma Grubu – İnsan Maruziyeti web sayfasında mevcuttur : webpage 

https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working- groups/human-exposure . 

https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups/human-exposure
https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups/human-exposure
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(https://circabc.europa.eu/sd/a/51ca9945-167d-411f-9763-92e634af9e1c/Biocides- 

2002-01%20- 

%20Borderline%20with%20%28veterinary%29%20medicinal%20products.pdf ). 

6.5.4.1 Meme dezenfeksiyonu 

Aşağıdaki örnekte, süt ineklerinin dışarıdan maruziyeti biyosidal meme daldırma 

ürünü ile tedavinin ardından tahmin edilmektedir. Meme ucu dipleri sütü iki şekilde 

kirletebilir: dolaylı olarak inek tarafından ürünün dermal yolla alınması ve daha sonra 

kalıntıların süte geçmesi ile ve sağım sırasında doğrudan süte yıkanarak. Meme ucu 

daldırma, süt ineğinin memesi ile sınırlı lokal bir tedavidir ve meme derisi tarafından 

emilen meme ucu daldırma kalıntıları, potansiyel olarak esas olarak sütün toplandığı 

dokuda birikebilir. Bunun ışığında, meme ucu daldırmaları için yerel bir tetikleme 

değeri ayarlanması düşünülmüştür. Bununla birlikte, hayvan tarafından dermal yolla 

alınan kalıntılar da sistemik dolaşıma girebilir ve hayvanın her tarafına dağılabilir. Ek 

olarak, yerel bir tetikleme değerinin dayandırılacağı hiçbir sayısal veri şu anda mevcut 

değildir. Bu nedenle, hayvan tarafından dermal olarak alınan meme ucu 

dalmalarından elde edilen kalıntılar, çiftlik hayvanlarında 0.04 mg as / kg canlı ağırlık 

0.04 tetikleme değeri ile karşılaştırılır (aşağıdaki örnekte A hesaplamasına 

bakınız). Doğrudan süte giren kalıntılar için (dermal alım varsayılmaz), en kötü durum 

tüketici maruziyeti (WCCE) hesaplanmalı ve ADI ile karşılaştırılmalıdır (aşağıdaki 

örnekte hesaplama B'ye bakın). Normalde WCCE'nin değerlendirilmesi EMA-CVMP 

kılavuzunda açıklandığı için WCCE'nin istisnai olarak burada verildiğine dikkat 

edilmelidir. 

Aşağıdaki parametrelere ihtiyaç vardır (bu parametreler için varsayılan değerler Ek 

6-1'de bulunabilir, aksi takdirde başvuru sahibi tarafından sağlanan verileri kullanın): 

 Günlük sağım sayısı: varsayılan değer 2/gündür; 

 İnek ve sağım başına meme başına uygulanan ürün hacmi: varsayılan değerler 

daldırma için 10 mL, püskürtme için 20 mL, köpükler için 2.5 mL'dir; 

 Memelerde kalan uygulanan ürünün oranı:  PT3 ürünleri için Emisyon Senaryosu 

Dokümanı, meme başlarında kalan dezenfektan miktarının solüsyonun viskozitesine 

bağlı olduğunu vurgular ve meme başlarında kalan dezenfektan fraksiyonunun 

https://circabc.europa.eu/sd/a/51ca9945-167d-411f-9763-92e634af9e1c/Biocides-2002-01%20-%20Borderline%20with%20%28veterinary%29%20medicinal%20products.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/51ca9945-167d-411f-9763-92e634af9e1c/Biocides-2002-01%20-%20Borderline%20with%20%28veterinary%29%20medicinal%20products.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/51ca9945-167d-411f-9763-92e634af9e1c/Biocides-2002-01%20-%20Borderline%20with%20%28veterinary%29%20medicinal%20products.pdf
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0,5'inin en kötü durum senaryosu olarak kullanılacağını belirtir.  Değer, mutedil bir 

değer olarak sunulur; 

 Süt ineğinin vücut ağırlığı: varsayılan değer: 650 kg bw; 

 Süt ineğinin günlük süt verimi: varsayılan değer: 20 L / gün. 

Kullanım amacına bağlı olarak üç farklı durum ayırt edilebilir: 

1. Sağım öncesi meme dezenfeksiyonu: A ve B hesaplamalarını gerçekleştirin 

2. Sağım sonrası meme dezenfeksiyonu: A ve B hesaplamalarını gerçekleştirin 

3. Hem sağım öncesi hem de sonrası meme dezenfeksiyonu: A ve B hesaplamalarını 

iki kez yapın (yani bir kez sağım öncesi meme ucu daldırma ve bir kez sağım sonrası 

meme ucu daldırma için). 

Meme derisinden dermal absorbsiyon hakkında bilgi bulunmadığında, A ve B 

hesaplamaları için WCCE, A veya B'den alınan maksimum WCCE'dir. Meme derisinden 

dermal absorbsiyon hakkında bilgi mevcut olduğunda, A ve B için WCCE, WCCE'lerin 

toplamıdır. 

Hesaplama A, biyosidal ürünün meme başlarında kalan kısmının hayvana taşındığını 

varsayar (yani kontaminasyon nedeniyle hiçbir kalıntı doğrudan süte girmeyecektir). 

Bu varsayımla, bu bileşik için hayvanın ADME oranına bağlı olarak uygulamadan 

birkaç saat veya gün sonra süt ve / veya dokularda kalıntılar beklenebilir. 

Hesaplama B, meme başlarında kalan biyosidal ürün fraksiyonunun doğrudan süte 

taşındığını varsayar (yani tüm kalıntılar sağımdan sonra sütte görülür). 

Bu varsayımla, hayvan tarafından hiçbir biyosidal ürün alınmaz (yani dermal alım 

yolu göz ardı edilebilir) ve dokularda kalıntı olması beklenmez; silme veya diğer 

işleme prosedürleri nedeniyle sağım sürecinde biyosidal ürün kaybı olmaz. 
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Okuyucu için NOT: 

Bu kılavuz dokümanın amacı (yani, daha fazla bilgiye ihtiyaç olup olmadığını 

ve bir MRL prosedürünün başlatılması gerekip gerekmediğini tahmin etmek 

için)  için EMA gıda sepetinin uygulanması gerektiği vurgulanmalıdır. EMA 

gıda sepetindeki günlük süt tüketimi 1.5L / gün'dür. Yiyecek sepeti, esas 

olarak yetişkinlerin çocukların düzeninden farklı olan beslenme düzenini 

yansıtır. Bu fark, gıda sepeti tarafından tamamen kapsanmamaktadır, ancak 

EMA, süt için MRL'lerin oluşturulması için mevcut sistemin, çocuklar için de 

yeterli olduğunu değerlendirmiştir (EMEA / CVMP / 391/02-FINAL- 

corrigendum Kasım 2002). Tüketicinin bir aktif maddeye maruziyetinin 

sadece diyet riski değerlendirmesinin tahmini amacıyla yapılması ve bu aktif 

maddenin MRL durumunun belirlenmemesi durumunda, süt, hem yürümeye 

yeni başlayan çocuklar hem de çocuklar için önemli bir ürün olduğundan, yeni 

yürümeye başlayanların ve çocukların farklı günlük süt alımını dikkate almak 

için AB'de mutabık kalınan diğer tüketim rakamları uygulanabilir. EFSA gıda 

tüketim veri tabanından veya EFSA PRIMo modelinden elde edilen veriler 

bu amaçla kullanılabilir. 

Örnek 4.1: Hayvanların Doğrudan Tedavisi - Daldırma yoluyla ısıl 

dezenfeksiyon 

Ürün: Dezenfektan 

Kullanım amacı 

Ürün, süt ineklerinde meme dezenfeksiyonu içindir ve her sağımdan önce ve 

sonra günde iki kez kullanılır.  Sağımdan önce memeler deterjanla temizlenir. 

Her meme dezenfeksiyonu için, tedavi başına (her bir hayvan için) 2000 ppm 

(C_prod = 2 mg aktif madde/mL) aktif madde konsantrasyonuna sahip 10 mL 

ürün kullanılır. Meme başlarında kalan ürün fraksiyonu, meme başlarına 

uygulanan fraksiyonun 0,5'idir (PT3 için ESD'ye göre). 

Maruziyet tahmini 

Aşağıdaki hesaplamalarda, Ek 6-1'deki varsayılan değerler kullanılmaktadır. 

Tarama: 
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n = Günlük sağım sayısı = 2 sağım / gün 

V_prod = Sağım başına meme başındaki ürün hacmi: 4 meme için 10 mL / sağım 

(varsayılan değer yalnızca ürün etiketinde hacim belirtilmediği takdirde geçerlidir); 

f_prod = Meme başlarında kalan ürün oranı, meme başlarına uygulanan fraksiyonun 

0,5'idir. 

bw = Süt ineğinin canlı ağırlığı = 650 kg canlı ağırlık V_süt = süt ineğinin günlük süt 

verimi = 20 L / gün Tarama hesaplaması A 

Meme ucu daldırma yoluyla dermal maruziyet (%100 dermal absorbsiyon, 2 mg 

aktif madde/mL ürün konsantrasyonu ve aktif madde için %0 bozunma varsayılır): 

n x (V_prod x f_prod x C_prod) / bw 

2 sağım / gün x (10 mL / sağım x 0.5 x 2 mg aktif madde/mL) ÷ 650 kg bw 

= 0.0639 mg aktif madde/kg bw/gün 

→ Hayvanlar için 0,004 mg aktif madde/kg bw / d tetikleme değeri aşıldı.  Kademe 

II verilerine dayalı hassas bir maruziyet değerlendirmesi ile devam edin. 

Sağım öncesi ve sonrası meme dezenfeksiyonu durumunda, bu hesaplamanın iki kez 

yapılması gerekir (yani bir kez sağım öncesi meme dezenfeksiyonu için ve bir kez 

sağım sonrası meme dezenfeksiyonu için). V_prod, f_prod ve C_prod farklı olabilir.   
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Tarama hesaplaması B 

Sağım sırasında kontaminasyon yoluyla sütteki tahmini kalıntılar (%0 dermal 

absorbsiyon, 2 mg aktif madde/mL ürün konsantrasyonu ve aktif madde için 

%0 bozunma varsayılarak): 

n x (V_prod x f_prod x C_prod) / V_süt 

2 sağım / gün x (10 mL / sağım x 0.5 x 2 mg aktif madde/mL) ÷ 20 L / gün 

= 1 mg aktif madde/L 

= 1 mg aktif madde/L 

Sütteki tahmini kalıntılar, hayvanlar için '0,004 mg aktif madde / kg canlı 

ağırlık / gün' tetikleme değeriyle karşılaştırılamaz, çünkü bu tür tetikleme 

değeri çiftlik hayvanlarının dış maruziyetiyle ilgilidir (daha fazla bilgi için 

"Kademe I: ilk dış maruziyet tahmini" bölümüne bakınız). 

En kötü tüketici maruziyeti (WWCE), EMA standart gıda sepeti uygulanarak 

hesaplanmalıdır: 

WCCE = süte aktarılan miktar aktif madde * Isüt ÷ bw insan 

Süte aktarılan a.s miktarı = B hesaplamasının ilk adımında tahmin edildiği 

üzere süte aktarılan aktif madde miktarı. 

Isüt = günlük süt tüketimi (EMA gıda sepetinden: 1,5 L / gün). Bw_insan = 

yetişkin için varsayılan vücut ağırlığı (60 kg vücut ağırlığı). 

WCCE= (1 mg aktif madde/L*1.5 L)/60 kg bw WCCE=0.025 mg aktif 

madde/kg bw/gün 

→  WCCE, ADI'nin% 30'unun üzerindeyse, Kademe II verilerine dayalı olarak 

iyileştirilmiş bir maruziyet değerlendirmesi ile devam edin. 

Sağım öncesi ve sonrası meme dezenfeksiyonu durumunda, bu hesaplamanın 

iki kez yapılması gerekir (yani bir kez sağım öncesi meme daldırma ve bir kez 

sağım sonrası meme başı daldırma için). V_prod ve C_prod farklı olabilir. 

A ve B hesaplamalarının birleştirilmesi 

A hesaplaması için WCCE hesaplaması: 

Isüt = günlük süt tüketimi (EMA gıda sepetinden: 1,5 L / gün = 1,5 kg / gün) 
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Idokular = günlük yenilebilir doku tüketimi (EMA gıda sepetinden: 0,300 kg 

kas, 0,100 kg karaciğer, 0,050 kg böbrek ve 0,050 kg yağdan oluşan 0,5 kg 

doku) 

WCCE = süt ve yenilebilir dokulara aktarılan miktar aktif madde * (Idokular + süt) ÷ 

bw insan 

WCCE = 0,031 mg aktif madde/kg bw / gün * (0,5 kg + 1,5 kg) ÷ 60 kg bw = 0,001 

mg aktif madde/kg bw / gün A = 0,001 mg aktif madde/kg bw / gün için WCCE 

hesaplaması 

B için WCCE hesaplaması = 0,025 mg aktif madde/kg bw / gün 

Meme derisinden dermal absorbsiyon hakkında bilgi bulunmadığında, A ve B 

hesaplamaları için WCCE, A veya B'den alınan maksimum WCCE'dir. 

Yani bu durumda WCCE = 0.025 mg / kg / gün  (B hesaplamasına göre (%0 dermal 

absorbsiyon).  

Sağım öncesi ve sonrası dezenfeksiyonlar için, ön sağımdan maksimum katkının (A 

veya B) sağım sonrası maksimum katkıya (A veya B) eklenmesi gerektiği anlamına 

gelir. 

Genel WCCE, ADI'nin% 30'unun üzerindeyse, Kademe II verilerine dayalı olarak 

iyileştirilmiş bir maruziyet değerlendirmesi ile devam edin veya EMA-CVMP 

kılavuzunda açıklanan yaklaşımı uygulayın. 
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Her iki hesaplamanın da (A ve B) yapılması gerekir. İdeal olarak hesaplama A 

ve B,% dermal absorbsiyon için düzeltilmelidir (aşağıdaki Kademe II 

iyileştirmelerine bakın), yani hayvanda emilen kalıntı kısmı doğrudan 

kontaminasyon yoluyla sütte bulunamaz. 

Dermal emilim: 

Meme derisinden dermal absorbsiyon hakkında bilgi mevcut olduğunda ve D 

dermal olarak emilen fraksiyon olduğunda, A ve B için WCCE, D x WCCE 

(hesaplama A) + (1-D) x WCCE (hesaplama B) formülüne dayalı WCCE'lerin 

toplamıdır.  Örneğin, meme derisi için% 20'lik bir dermal absorbsiyon (D) 

bulunursa, WCCE'nin toplamı şu şekilde hesaplanacaktır: 

A ve B hesaplamasından elde edilen WCCE'lerin toplamı WCCE hesaplaması A 

+ WCCE hesaplaması B 

= 0.2 x 0.001 mg aktif madde/kg bw/d + (1-0.2) x 0.025 mg aktif madde/kg 

bw/d = 0.020 mg aktif madde/kg bw/gün 

Sağım öncesi ve sonrası uygulamalar için, hesaplama A ve hesaplama B iki 

katkıdan oluşur. 

Olası Kademe II ayrıntılandırma seçeneği: 

Dermal absorbsiyon muhtemelen %0 ile %100 arasındadır ve kalıntının bir 

kısmı sağım sürecinde buharlaşabilir veya silinebilir ve bu nedenle Kademe II 

arıtma seçenekleri önerilir: 

- Ön sağım ürünleri normalde sağım sonrası ürünlere göre daha az 

viskozdur ve meme başı sağımdan önce temizlenir. Bu nedenle, bilgi 

mevcutsa, emzik üzerinde kalan ürün fraksiyonunun (f_prod) azaltılması 

düşünülebilir (A ve B hesaplamaları için). 

- Sütteki muhtemel kalıntı seviyelerini belirlemek için uygulamadan 

sonra çeşitli zaman noktalarında sütteki kalıntı miktarının ölçülmesi (hem A 

hem de B hesaplamalarının gerekli olup olmadığına dair bir gösterge elde 

etmek ve WCCE'yi sütten rafine etmek için). İşlemden hemen sonra sütteki 

kalıntıların ölçümü, sütün doğrudan kirlendiğini gösterir. Günler boyunca 

sürekli bir meme başı tedavisiyle, aktif madde emilebilir ve emilim bir düzlüğe 
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ulaşabilir. Birkaç günlük işlemden sonra, ölçülen kalıntılar doğrudan süt 

kontaminasyonunun miktarına ve emilimin platosuna karşılık gelir. Emme 

platosundaki sütte kalıntı miktarının ölçümü doğrudan WCCE'de kullanılabilir. 

- Meme ucu daldırma uygulamasından sonraki temizlik ile sağım 

arasındaki süre içinde meme başlarında kalan kalıntı miktarının ölçülmesi. 

İdeal olarak, meme başlarında kalan kalıntıların ölçümü, ürünün emilim veya 

doğrudan süt kontaminasyonu için mevcut olmayan silinen kısmını tahmin 

etmek için, uygulamadan hemen sonra ve temizlikten sonra yapılmalıdır. 

- Hayvan içinde sistemik dolaşım için mevcut kalıntı miktarını belirlemek için 

kalıntının meme derisinden dermal emilimi (bu iyileştirme seçeneği A ve B 

hesaplamaları ile ilgilidir). Hesaplama A'nın D ile çarpılması ve hesaplama B'nin (1-

D) ile çarpılması gerekir; burada D, dermal absorbsiyon için mevcut miktarı temsil 

eden 0-1 arasında bir kesirdir. 

Sonuç: 

Bir sonuç (A veya B veya A + B hesaplamasından) sırasıyla tetikleme değerini veya 

ADI'nın% 30'unu aşarsa, ek verilere dayalı olarak daha fazla ayrıntılandırma 

gerçekleştirilebilir.  İyileştirmeden sonra ADI için %30'un hala aşılması durumunda, 

maddenin CVMP tarafından daha fazla değerlendirilmesi gerekir. 
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6.5.4.2 Ayak/Toynak Dezenfeksiyonu 

Hayvanlar ahırdan / sağım odasından çıkıp girdiklerinde günde en az iki kez 

dezenfeksiyon banyolarından geçerler. Süt inekleri günde iki kez sağıldığından ve 

otlatmaya bırakıldığından altı kez geçerler. Banyo, ahır veya sağım odası girişine 

kurulur. Dezenfektan sadece toynaklara yönelik olsa da, her zaman ciltle temas ettiği 

varsayılmalıdır. Banyodaki dezenfektan seviyesinin derinliği genellikle toynağın 

üzerinde olacak ve hayvanlar banyodan geçerken sıçrama meydana gelecektir. Bazı 

toynak dezenfektan banyoları sıvı formülasyonlardan ziyade köpükten oluşur. Köpük 

formülasyonları, soluma için mevcut uçucu bileşenler içerir ve köpük 

formülasyonlarına maruziyet, köpük bacaklara yapıştığı için daha uzun sürer. 

Örnek 4.1: Hayvanlara Doğrudan Muamele - Toynak dezenfektan banyoları 

yoluyla maruziyet 

NOT: Bu kullanım için örnek bir ürün AB düzeyinde sunulmamıştır. Aşağıdaki 

hesaplamalar, varsayımsal bir uygulama senaryosuna sahip varsayımsal bir 

ürüne dayanmaktadır. 

Ürün: Dezenfektan 

Kullanım amacı 

Formülasyon, hayvanların ahırlara / sağım odalarına girerken veya çıkarken 

yürüdükleri sığ küvetlere doldurulur. Her küvet, aktif madde konsantrasyonu 

100 mg/L olan 375 L köpük içerir. 100 geçiş etkililiği için tek bir küvet 

yeterlidir. 

Maruziyet tahmini 

Maruziyet, bir süt ineği için hesaplanır. Aşağıdaki hesaplamalarda, Ek 6-1'deki 

varsayılan değerler kullanılmaktadır. 

Tarama: 

(tek bir ineğin 1 geçiş etkililiği için hesaplanmıştır) 

Ahır başına düşen hayvan sayısı: 100; toynak dezenfeksiyonunun 

sağımhanede bulunan veya sağımhaneye giden süt ineklerinde yapılması 

durumunda, başvuru sahibi tarafından farklı bir bilgi sağlanmadıkça 82 inek 

dikkate alınmalıdır (Daha fazla bilgi için Hayvan barınağı Tablo 2 dipnotuna 
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bakınız). Bu özel örnekte, tek bir teknenin 100 adet geçiş etkililiği banyosu 

için yeterli olduğu belirtilmiştir, bu nedenle 100 inek dikkate alınmıştır. 

Vücut ağırlığı: 650 kg 

(375 L ürün x 100 mg aktif madde/L ürün) ÷ 100 hayvan / ahır ÷ 650 kg canlı ağırlık 

/ hayvan 

= 0.5769 mg aktif madde/kg vücut ağırlığı 

Gerçekçi en kötü durum tahmini: 

Oral maruziyet: 

Büyükbaş hayvanlar toynaklarını yalamadığı veya tırmalamadığı için (tek bir ineğin 2 

günlük geçiş etkililiği için hesaplanmıştır) ağız yoluyla maruziyetin önemi yoktur. 

Banyodan geçerken dermal maruziyet: 

Küvetin içinden günlük geçiş = 2 Açıktaki deri / toynak alanı = 1590 cm2 Emilen ürün 

tabakası = 0.01 cm Vücut ağırlığı = 650 kg 

Tek toynak / deri ile temas halinde olan ürün miktarını hesaplamak için: 0.01 cm x 

1590 cm2 = 15.9 cm3 = 0.0159 L 
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6.5.4.3 İnsektisitler ve Haşere Kovucular 

Bu kategoriye dahil olan ürünler, veterinerlik ilaçları olarak sınıflandırılmayan, kovucu 

ve / veya insektisit aktiviteye (PT 18 ve 19) sahip ürünlerdir. Bu tür ürünlerin 

örnekleri, tasmalar, boyun bağları, kulak küpeleri, cilt ve banyo uygulamaları ve balık 

parazitlerini kontrol etmek için kullanılan ürünlerdir. 

1 L ürün 100 mg aktif madde içeriyorsa, 0.0159 L ürün 1.59 mg aktif madde içerir. 

Her toynağın, banyodan her geçişte bir kez toynak banyosuna girdiğini varsayılırsa, aktif madde 

miktarı her hayvan bir geçişte temas ettiği  -2 x 1.59 mg aktif madde = 3.18 mg aktif madde'ye 

eşit olacaktır. 

3.18 mg aktif madde x 2 günlük geçiş ÷ 650 kg 

= 0.0098 mg as/kg bw/d 

Formülasyondan açığa çıkan buharlarda soluma yoluyla soluma maruziyeti: 

İnhalasyon  maruziyetinin ihmal edilebilir olduğu düşünülmektedir. Canlı hayvanlar birkaç saniye 

içinde toynak dezenfeksiyon banyosundan geçtiği için maruziyet geçicidir ve buharlar giriş / çıkış 

alanının ötesinde önemli miktarlarda yayılmaz. 

Toplam maruziyet: 

dermal maruziyet 

= 0.0098 mg aktif madde/kg bw/d 

→ 0,004 mg aktif madde/kg bw / d tetikleme değeri aşıldı. Kademe II verilerine dayalı olarak 

iyileştirilmiş bir maruziyet değerlendirmesiyle veya EMA-CVMP kılavuzuyla devam edin. 

Olası Kademe II ayrıntılandırma seçeneği: 

- toynak ve bacaklardaki kalıntı miktarının ölçülmesi 
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Örnek 4.2: Hayvanlara Doğrudan Muamele - Sinek kulak küpeleri ile maruziyet 

Ürün: Sinek işlemi 

Kullanım amacı 

Ürün, büyükbaş hayvanlar için kulak küpesi olarak temin edilir ve sineklere karşı biyosidal etkiye 

sahiptir. Her bir hayvana en fazla iki kulak etiketi takılır ve etiketler bütün bir sinek sezonu için etkilidir. 

Her bir kulak küpesi, sezon boyunca etiketin yüzeyine yavaş yavaş salınan 935 mg aktif madde içerir. 

Vücut hareketleriyle, lipofilik aktif madde hayvanın tüylerine aktarılır. Oradan hayvanın her tarafına 

dağılır ve tüm vücuda koruma sağlar. Aktif maddenin etiket yüzeyine salım hızı, etiketten çıkarılan 

miktara bağlıdır. Bu maruziyet hesaplaması için, bir anlık salım oranı varsayılır. 

Maruziyet tahmini 

Aşağıdaki hesaplamalarda, Ek 6-1'deki varsayılan değerler kullanılmaktadır. 

Kalıntılar hayvan tarafından dermal absorbsiyon ve tımarlama yoluyla alınabilir. %100 absorbsiyon 

varsayılarak dermal alımın hesaplanması, tüm maruziyet yollarını kapsar. 

Vücut ağırlığı = 500 kg 

Doz oranı 935 mg aktif madde x 2 kulak küpesi / hayvan = 1870 mg as / d Tarama: 

1870 mg aktif madde/d ÷ 500 kg 

= 3.7400 mg aktif madde/kg bw/d 
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6.5.5 Su Ürünlerinin Dezenfeksiyonu 

Balıkların maruziyet değerlendirmesi için gerekli parametrelere ilişkin mevcut 

literatür sınırlıdır ve güvenilir varsayılan değerler oluşturulamamaktadır Sonuç olarak, 

balıklar için Adım 1 maruziyet değerlendirmesi, Başvuru Sahibi iyi gerekçelendirilmiş 

bir maruziyet hesaplama modeli sağlayamadıkça atlanmalıdır. Balıklar için bir 

değerlendirme modelinin gelecekte geliştirilmesi faydalı olacaktır. Aşağıdaki 

paragraflar balıkların maruziyetine ilişkin bazı genel bilgiler sağlar. 

Dezenfektanlar ve kirlenme önleyiciler gibi biyosidal ürünler yapıların korunması (örn. 

balık tanklarında, balık ağlarında vb. kirlenen organizmaların büyümesi ve 

yerleşmesinin kontrolü) ve su ürünleri yetiştiriciliğinde su hijyeni için 

kullanılmaktadır.  Balıklar oral yoldan, deri yoluyla ve solungaçlardan solunum yoluyla 

maruz kalabilirler. Balık muhafazalarında su arıtması durumunda, kalıntılar suya eşit 

olarak dağılır ve balıklar tüm yollardan maruz kalırlar. 

Yapıların işlenmesi genellikle kuru arazide gerçekleşir. İşlem gören eşyalar suya 

konulduktan sonra, biyosidal ürünün aktif maddesi, biyosidal ürünün istenen etkisini 

sürdürmek için normalde yavaşça salınır. Açığa çıkan maddeler, çevreleyen suda 

seyreltilir ve balıklar tarafından alınabilir.  İşlem görmüş yapı üzerinde kalan 

fraksiyona maruziyet da, özellikle balıklar işlem görmüş yapı ile sık sık temas 

ettiğinde meydana gelebilir. 

 

 

 

 

 

→ 0,004 mg aktif madde/kg bw / d tetikleme değeri aşıldı. Kademe II verilerine dayalı olarak 

iyileştirilmiş bir maruziyet değerlendirmesiyle veya EMA-CVMP kılavuzuyla devam edin. 

Olası Kademe II ayrıntılandırma seçenekleri: 

- - hayvanın derisindeki kalıntı miktarının ölçümü 

- - kulak etiketlerinin çıkarılma oranı 

Tam bir maruziyet değerlendirmesi için, hesaplamanın süt sığırları için tekrarlanması gerekir. 
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6.6 Kademe II - Maruziyet Değerlendirmesi İlkeleri 

 

 Okuyucu için NOT: 

Bu bölümde maruziyet tahmini için ilkeler ortaya konmuştur. Kademe II 

maruziyet tahminlerinin karmaşıklığından dolayı, tüm olası senaryolar 

için kapsamlı bir yöntem açıklaması mümkün değildir. Kademe II 

iyileştirmenin mutlaka yeni çalışmaları gerektirmediği unutulmamalıdır. 

İyileştirme amaçlarına uygun herhangi bir güvenilir mevcut veri ve / veya 

bilgi kullanılabilir. Aşağıda ana hatları verilen ilkeler, Kademe II 

denemelerin tasarlanmasına yardımcı olmak ve elde edilen 

verilerden duruma göre maruziyeti tahmin etmek için uygun modeller 

oluşturmak için kullanılabilir. 

Dış maruziyet değerlendirmesinin ilk adımı, 0.004 mg/kg bw/gün tetikleme değerinin 

aşılmasıyla sonuçlandığında, maruziyet tahmini, ikinci kademe bir değerlendirmede 

düzeltilebilir. 

Kademe I içinde, gerçekçi bir en kötü durum maruziyet tahmini verilmiştir. Kademe 

II'de, aktif madde ve gerçek kullanım amacı ile ilgili olarak Başvuru Sahibi tarafından 

sağlanan özel verilere dayalı olarak harici maruziyet tahmininin daha da iyileştirilmesi 

gerçekleştirilir. Bu, madde bozunması hakkında bilgiler gibi Başvuru Sahibi tarafından 

zaten sağlanan verileri içerebilir. Başvuru Sahibi ayrıca iyileştirme için veri sağlayan 

ek çalışmalar sunabilir. 

Kademe II çalışmalarına örnekler şunları içerir: 

 Hayvanlar maruz kaldığında (örn. işlem sırasında hayvanlar mevcut değilse, 

aktif maddenin bozulması veya buharlaşması, hayvanlar maddeyi alma fırsatına sahip 

olmadan önce meydana gelebilir.) işlem gören alandaki 
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(işlenmiş yüzeyler, materyaller, eşyalar, hava, su veya yem, hayvanın  kendisi) 

mevcut aktif maddenin veya bozunma ürünlerinin tanımlanmasına  ve miktarının 

belirlenmesine izin veren çalışmalar. Bir aktif maddenin bozunma oranı dikkate 

alındığında, bozunma ürünlerinin, aktif maddenin kendisinden daha toksik ve daha 

kalıcı olabileceği dikkate alınmalıdır ve aktif maddenin kalıntılarına ve toksik bozunma 

ürünlerine dayalı bir maruziyet değerlendirmesi, aktif madde'de olduğu gibi aynı 

aşamalı yaklaşım kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Abiyotik bozunma (hidroliz, 

fotoliz) ile ilgili veriler dosyanın çevresel bölümünde bulunabilir. Böcekler üzerindeki 

aktif madde konsantrasyonunun ölçülmesi veya böcekler için LD50'nin belirlenmesi, 

böceklerdeki / böcekler üzerindeki aktif madde konsantrasyonunun yerine 

kullanılabilir.  

 İşlem görmüş alandan (örn. hayvanların yalama / sürtünme davranışını taklit 

eden silme testleri) aktif maddenin veya bozunma ürünlerinin yerinden çıkarılabilen 

fraksiyonunun (yani, işlenmiş yüzeyden çıkarılabilen aktif madde miktarı) miktarının 

belirlenmesine izin veren çalışmalar. Etkili olabilmesi için, biyosidal ürün, uygulama 

yerinde bulunmalıdır. Bu nedenle, muamele edilmiş yüzeyler üzerindeki artığın 

yalnızca bir kısmının (yerinden çıkarılabilen kısım) hayvan için mevcut olduğu 

varsayılabilir. Çıkarılabilir kısmın deneysel değerleri hesaplamada kullanılabilir. Ürün 

granül olarak uygulandığında yerinden çıkma sorunu olmaz çünkü granüller yüzeylere 

yapışmaz. Kulak küpeleri için salma oranı belirlenebilir. 

 Gerekli bir durulama adımının etkililiğini karakterize eden çalışmalar veya 

bilimsel verilere veya bilgilere (örn. Aktif maddenin suda çözünürlüğü) dayalı olarak 

durulamanın etkililiğini kanıtlayan bir gerekçelendirme; 

 Belirli bir süre sonra kalan kalıntıların belirlenmesine izin vermek için 

işlenmiş ahşaptan aktif madde salım hızının ölçülmesi (örn. bir geri çekme süresinden 

sonra); 

 Aktif maddenin salım hızının ölçülmesi (örn. kulak küpelerinden); 

 Maruz kalan hayvanların davranışlarına (örneğin çiğnenen odun miktarı) 

bağlı maruziyet modelleri çalışmaları. 
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EMA-CVMP kılavuzunda detaylandırıldığı üzere, doğrudan risk değerlendirmesinin bir 

sonraki aşamasına geçmek adına Kademe II ihmal edilebilir. 

 

6.6.1 Kademe II Deneylerin Tasarlanma İlkeleri 

Aşağıdaki kısım, Kademe II denemeleri gerçekleştirirken dikkate alınması gereken 

bazı ilkeleri özetlemektedir: 

 İlgili kalıntı: Veri alınmadan önce, ilgili kalıntının bileşimi tanımlanmalıdır. 

İlgili kalıntı, söz konusu biyosidal ürün kullanımının bir sonucu olarak işlenmiş 

alanlarda kalan tüm toksikolojik olarak ilgili maddelerden (aktif madde ve 

muhtemelen bozunma ürünleri) oluşur. Aktif maddenin akıbetiyle ilgili radyo-etiketli 

çalışmalar (yani toksikolojik olarak ilgili bileşiklere dekompozisyon, reaksiyon 

ürünlerinin oluşumu) ve ayrıca aktif maddenin reaktivitesine ilişkin veriler gerekli 

bilgileri sağlayacaktır; 

 Analiz yöntemi: Ölçümleri gerçekleştirmek için geçerli bir analiz yöntemi 

gereklidir. İlgili tortuyu (bu, aktif maddeyi ve toksikolojik olarak ilgili metabolitleri, 

bozunma ürünlerini, yan ürünleri ve yardımcı maddeleri içerebilir) içeren tüm 

bileşikler hesaba katılmalıdır; 

 Zaman çerçevesi: Deneme için bir zaman çerçevesi tanımlamak için, 

bozunma oranı / reaksiyon hızı ve etiket talimatları dikkate alınabilir. Bozulma / 

reaksiyon meydana geldiğinde, yarılanma ömrünün minimum 2 katı kadar bir zaman 

çerçevesi uygun olabilir. İşlem yapılan alandaki koşullara kıyasla bozunma / 

reaksiyon koşulları dikkate alınmalıdır. Herhangi bir bozulma / reaksiyon meydana 

gelmezse, etiket talimatlarına göre uygulama sıklığı bir kılavuz görevi görebilir; 

 Deneme sayısı: İşlem süresi boyunca aktif maddenin bozunmasını 

yeterince yakalamak için çeşitli zaman noktalarında ölçümler yapılmalıdır; 

 Yer seçimi, saha gereksinimleri: Denemeler gerçekçi koşullar altında 

(örneğin gerçek bir ahırda) veya gerçekçi koşulları yansıtan şartlar altında 

gerçekleştirilmelidir. İşlem gören materyal ve uygulama oranı biyosidal ürünün 

amaçlanan kullanımını yansıtmalıdır; 

 Biyosidal ürünün uygulanması: Denemeler, önerilen en yüksek uygulama 
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oranı ve söz konusu formülasyon kullanılarak gerçekleştirilmelidir. Birden fazla 

başvurunun amaçlandığı durumlarda, bu, kalıntı denemesine yansıtılmalıdır; 

 Örnekleme: Örnekleme mümkün olduğunca gerçekçi koşullar altında 

yapılmalıdır. Kalıntı seviyeleri işlenen alan içinde veya işlenmiş yem / suda değişiklik 

göstereceğinden, birkaç numune alınmalıdır. Saklama koşulları ve süresi de dikkate 

alınmalıdır. Örneğin, muamele edilmiş tanklarda depolanan yem için, tank yüzeyiyle 

doğrudan temas halinde olan besleme tabakasından numuneler ve yemin iç 

tabakalarından numuneler elde edilecek ve sonuçların ortalaması alınacaktır. Tek bir 

tür yem belirtilmediğinde, kritik durumu belirlemek için birkaç yem türünün test 

edilmesi gerekir. Örneğin, arıtılmış tanklarda depolanan su için, arıtılmış tank içinde 

suyun maksimum depolanma süresini hesaba katmak için çeşitli zaman noktalarında 

numuneler alınmalıdır. 

Çalışmalardan elde edilen veriler, uygun bir zaman periyodu için (örneğin 1. gün, 2. 

gün vb.) rafine maruziyet tahminleri yapmak için kullanılır ve ardından her maruziyet 

tahmini tetikleme değeriyle karşılaştırılır. Tetikleme değerinin yalnızca ilk maruziyet 

dönemi için aşıldığı durumlarda (örneğin, yalnızca 1. ve 2. gün) yönetim seçenekleri 

değerlendirilebilir. Tetikleme değerinin daha uzun bir süre boyunca aşılması 

durumunda, diyet riski değerlendirmesi EMA-CVMP kılavuzunda ayrıntılı olarak 

açıklanan yaklaşımı takip etmelidir. 
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EK 6-1: VARSAYILAN DEĞER ÇALIŞMA TABLOLARI 

Tablo 52: Hayvan Boyu  ve Fizyolojisi (referanslar ve açıklamalar için Tablo 56'ya bakınız) 

 

Hayvan Türleri Vücut 
ağırlığı 

(kg) 

Hayvan 
boyu (cm) 

Omuz . 
cıdağı  

yüksekliği/ 
başın 

tepesine 
kadar 

yükseklik / 
maksimum 

erişim 
yüksekliği 

Yüzey ile 

temas (m2) 

varsayılan 
bw'den 

hesaplanır 

Yüzey ile 
temas 

halinde 
vücut 

yüzey alanı 

(m2) 

(toplam 
vücut yüzey 

alanının% 
30'u) 

Alveolar 
ventilasyon 

oranı(l/s) 
varsayılan 

bw'den 
hesaplanan 

dinlenme 
AVR'si, 

(etkililiği 
hesaba 

katmak için 3 
düzeltme 

faktörü 
kullanın) 

Alveolar 
ventilasyon 

oranı 

(m3/g) 

varsayılan 
bw'den 

Hesaplanan 
dinlenme 

AVR'si, 
(etkililiği 

hesaba 
katmak için 3 

düzeltme 
faktörü 

kullanın) 

Yem silosu 
alınan 

miktar 
(kg kuru 

madde/ 
gün) 

varsayılan 
suyu alımı 

(l/g) 

Varsayı-
lan 

bw'ye 
göre içme 

suyu alımı 
(l/g) 

Et sığırı 500 145/161/177 4,8 1,44 2110 51 12 50 

Süt sığırcılığı 650 145/161/177 5,6 1,68 2589 62 25 115 

Buzağı 200 116/129/142 2,9 0,87 1032 25 8 20 

Besi domuzu 100 77/-/92 1,5 0,45 601 14 3 10 

Damızlık domuz 260 110/-/125 2,8 0,84 1267 30 6 15 

Koyun 75 65/72/79 1,5 0,45 480 12 2,5 10 

Kuzu 40 61/67/73 1,0 0,30 294 7 1,7 5 
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Mezbahalık keçi 

(=oğlak) 

13 43/57/200 0,5 0,15 122 3 0,5 1,3 

Sağmal keçi 70 76/100/200 1,5 0,45 455 11 2,8 7 

Etçi civciv  1,7 -/25/- 0,05 0,015 8,2 0,2 0,12 0,25 

Yumurtlayan tavuk 1,9 -/25/- 0,05 0,015 8,9 0,2 0,13 0,25 

Hindi 7 -/34/- 0,3 0,090 23 0,6 0,5 1,0 

At 400 158/196/234 5,4 1,62 1773 43 16 40 

Tavşan 2,5 -/0.3/- 0,20 0,060 34 0,9 0,25 0,5 
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Tablo 53: Hayvanların Barınakları (referanslar ve açıklamalar için Tablo 56'ya bakınız) 

 

Hayvan 

Türleri 

Ahır 

başına 

düşen 

hayvan 

sayısı 

Ahır 

başına 

taban 

alanı 

(m2) 

Ahır 

başına 

duvar ve 

zemin 

alanı 

(m2) 

Ahır 

başına 

barınak 

alanı  

(m3) 

Hayvan 

başına 

taban 

alanı 

(m2) 

Maksimum 

ulaşılan 

yükseklik 

dikkate 

alınarak 

hayvanın 

erişebileceği  

maksimum 

alan (duvar + 

zemin) (m2) 

(Kompartman 

duvarları 

dikkate 

alınmaz) 

Maksimum 

ulaşılan 

yükseklik 

dikkate 

alınarak 

hayvanın 

ulaşabileceği  

maksimum alan 

(duvar + 

zemin) (m2) 

(Kompartman 

duvarları 

dikkate 

alınmaz) 

Yemlikleri 

çevreleyen 

yüzeylerin 

işlenmesi 

durumun-

da  

hayvan 

başına açık 

yem yüzeyi 

(m2) 

Yemlikleri 

çevreleyen 

yüzeylerin 

işlenmesi 

durumun-

da  

hayvan 

başına açık 

yem yüzeyi 

(m2) 

Hayvan 

başına 

barınak 

havalandırma 

oranı (m³/s) 

Hayvan 

başına 

barınak 

havalandırma 

oranı (m³/s) 

Barınak 

havalandır

ma oranı 

(1/s) 

saat başına 

hava 

değişimi 

Et sığırı 125 370 1000 3063 2,96 10.8 (3) 13.7 (3) 2,6 0,7 Kış min 50 

Yaz max 
333 

Kış min 50 

Yaz max 
333 

Kış min 2 

Yaz max 
13.6 

Süt 

sığırcılığı 

100* 1170 1670 9630 11,7 21.4 (3) 33.1 (3) 6,6 2,9 Kış min 67 

Yaz max 
417 

Kış min 87 

Yaz max 
542 

Kış min 

0.9 
Yaz max 

5.6 
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Buzağı 80 160 330 590 2,0 8.5 (4) 10.5 (4) 2,0 0,5 Kış min 75 

Yaz max 
500 

Kış min 30 

Yaz max 
200 

Kış min 

4.1 
Yaz max 

27.1 

Besi 
domuzu 

400 600 970 2110 1,5 4.0 (3) 5.5 (3) 1,2 0,4 Kış min 50 
Yaz max 

500 

Kış min 10 
Yaz max 

100 

Kış min 
1.9 

Yaz max 
19.0 

Damızlık 

domuz 

         Kış min 100 Kış min 52  
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- 

tekil 
barınak 
 

 
- grup 

barınağı 

 
132 

 
 
 

132 

 
560 

 
 
 

710 

 
910 

 
 
 

1160 

 
1960 

 
 
 

2480 

 
4,2 

 
 
 

5,4 

 
9.1 (3) 

 
 
 

10.3 (3) 

 
13.4 (3) 

 
 
 

15.7 (3) 

 
2,4 

 
 
 

2,8 

 
1,1 

 
 
 

1,3 

Yaz max 
1000 

Yaz max 520  
Kış min 

3.5 
Yaz max 
35,0 

Kış min 
2.8 

Yaz max 
27.7 

Etçi 
civciv 

         Kış min 278 Kış min 0.9  

 
- serbest 

gezinme, 
saman 

veya 
kuru ot 
zemin 

20000 
 

 
7000 

1110 
 

 
390 

1600 
 

 
600 

4170 
 

 
1458 

0,056 
 

 
0,056 

- 
 

 
- 

- 
 

 
- 

- 
 

 
- 

Yaz max 
1853 

Yaz max 6.3 Kış min 
4.3 

Yaz max 
30.2 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 
633 

BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 
633 

 

 

- ana 
etlik 

piliçler, 
serbest 

dolaşan 
(ızgara 

zemin) 
- yetiştir
mede ana 

etlik 
piliçler, 

serbest 
dolaşan 
(ızgara 

zemin) 

 
 

 
9000 

 
 

 
500 

 
 

 
750 

 
 

 
1880 

 
 

 
0,056 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

  Kış min 
4.3 

Yaz max 
30.2 

 
 

Kış min 
4.3 
Yaz max 

30.2 
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Yumurtla
yan 

tavuk 

         Kış min 175 Kış min 0.7  

 
- batarya 

21000 750 1100 2810 0,036 - - - 0,01 Yaz max 
2000 

Yaz max 7.6 Kış min 
5.2 

 
- - 

serbest 
gezinme, 

saman 
veya 

kuru ot 

zemin 
- Serbes

t 
gezinme 
(ızgara 

zemin) 

10000 
 

 
20000 

1430 
 

 
1270 

2030 
 

 
1822 

5360 
 

 
4780 

0,14 
 

 
0,064 

- 
 

 
- 

- 
 

 
- 

- 
 

 
- 

   Yaz 
max 

56.8 
Kış min 

1.3 
Yaz 
max 

14.2 
Kış min 

2.9 

            Yaz 

max 
31.8 

Tavşan 5 
kafes 
başına 

0,24 
kafes 
başına 

0,84 
kafes 
başına 

0,072 
kafes 
başına 

0,048 0.27 (4) 0.32 (4)      

* Lütfen, insan maruziyeti tahmini amaçları doğrultusunda, günlük olarak sağılan süt inekleri sayısının 82'ye karşılık geldiğini unutmayın. PT3 için 

ESD'ye göre, bir süt ineği sürüsü için varsayılan değer 100 hayvandır.  Süt inekleri düzenli olarak günde iki kez sağılır. Süt inekleri için laktasyon 

dönemi normalde 300 günlük 270 emzirme dönemidir, 100 süt ineğinden oluşan bir sürüden günde 82 süt üreten inek sağılmaktadır. 

Ad hoc WG  13  başına Tavsiye İnsan Maruziyeti mevcuttur   

[https://echa.europa.eu/documents/10162/21664016/recommendation_13_teat_disinfection_en.pdf/fbeb394b-e74b-685d-c231-5e3a530e311c]. 

https://echa.europa.eu/documents/10162/21664016/recommendation_13_teat_disinfection_en.pdf/fbeb394b-e74b-685d-c231-5e3a530e311c
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Tablo 54: Hayvanların Taşınması 

(referanslar ve açıklamalar için Tablo 56'ya bakınız) 

 

Hayvan 

Türleri 

Taşıma 
araçlarında 

geçirilen süre 

(s) 
nakliye + 

dinlenme 
süresi + 
nakliye 

KAMYONU 
Kat sayısı / Kat 

başına 

kompartman 
sayısı / 

Kompartman 
başına hayvan 

sayısı 

Varsayılan 7,0 m 
x 2,5 m kamyon 

DUVAR + 
ZEMİN ALANI 

(M2) 

Uzunluk (m) / 
Genişlik (m) / 

İlgili yükseklik 
(m) 

Taşıma 
sırasında 
kapladığı 

meyve/ 
sebze taban 

alanı (m2) 

Bir 
kompart-
maniçinde 

hayvan 
   başına  

duvar + 
zemin alanı 

(m2) 

7.0 mx 2.5 
m'lik bir 
kamyonda 

hayvan 
başına 

mevcut hacim 
(m3) 

Havalandır-
ma oranı 

Et sığırı 14+1+14 1/2/6 3.5/2.5/1.8 1,35 5,1 2,6 Cebri 

havalandırma 

sistemleri 

 

60 m3/s/kN 

yükleme 

kapasitesi  

(1000 kg = 

Süt sığırcılığı 14+1+14 1/2/5 3.5/2.5/1.8 1,61 6,1 3,2 

Buzağı 14+1+14 2/2/11 3.5/2.5/1.5 0,73 2,4 1,2 

Besi domuzu 24 3/2/20 3.5/2.5/1.0 0,43 1,0 0,4 

Damızlık 

domuz 

24 2/2/10 3.5/2.5/1.3 0,80 2,4 1,1 

Koyun 

(yünüyle) 

14+1+14 2/2/18 3.5/2.5/0.8 0,47 1,0 0,4 
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Kuzu 9+1+9 3/2/35 3.5/2.5/0.8 0,25 0,5 0,2 9.80665 kN 

ile)  ve 5 - 

30° C      

a 

Bir sıcaklık 

/ 

Mezbahalık 

keçi (=oğlak) 

9+1+9 3/2/62 3.5/2.5/1.0 0,14 0,3 0,1 

Sağmal keçi 14+1+14 2/2/16 3.5/2.5/1.5 0,53 1,7 0,8 

Etçi civciv 24 8/12/53 1.17/1.25/0.27 0,0272 0,052 0,0074 

Yumurtlayan 

tavuk 

24 7/40/14 0.88/0.5/0.27 0,0304 0,085 0,0084 

Hindi 24 6/6/39 1.17/2.5/0.40 0,0735 0,15 0,030 

At 24 1/2/5 3.5/2.5/2.4 1,75 7,5 4,2 

Tavşanlar için taşıma kasaları için varsayılan değerler bu adresteki  bir EFSA dokümanında bulunabilir: 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1966.pdf  

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1966.pdf
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Tablo 55: Çeşitli Değerler ve Hesaplamalar 

 

 Hayvan 

Türleri 

Açıklama Varsayılan Arka Plan Bilgileri Açıklamaları Referanslar 

dikkate Süt 

sığırcılığı 

Günlük 

sağımlar 

 2 sağım / gün  Günlük sağım sayısı daha sık 

olabilir, örn. yüksek verimli inekler 

için günde 3 defa. 

 Tutarlılık sağlanması için EMA 

değerlendirmelerinde günde 2 

sağım sayısını tercih etmektedir. 

EMA Rehber Dokümanı: Süt İçin Arınma Sürelerinin 

Belirlenmesine Yönelik Kılavuz Notu; EMEA / CVMP / 

473/98-FINAL 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_libr

ary/ Scientific_guideline/2009/10/WC500004496.pdf 

 MS tarafından sağlanan bilgiler 

2 Süt 

sığırcılığı 

Meme ucu

 dal

dırma hacmi 

 10 

ml/inek/sağım 

daldırma için 

 20ml/inek/sağım 

püskürtme için 

 2-2,5 ml / inek / 

sağım 

köpükleri için 

 Çoğu durumda uygulanacak 

hacim Başvuru Sahibi tarafından 

verilecektir (kullanım talimatı). 

Diğer tüm durumlarda, ES ve 

FR'den gelen bilgilere dayalı 

varsayılan değer uygulanacaktır. 

ES ve FR tarafından sağlanan bilgiler 

Pauline Brightling, Graeme A. Mein, Jakob Malmo, 

Diane P. Ryan. TN07 Lactation, s. 43. Countdown 

Downunder: Farm Guidelines for Mastitis Control, ISBN 

0 642 37362 0 

3 Buzağı Dilin yüzey 

alanı 
0.008 m2   SE tarafından sağlanan bilgiler 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/
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4 Buzağı Yüzey yalama 

sıklığı 

Günde 10 yalama  Sağlanan çalışmalarda yalama 

sıklıkları günde 2-30'dur ve büyük 

ölçüde buzağının çevresine 

bağlıdır. 

 Yapılan çalışmalarda yalama 

sıklığı tanımlanmamıştır. Bu 

nedenle, bir yalama frekansının 

tek bir yalama mı yoksa bir 

hayvanın yalama davranışına 

girdiği farklı bir zaman dilimi mi 

olduğu sorusu ortaya çıkmaktadır. 

Bir buzağı, bir yalama olayına 

girdiğinde, büyük bir yüzeyi geniş 

bir şekilde yalamayabilir, ancak 

temelde bir yüzeydeki aynı genel 

noktayı tekrar tekrar yalayabilir. 

Bu nedenle, bizim 

hesaplamamız için 

buzağının aynı noktayı bir kez mi 

yoksa birkaç kez mi yaladığı bir 

fark yaratmayacaktır. 

Hesaplamada, her halükarda, 

yalanan yerdeki tüm aktif madde 

miktarının hayvan tarafından 

alındığını varsayıyoruz, bu yüzden 

bunun bir veya birkaç yalamayla 

gerçekleşmesi önemsizdir. 

 Verga M, Pavesi M, Cerutti F, Dana buzağılarının 

farklı ahır koşulları altında davranışı ve performansı. 

Ann. Zootech., 1984, 34 (3), 247 – 256 

 Boe K.E., Andersen I.L., Early weaning of calves – 

how does it affect the behaviour?, pp 604 – 610, in 

livestock environment VI: Proceedings of the 6th 

international symposium. 2001 ASAE Number 

701P0201. ISBN: 1892769212 

 Phillips C.J.C., The effects of Forage Provision and 

Group Size on the Behaviour of Calves. J. Dairy Sci. 

2004, 87: 1380 – 1388. 

 Margerison J.K., Preston T.R., Berry N., Phillips 

C.J.C, Cross-sucking and other oral behaviours in 

calves, and their relation to cow suckling and food 

provision. Applied Animal Behaviour Science, 2003, 80 

(4), 277-286. doi:10.1016/S0168-1591(02)00231-9. 

ISSN: 0168-1591 

https://getinfo.de/app/subject-search?action=search&number=1892769212&form=advanced
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5 Sığır Toynak 

dezenfeksiyon

u için küvet 

hacmi 

375 l ESD'de verilen varsayılanlar: 

Hayvanların ayaklarının 

dezenfekte edilmesi için biyosidal 

ürünlerle doldurulmuş havuzlar 

kullanılır. Banyo cihazının hacmi 

375 lt ile 675 lt arasında 

değişebilir. En kötü durumu 

karşılamak için, 375 l'lik bir küvet 

içeriği varsayılır ve bu, 100 gözden 

geçirmeden sonra değiştirilir. 

Günde iki kez sağılan 100 süt 

ineğine sahip bir ahır için günde 

dört küvet dolumu gerekir. 

 

ESD for Product Type 3: Emission scenarios for 

veterinary hygiene biocidal products (JRC Scientific and 

Technical Reports, 2011); EUR 25116 EN – 2011; JRC 

67706; doi:10.2788/29747. 

http://echa.europa.eu/es/guidance-

documents/guidance- on-biocides-legislation/emission-

scenario-documents 

6 Sığır Toynak 

dezenfeksiyon 

küvetinden 

günlük 

geçişler: 

Süt ineği: 2 Süt ineğinin toynağı düzenli olarak 

dezenfekte edilir. İnekler, sağım 

odasına giderken veya odadan 

gelirken dezenfeksiyon solüsyonu 

içeren küvetlerden geçerler. 

Günlük sağımın varsayılan sayısı 2 

olduğundan, toynak dezenfeksiyon 

küvetinden günlük geçişler buna 

göre 2 kez olarak ayarlanır. 

ESD for Product Type 3: Emission scenarios for 

veterinary hygiene biocidal products (JRC Scientific and 

Technical Reports, 2011); EUR 25116 EN – 2011; JRC 

67706; 

doi:10.2788/29747.http://echa.europa.eu/es/guidance

- documents/guidance-on-biocides-legislation/emission- 

scenario-documents 

7 Sığır Hayvan 
başına kulak 

etiketi sayısı 

2   

8 Domuz İle temas 0.008 m2  Dil için DE tarafından 

http://echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt3_veterinary_hygiene_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt3_veterinary_hygiene_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt3_veterinary_hygiene_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt3_veterinary_hygiene_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt3_veterinary_hygiene_en.pdf
http://echa.europa.eu/es/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents
http://echa.europa.eu/es/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents
http://echa.europa.eu/es/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents
http://echa.europa.eu/es/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents
http://echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt3_veterinary_hygiene_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt3_veterinary_hygiene_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt3_veterinary_hygiene_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt3_veterinary_hygiene_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt3_veterinary_hygiene_en.pdf
http://echa.europa.eu/es/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents
http://echa.europa.eu/es/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents
http://echa.europa.eu/es/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents
http://echa.europa.eu/es/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents
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  sağlanan 

bilgiler 

   

9 Domuz Yüzey 

yalama 
sıklığı 

Günde 10 yalama Literatüre ulaşılamadığı için 

buzağılarla ilgili bilgilerden 
değer alınmıştır. 

 

10 Tavuk Tavuk 
tarafından 
tüketilen ölü 

sinek sayısı 

 Tavuk başına 
günde 10 ölü sinek 

 DRAWG tarafından bilgiye 
dayalı tahmin 
 Değerlendirme adına, 0,004 

mg/kg tetikleme değerine 
ulaşmak için bir tavuğun kaç 

tane sinek yemesi gerektiği 
hesaplanmalıdır. Bu 
hesaplamanın sonucunu 

değerlendirmek için, uzman 
değerlendirmesine göre tavuk 

ve gün başına varsayılan 10 
sinek değeri makul kabul 

edilmektedir. Veteriner hijyen 
biyosidal ürünleri için ESD'deki 
kararlı boyutlar hakkındaki 

bilgilere dayanarak, bu yaklaşık 

70 sinek / m2 (10000 m2 

saman tabanda yumurta 
tavuğu, toplam taban alanı 

1430 m2) veya 180 sinek / m2  

(20.000 etlik piliç saman 
tabanında, toplam taban alanı 

1110 m2) anlamına gelir. 
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11 Tavuk Sinekler 

tarafından 

gerçekleştirile

n biyosidal 

ürün tüketimi 

 Ortalama canlı 

ağırlık: 10 -12 mg 

 Günde sinek 

başına 2,5 - 3,5 mg 

sukroz alımı 

 Sinekler, biyosidal ürünlerin 

hedefi olabilecek diğer tüm 

böcekleri kapsar. 

 24 saat boyunca biyosidal ürün 

alımının gerçekçi bir senaryo 

olduğu görülmektedir. 

 Sinek tarafından günlük 

biyosidal ürün alımının günlük 

sakaroz alımını aşmadığını 

varsaymak mantıklıdır. 

 T. Michael Cooper, Robin J. Mockett, Barbara H. Sohal, 

Rajindar S. Sohal, and William C. Orr, Effect of caloric 

restriction on life span of the housefly, Musca 

domestiyak.  FASEB Bülteni 10.1096 / fj.03-1464fje 

sayılı makaleyi ifade eder. Çevrimiçi basım Ağustos 19, 

2004. 

http://www.fasebj.org/content/early/2004/10/02/fj.03- 

1464fje.full.pdf 

12 Tavuk Hayvanların 

kapladığı 

taban  alanı 

 %50  Ayrıca bkz. Örnek: 1.2  

http://www.fasebj.org/content/early/2004/10/02/fj.03-1464fje.full.pdf
http://www.fasebj.org/content/early/2004/10/02/fj.03-1464fje.full.pdf
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13 At, keçi, 
tavşan 

İşlem 
sırasında 

hayvanlara 
ahşap 
miktarı 

 At: varsayılan 
yok 

 Tavşan <1.25 g 
/ gün 
 Keçi: varsayılan 

yok 

 Atlar: Ahır ve ahırlarda 
tutulan atlarda ahşap çiğneme 

stereotipik davranışı daha 
yüksek oranda gelişir, ancak 
atlar genellikle ahşapı yutmaz. 

 Tavşan: Toplam yem 
alımının% 0,5'i (varsayılan yem 

alımı dikkate alındığında, bu 
günde <1,25 g'dır) 
Keçilerin normal gezinme 

davranışı, çevrelerindeki her 
şeyin ağız yolu ile incelenmesini 

içerir. 
Keçiler ahşap kompartmanları 

veya diğer ahşap yapıları 
çiğnerler; keçiler lezzetli 
buldukları hemen her şeyi 

çiğnerler. 

 At 
Broom D.M. and Fraser, A.F., Domestic animal 

behaviour and welfare, 4th Edition, CAB 
International, Cambridge, UK, 2007; ISBN-13: 
978-1845932879; p. 236'da 

"ahşap çiğneyen (at) tarafından ahırların 
kenarlarından günde 0,5 kg ahşap tüketiminden" 

bahsedilir, ancak bu rakam deneysel verilerle 
desteklenmemektedir. 
Ahır atlarının ağaç çiğnemesi: günlük düzen ve 

egzersizin etkileri. W.E. Krak, H.W. Gonyou and 
L.M.Lawrence; J. Anim. Sci.; 1991, 69, s. 1053-

1058. 
Çalışmada bildirilen en yüksek değerler günde 

1.9x10-5 m3  
gr'dır (sonuçlar tutarlı değildir). 
 Tavşan 

Jordan, D; Gorjanc, G; Kermauner, A; Stuhec, I., 
Wooden Sticks as Environmental Enrichment: 

Effect on Fattening and Carcass Traits of 
Individually Housed Growing Rabbits; World Rabbit 
Science, 2008,16 (4):237-243, 

 Keçi 
Papachristou, T.G.; Dziba, L.E.; Provenza, F.D. 

,Foraging ecology of goats and sheep on wooded 
rangelands, Small Ruminant Research 59 (2005) , 
n.2-3, 141–156 

Mary C. Smith & David M. Sherman, Goat medicine, 
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2nd Ed., 2009 Blackwell Publishing, USA. 

ISBN:978-0-781- 79643-9 

14 / Ahşaptan 
ekstraksiyon 

 100%  Yeterince 
gerekçelendirildiğinde 

iyileştirme seçeneği 

 

15 / Biyosidal 

ürünün 
işlenmiş 
ahşapta 

maksimum 
emilimi 

 Çift vakum 

basıncı ile işlem: 

50L / m3 (1 cm 
dıştaki ahşap 

tabakasındaki 
miktar) 

 Daldırma ile 

işlem: 0,05 L / m2  
(dıştaki 1 cm 

ahşap 
tabakasındaki 

miktar) 

 Biyosidal ürünler İnsan Sağlığına Maruziyet 

Metodolojisi, Ahşap koruyucular, Sayfa 47: 

“Vakum-basınç işlemlerinde, ahşap m3 başına 150 
litre koruyucu solüsyon emer.  Çift vakumlu 

işlemlerde ahşap, m3 başına 10 ila 50 litre 
koruyucu solüsyon emer. Basınçlı işlemlerde ahşap 

m3 başına yaklaşık 300 litre emer Daldırma vb. için 

ahşap, 4 m2 çit paneli başına 0,2 litre emiyor gibi 
görünüyor. " 

https://echa.europa.eu/es/about-us/who-we-
are/biocidal- 

https://echa.europa.eu/es/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups/human-exposure
https://echa.europa.eu/es/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups/human-exposure
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     products-committee/working-groups/human-exposure 

16 / 0,4 g / 

cm3 

başı

na 

ahşap  Biyosidal ürünler için Teknik Anlaşmalar (TAB) sürüm 1.2 

(Aralık 2016) 

17 / Metreküp 

başına aktif 

madde 

miktarının 

metrekare 

başına aktif 

madde'ye 

dönüştürülme

si 

 Bir metrekareyi 

"temsil eden" 

katman kalınlığı: 

0.05 mm 

 0,05 mm kalınlığındaki bir 

katmanın ihmal edilebilir olduğu ve 

metrekare başına madde miktarını 

temsil ettiği varsayımına dayanan 

kaba dönüşüm hesaplaması 

ckare  ckübik Thkatman 

 

   Ckübik: Metreküp ahşap başına 

düşen madde miktarı (mg/m3) 

   ckare Ahşap duvarın metrekare 

başına düşen madde miktarı 

(mg/m2) 
   Thkatman Bir metrekareyi "temsil 

eden" katman kalınlığı (m) 

https://echa.europa.eu/es/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups/human-exposure
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18 / Püskürtm

e için 

 

alan 

 Hava boşluğu 

sprey uygulaması 

sırasında zemine 

yayılan fraksiyon: 

0,96 

 Yüzey işlemi 

sırasında püskürtme 

yoluyla zemine 

yayılan fraksiyon: 

0.11 

 Püskürtme yoluyla 

yüzey işlemi 

sırasında işlem 

görmüş yüzeye 

yayılan fraksiyon: 

0.85 

  OECD Series on Emission Scenario Documents 

Number 18; Emission Scenario Document for 

insecticides, acaricides and products to control other 

arthropods for household and professional uses, 

ENV/JM/MONO(2008)14, 17th July 2008 

Tablo 3.3.-5 Belirtilmemiş püskürtme modu için farklı 

emisyon faktörlerinin gözden geçirilmesi, 

19 / Çıkarılama

yan 

kalıntılar 

 100%  Yeterince 

gerekçelendirildiğinde 

iyileştirme seçeneği 
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20 / İşlem 

sırasında 

hayvanlara

 ça

rpan ürün 

miktarı 

Formüllerde 

uygulanacak 

değerler: 

 Amaçlanan 

kullanım açıklamada 

mevcuttur 

 Tablo 1, 2 ve 3'te 

mevcuttur 

 Deri ile temas 

eden ürün 

tabakasının kalınlığı 

(İnsan Maruziyetinde 

TNsG'de varsayılan 

0,01 cm) 

 İnhalasyon  maruziyeti için 

TNsG'de verilen insan 

maruziyetine ilişkin denklemleri 

uygulayın: 

Csoluma  
Q

ürün 

 
Fc

ürün
 

Vmahal 

Asoluma  
F
respirayon 


 
C
soluma 


 

Q
soluma 


 
T
temas  N BW

 

 

Csoluma İnhale edilen 

havadaki ortalama konsantrasyon 

(mg / m3) 
Qürün Kullanılan seyreltilmemiş 

ürün miktarı (mg) 
Fcürün Üründeki aktif maddenin 

ağırlık oranı 
Voda Odanın hacmi (m3) 

Asoluma İnhale edilen aktif 

madde miktarı (mg / kg bw / gün) 
Fsoluma Ürünün inhale 

edilebilir kısmı (varsayılan 1) 
Qsoluma -Hayvanın 

havalandırılma hızı (m3 / saat) 
Ttemas Maruziyet süresi (saat) 

BW vücut ağırlığı (kg) 

Netkinlik Etkililik sayısı 

(genellikle günlük) 

İnsan Sağlığının Biyosidal ürünlere Maruziyetine Dair 

Metodoloji  

https://echa.europa.eu/es/about-us/who-we-

are/biocidal- products-committee/working-

groups/human-exposure 

 

 Etkililik barınağı ve profesyonel kullanımlar için diğer 

eklembacaklıları kontrol etmeye yönelik insektisitler, 

akarisitler ve ürünler için OECD Emisyon Senaryosu 

Belgesi,  Tablo 3.3.-5, ENV / JM / MONO (2008) 14, 17 

Temmuz 2008 

 

https://echa.europa.eu/es/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups/human-exposure
https://echa.europa.eu/es/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups/human-exposure
https://echa.europa.eu/es/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups/human-exposure
https://echa.europa.eu/es/about-us/who-we-are/biocidal-products-committee/working-groups/human-exposure
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     Deri maruziyeti için, TNsG'de 

İnsan Maruziyeti ile ilgili 

denklemler de mevcuttur: 

Cder  
C Pr 

od  
Q Pr 

od 

 
Fc Pr 

od
 

D V Pr od  D 

Ader  Cder Vappl  Cder 

THder  A 

Cder Ciltteki üründeki aktif 

maddenin ortalama cilt 

konsantrasyonu (mg / cm3) 
CÜrün Seyreltilmemiş üründeki 

ortalama madde konsantrasyonu 
D Dilusyon faktörü 

(dilusyon% 1 dilusyon ile 

sonuçlanırsa D 1 / 0.01 = 100, 

varsayılan 1'dir) 

QÜrün Kullanılan seyreltilmemiş 

ürün miktarı (mg) 
FcÜrün Üründeki aktif maddenin 

ağırlık oranı 
VÜrün Seyreltilmemiş ürün 

hacmi (cm3) 
Ader Derideki aktif madde 

miktarı (mg, mg / olay, mg / d, mg 

/ kg) 
Vuygulama Cilt ile temas 

halinde uygulanan ürün hacmi 

(cm3) 
THder Deri ile temas eden ürün 

tabakasının kalınlığı (cm) 
ALANder Maruz kalan cildin yüzey 

alanı 

 

 

 

 

 

REAder 
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     Fümigasyonlar sırasında 

aplikatör ve muhtemelen çiftlik 

hayvanları da uygulama sırasında 

bulunmayacaktır. 

(insektisitler, akarisitler için OECD 

ESD'ye bakın...) 

 

21 / Uçuculuk 

oranı 

Formüllerde 

uygulanacak 

değerler: 

 vp ve mw 

dosyadan edinilebilir 

 Gaz sabiti R = 

8.31451 J / K * mol 

 Ortam sıcaklığı 

298 K (= 25 ° C) 

 Doymuş buhar konsantrasyonu 

modeli, işlenmiş yüzeylerden 

buharlaşan bir aktif maddeye 

maruziyeti hesaplar. Çiftlik 

hayvanlarının, aktif maddenin 

doymuş buhar 

konsantrasyonunda, belirli bir 

ortam sıcaklığında 24 saat süreyle 

aktif maddeyi içeren havaya maruz 

kalacağı en kötü durum 

varsayımını içerir. Diğer 

varsayımlar: hava değişimi yok, 

soluma yoluyla emilim %100: 

SVC  
mw

[g/mol] 

 
vp

[Pa]  0.41
 

R[J mol
-1 

K
-1 

]T[K] 

 

SVC Doymuş buhar 

konsantrasyonu (mg / m3) 

vp Aktif maddenin buhar 

basıncı (Pa) 

mw Moleküler ağırlık (g/mol) 

R Gaz sabiti (J/K*mol) 

T Ortam sıcaklığı (K) 

 Doymuş buhar konsantrasyonu HEEG Görüşü 13: 

Uçucu  biyosidal ürün  aktif maddenin soluma 

maruziyetinin değerlendirilmesi 

 

http://echa.europa.eu/documents/10162/19680902/he

eg_ opinion_13_volatilised_inhalation_exposure_en.pdf 

 

 

 

 Bir aktif maddenin hava konsantrasyonlarının daha 

hassas hesaplamaları için ek formüller 

 ConsExpo RIVM raporu 320104004/2005'te bulunabilir. 

ConsExpo 4.0 Tüketici 


Expo


sure and 

g
Upta3ke Models Program Manual J.E. 

Delmaar, Mm.Vw.Dv.Zp. Pa[mrk, /Jm.G.]M. van Engelen 

 

(http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafet

y/Co nsExpo.jsp.) 

http://echa.europa.eu/documents/10162/19680902/heeg_opinion_13_volatilised_inhalation_exposure_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/19680902/heeg_opinion_13_volatilised_inhalation_exposure_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/19680902/heeg_opinion_13_volatilised_inhalation_exposure_en.pdf
http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/Co
http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/Co
http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/Co
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    DE toynak uzmanı veteriner hekim 

tarafından onaylanır. 

Sıçramanın oluştuğu yükseklik = 

30 cm 

Toynak çapı = 15 cm 

Açıktaki toynak / deri alanını 

hesaplamak için, toynak ve 

bacağın silindirik şekle sahip 

olduğu varsayılır: 

2πrh + πr2 = (2π x 7.5cm x 30 cm) 

+ π x (7.5 cm)2 = 1413 + 177 = 

1590 cm2 

 

23 / Tırnak / deri 

üzerindeki 

emilebilen 

dezenfektan 

tabakasının 

kalınlığı 

 0,01 cm'dir, bu değerler insan 

dermal maruziyetinin 

hesaplanması için ürün 

tabakasının tahmini kalınlığıdır. 

ConsExpo 4.1 Tüketici Maruziyeti ve Alım Modelleri ve 

ilgili Temizlik ürünleri Bilgi Sayfası (RIVM raporu 

320104003/2006) 

HEAdhoc tavsiye no.13, Veteriner Hijyeni için Meme 

Dezenfeksiyon Ürünlerinin Maruziyet Değerlendirmesi 

(PT3) 

https://echa.europa.eu/documents/10162/21664016/ 

recommendation_13_teat_disinfection_en.pdf / 

fbeb394b- e74b-685d-c231-5e3a530e311  

22 / Toynak 

banyosuna 

maruz kalan 

cilt bölgesi 

 Süt ineği: 1590 cm2 

Açığa çıkan deri alanı, ayak 

banyosunun derinliğinden, 

sıçramanın meydana geldiği 

yükseklikten 

Ve ayak çapının çapından hesaplanır ve 
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24 / Yem silosu

 boy

utları 

ve tutma

 kap

asiteleri 

 Meme ucu Çap Yükseklik Tutma 

kapasitesi 

13.56 m3 2.55 m 4.30 m 

5.7 ton 

26.62 m3 2.55 m 7.80 m 

16.0 ton 

18.00 m3 2.30 m 6.95 m 

10.8 ton 

7.3 m3 2.00 m 4.85 m 

8.3 ton 

Yem silosu tedarikçilerinden alınan bilgiler. 

25 / Beslemeye 

geçiş oranı 

100% Yeterince gerekçelendirildiğinde 

iyileştirme seçeneği 

 

26 / Slimisitler: %90  Alınan varsayılan değer Rrisk değerlendirmesine yönelik metodolojiye ek 
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  kağıt üretimi 

sırasında

 atık 

su ile a.s 

kaybı 

 RIVM/FEI senaryosu 

 Ayrıca bkz. Örnek: 2.4 

 En kötü durum senaryosunda, 

a.s'nin% 10'unun kağıtta kaldığı 

düşünülmektedir. 

Biyosidal Ürünlerin risk değerlendirmesi için 

metodolojiye ek olarak, Harmonisation of Environmental 

Emission Scenarios for Slimicides (product type 12), 

European Commision DG ENV / RIVM, September 2003 

Reference 4L1784.A0/R0009/FBA/TL/Nijm 

http://echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt

12_s limicides_en.pdf 

27 / kağıt

 değ

irmen atık 

suyu 

5000 m3 Ayrıca bkz. Örnek: 2.4 Biyosidal ürünlerin risk değerlendirmesine yönelik 

metodolojiye ilaveten, Balçık Önleyiciler için Çevresel 

Emisyon Senaryolarının Uyumlaştırılması (ürün tipi 12), 

Avrupa Komisyonu DG ENV / RIVM, Eylül 

2003 Referans 4L1784.A0 / R0009 / FBA / TL / Nijm s.  

http://echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt

12_s limicides_en.pdf 

28      

29 / günlük

 değir

men başına 

kağıt üretimi 

200 t/g Ayrıca bkz. Örnek: 2.4 Biyosidal ürün risk değerlendirmesi metodolojisine ek, 

Balçık Önleyiciler için Çevresel Emisyon Senaryolarının 

Uyumlaştırılması (ürün tipi 12), Avrupa Komisyonu DG 

ENV / RIVM, Eylül 2003, Referans 4L1784.A0 / R0009 / 

FBA / TL / Nijm s.5 

ortalama günlük 200 ton kağıt 

http://echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt

12_s limicides_en.pdf 

30 / kuru kağıt 

ağırlığı 
600 g/m2 Ayrıca bkz. Örnek: 2.4 Biyosidal Ürünlerin risk değerlendirmesine yönelik 

metodolojiye ek Kağıt kaplama ve son işlemede 

kullanılan biyosidal ürünler için emisyon senaryosu 

belgesi (Ürün tipi 6, 7 ve 9).  INERIS 

–DRC-01-25582-ECOT-CTi/VMi-nº01DR0183.doc 

s. 3: gramaj (yani bir metrekare kağıdın gram cinsinden 

ağırlığı), kartonlar için 170-600 g.m-2 kağıtlar için 25-

300 g.m-2'dir 

https://echa.europa.eu/documents/10162/16908203/p

t6_p t7_pt9_paper_coating_and_finishing_en.pdf 

 

http://echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt12_slimicides_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt12_slimicides_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt12_slimicides_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt12_slimicides_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt12_slimicides_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt12_slimicides_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt12_slimicides_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt12_slimicides_en.pdf
http://echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt12_slimicides_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt6_pt7_pt9_paper_coating_and_finishing_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt6_pt7_pt9_paper_coating_and_finishing_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt6_pt7_pt9_paper_coating_and_finishing_en.pdf
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31 / 1 kg yem ile 

temaseden 

ambalaj 

yüzeyi 

600 cm2 Ayrıca bkz. Örnek: 2.4 Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi tarafından hazırlanan 

Gıdayla Temas Eden Materyaller için AB Rehber Notları 

Güncelleme 30/07/2008  

http://www.efsa.europa.eu/de/search/doc/21r.pdf 

A = cm² cinsinden gıda ile temas eden materyalin 

alanıdır, standart olarak 600 cm² olarak ayarlanır. (S. 

91) 

32 / Yem  oranı 

(işlenmiş 

karton / kağıt 

içinde 

ambalajlanmı

ş) hayvanlar 

tarafından 

tüketilen 

%10 Ayrıca bkz. Örnek: 2.4 Uzman görüşü 

http://www.efsa.europa.eu/de/search/doc/21r.pdf
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Tablo 56: Referanslar ve Açıklamalar 

 

No. Açıklama Varsayılan 

değerler 

Arka Plan Bilgileri Açıklamaları 

Notlar 

Referanslar 

dikkate Vücut Ağırlığı varsayılan

 Tablo 

1 

 İlgili vücut ağırlıkları, et üreten hayvanlar için 

kesimde ve süt ile yumurta üretimi sırasında 

olanlardır. 

 AB'de sadece genç keçiler kesilir. Keçiler için 

kesim ağırlıklarına ilişkin bilgiler MS'den temin 

edilmiştir: 8-10 kg ve 13 kg (NL), 8-12 kg (IT), 13-

18 kg (EL). 

 EFSA tarafından, emziren keçi için genel değer 

olarak 70 kg kabul edilmektedir. 

 Atlar için mezbaha yaşı, atlar genç yaşta ve daha 

ileri yaşlarda kesildiği için geniş  bir aralık 

sergilemektedir. Bunu hesaba katmak için, atlar için 

ortalama bir mezbaha ağırlığı seçilmiştir. 

 Tavşanlar için AB'de kesim ağırlığı 1,8 ila 3,2 kg 

arasında değişmekte olup, varsayılan değer olarak 

ortalama bir değer seçilmiştir. 

 Sığır ve süt sığırcılığı, koyun, kuzu, damızlık ve besi 

domuzu, etlik piliç, yumurtacı tavuk, hindi: Kalıntı kimyası 

çalışmalarına genel bakış hakkında OECD rehber dokümanı, 

Ek 4, ENV / JM / MONO (2009) 31, 28 Temmuz 2009 

 Buzağı: Taşıma ve ilgili işlemler sırasında hayvanların 

korunması ve Direktif  64/432 / EEC ve 93/119 / EC ile 

1255/97 sayılı Yönetmeliği (EC)  değiştiren 22 Aralık 2004 

tarih ve 1/2005 sayılı Konsey Yönetmeliği  

 Keçi: MS tarafından sağlanan bilgiler 

 Oğlak: MS tarafından sağlanan bilgiler 

 At: VICH kılavuzları GL6 ve GL 38, EMEA / CVMP / ERA / 

418282/2005-Rev.1'i destekleyen VMP'ler için çevresel etki 

değerlendirmesine ilişkin revize edilmiş kılavuz 

 Tavşan: EFSA AHAW Paneli Görüşü, Mevcut barınak ve 

hayvancılık sistemlerinin çiftlikte yetiştirilen evcil tavşanların 

sağlığı ve refahı üzerindeki etkisi, EFSA Bülteni Eki 

(2005) 267, 1-31 
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2 Hayvan 

yüksekliği  

varsayılan

 Tablo 

1 

 Hayvanların boyu, bir türün ırkları arasında 

oldukça değişkendir. Hayvan boyu için varsayılan 

değerler, yaygın olarak gıda üreten türlere göre 

tahmin edilmiştir. 

 Cıdağı yüksekliği: Omuz omuzları, dört ayaklı bir 

hayvanın kürek kemikleri arasındaki çıkıntıdır. Birçok 

türde vücudun en yüksek noktasıdır ve atlarda ve 

köpeklerde hayvanın boyunu ölçmek için standart 

yerdir. 

 Başın tepesine olan yükseklik için, başın cıdağıya 

olan mesafesi tahmin edilmiş ve omuz yüksekliğine 

eklenmiştir. Başları omuzlarından veya sırtlarından 

daha aşağıda olduğu için bu domuzlara 

uygulanmamıştır. 

 Maksimum ulaşılan yükseklik hayvanların 

esnemesini dikkate alır.  Sığırlar, koyunlar ve atlar 

için bu, cıdağı yüksekliği artı baş ile cıdağı arasındaki 

mesafenin iki katı olarak hesaplanmıştır. Domuzlar 

için bu, 

 Sığır, domuz, koyun, keçi, at: 

http://www.ansi.okstate.edu/breeds/cattle/ (30 Nisan 

2015'te ziyaret edilmiştir) 

 Domuz: Taşıma ve ilgili işlemler sırasında hayvanların 

korunması ve Direktif  64/432 / EEC ve 93/119 / EC ile 

1255/97 sayılı Yönetmeliği (EC)  değiştiren 22 Aralık 2004 

tarih ve 1/2005 sayılı Konsey Yönetmeliği  

 Keçi: İngiliz keçi topluluğu www.allgoats.com ve MS 

tarafından sağlanan bilgiler 

 Kümes hayvanları: Yeni Zelanda'da Taşınan Hayvanların 

Sağlığı için Öneriler ve Asgari Standartlar Kodeksi Hayvan 

Sağlığı Danışma Komitesi, Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı, 

Wellington, Yeni Zelanda. Hayvan Sağlığı Kodeksi No. 15. 

ISBN 0-478-07372-0, ISSN 1171-090X, Kasım 1994 ve 

Haziran 1996'dan itibaren bu belgede yapılan değişiklikler 

 Tavşan: EFSA AHAW Panelinin Görüşü, Mevcut barınak ve 

hayvancılık sistemlerinin çiftlikte yetiştirilen 

http://www.ansi.okstate.edu/breeds/cattle/
http://www.ansi.okstate.edu/breeds/cattle/
http://www.allgoats.com/
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   1/2005 sayılı Konsey Yönetmeliği (EC) 'de verilen sırt 

yüksekliği artı 15 cm ekstra baş payı olarak 

hesaplanmıştır. Keçi için maksimum ulaşılan 

yükseklik, MS tarafından sağlanan bilgilere göre, 

arka ayakları üzerinde durmayı içerir, bunun 2 m 

olduğu tahmin edilmiştir. 

 Kümes hayvanları için hayvan yüksekliği gerekli 

değildir, ulaşım araçları için 

hesaplamalar için Yeni Zelanda referansından 

değerler uygulanmıştır. 

evcil tavşanların sağlığı ve refahı üzerindeki etkisi, EFSA 

Bülteni Ek (2005) 267, 1-31 

3 Yüzey ile 

temas 

(BSA) 

varsayılan

 Tablo 

1 

Dış yüzey alanı BSA'yı toplam vücut ağırlığı (W) veya 

içi boşaltılmış vücut ağırlığı (E) ile ilişkilendiren 

matematiksel formüller: 

 Domuz: BSA (cm2)= 734 x W0.656 

 Sığır: BSA (m2)= 0.14 x W0.57 

 Koyun: BSA (m2)= 0.085 x W0.67 

 Tavuk: BSA (cm2)= 0.67 x E + 536 

 Ördek: BSA (cm2)= 0.66 x E + 583 

 

 Hindi >7 kg: BSA (cm2)= 0.10 x E + 3025 

(varsayılan BSA için uygulanmıştır) 

 Tüm memeliler: BSA (m2)= 0.11 x W 0.65 

Domuz:Grommers F.J. et al (1970), Swine-Floor Contact Area 

as a Function of Body Weight and Posture, J. Anim Sci 31: 

1232- 1234. 

https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/

pdf s/31/6/JAN0310061232 (visited April 30, 2015) 

  Sığır, koyun,: Berman, A. (2003), Vücut Yüzey Alanı 

Tahminlerinin Beklenen Enerji gereksinimleri ve Isı Stresi 

Üzerindeki Etkileri, J. Dairy Sci. 86: 3605-3610, 

http://jds.fass.org/cgi/reprint/86/11/3605 

  Tavuk, ördek, hindi: Thomas (1978), İçi alınmış tavuk, 

ördek ve hindilerin yüzey alanı ve ağırlığı arasındaki ilişkinin 

gözlemleri, J. Fd.Technol 13: 81-86,  

http://www3.interscience.wiley.com/cgi- 

bin/fulltext/120060846/PDFSTART (visited April 30, 2015) 

 Tüm memeliler (at, tavşan için geçerlidir): ABD EPA USEPA 

(ABD Çevre Koruma Ajansı). 1993.  Yaban Hayatı Maruziyet 

Faktörleri El Kitabı. EPA/600/R-93/187.  Araştırma ve 

Geliştirme Ofisi, Washington, DC, ABD 

https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/pdfs/31/6/JAN0310061232
https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/pdfs/31/6/JAN0310061232
https://www.animalsciencepublications.org/publications/jas/pdfs/31/6/JAN0310061232
http://jds.fass.org/cgi/reprint/86/11/3605
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/120060846/PDFSTART
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/120060846/PDFSTART
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/120060846/PDFSTART
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/120060846/PDFSTART
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4 Yüzey ile 

temas  

halinde 

vücut yüzey 

alanı 

Toplam 

vücut yüzey 

alanının% 

30'u 

Varsayılan 

vücudu 

Dikkate 

alan 

değerler için 

bkz. Tablo 1 

Tamamen rahatlamış bir domuzun toplam vücut 

yüzey alanının % 6-16'sı yerle temas halindedir 

(Grommers ve ark.). Tüm hayvan türleri için, mevcut 

domuz verilerinden toplam vücut yüzey alanının% 

30'u kadar bir varsayılan değer tahmin edilmiştir. 

Bu, hayvanların her iki tarafta da yatabileceği 

gerçeğini içermelidir. 

 Grommers F.J. ve ark. (1970), Vücut Ağırlığı ve Duruşun 

Bir Fonksiyonu Olarak Domuz-Taban Temas Alanı, J. Anim Sci 

31: 1232-1234. 

  EFSA Bilimsel Raporu Q-2006-028 (2007), Yetişkin 

damızlık domuzlar,  hamile, dişi domuzlar ve evcil olmayan 

domuz yavruları için farklı barınma ve hayvancılık 

sistemlerinin hayvan sağlığı ve refahı yönleri hakkında Bilimsel 

Rapor  http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale- 

1178620753812_1178655708740.htm (visited April 30, 

2015) 

http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178655708740.htm
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178655708740.htm
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178655708740.htm
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  ağırlık   

5 Alveolar 

ventilasyon 

oranı (AVR) 

varsayılan

 vücu

du 

dikkate

 ala

n 

dikkate alan 

değerler 

için. 

Çiftlik hayvanlarında alveolar havalandırma 

oranlarının hesaplanması için bir ölçeklendirme 

yaklaşımı önerilmektedir. Listelenen referanslardan 

aşağıdaki formüller çıkarılmıştır: 

 

Dinlenme AVR'si 

 Memeliler: AVR (ml/mn) = 276 x bw0.78 

 Kuşlar: AVR (ml/mn) = 92.3 x bw0.735 

 

Aktiviteyi hesaba katmak için, dinlenme dışı alveolar 

ventilasyon hızına ulaşmak için 3 düzeltme faktörü 

önerilir. 

 Calder, W. A. (1984). Boyut, İşlev ve Yaşam Geçmişi. 

Harvard University Press, Cambridge, Mass. 

 Stahl, W. R. (1967). Memelilerde solunum değişkenlerinin 

ölçeklendirilmesi. Am. J. Physiol. 22:453–460. 

 Lasiewski, R.C., and W.A. Calder. 1971. Dinlenen kuşlarda 

solunum değişkenlerinin ön allometrik analizi. Resp. Phys. 

11:152-166. 

 Bech C, Johansen K, Maloiy GMO. 1979. Normal solunum 

ve nefes nefese kalma sırasında flamingo (Phoenicopterus 

ruber) içinde havalandırma ve süresi dolan gaz bileşimi. 

Physiological Zoology 52(3):313-328. 

 Dawson, T. J. and Needham, A. D. (1981).  Dinlenmekte 

olan iki keselinin kardiyovasküler özellikleri: keseli 

hayvanların kardiyo-solunum allometrisine bir bakış. J. Comp. 

Physiol. 145, 95-100. 

 Brown, R. P., Delp, M. D., Lindstedt, S. L., Rhomberg, L. R., 

and Beliles, R. P. (1997).  Fizyolojik temelli farmakokinetik 

modeller için fizyolojik parametre değerleri. Toxicol. Ind. 

Sağlık 13:407–484. 

  Ulusal Sera Gazı Envanter Komitesi (2007). Sera Gazı 

Emisyonlarının ve Atık Su Kanallarının Tahmini için Avustralya 

Metodolojisi 2006: Tarım.  İklim Değişikliği Departmanı, 

Avustralya. ISBN: 978-1-921297-91-5. Glazier DS (2008). 

Kuşlar ve memelilerdeki metabolik seviyenin, metabolik hızın 

vücut büyüklüğü ölçeklendirmesi üzerindeki etkileri. Proc. R. 

Soc. B 275: 1405–1410. 

 Weibel ER, Bacigalupe LD, Schmitt B, Hoppeler H (2004). 

Memelilerde maksimum metabolik hızın allometrik 

ölçeklendirilmesi: belirleyici faktör olarak kas aerobik 

kapasitesi.  Solunum 

 Fizyoloji ve Nörobiyoloji 140: 115–132 
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6 Yem alımı Varsayılan 

vücudu 

Dikkate 

alan 

dikkate alan 

değerler için 

Tablo 1'e 

bakınız. 

Çiftlik hayvanlarının yem alımına yönelik çeşitli 

kaynaklar mevcuttur. Yem alımı, hayvanların vücut 

ağırlığı (ve yaşı) ile ilgilidir. Kuru madde yem alımı / 

canlı ağırlık oranı sabit bir değer verir ve bu değerler 

varsayılan değerler olarak uygulanır: 

Geviş getiren hayvanlar ve atlar: vücut ağırlığının% 

4'ü 

  HAYVANCILIKTA KALINTILARA İLİŞKİN OECD REHBER 

DOKÜMANI, Pestisit Serileri No.73 ENV/JM/MONO(2013)8 

  AB Komisyonu rehber dokümanı 7031 / VI / 95 rev. 4, 22 

Temmuz 1996, sayfa 4 

 Hindi: Kümes Hayvanlarının Besin Gereksinimleri, Alt 

Komite 

Kümes Hayvanlarının Beslenmesi, Ulusal Araştırma Konseyi, 

gözden geçirilmiş 8. ve 9. baskı, 1984 ve 1994, National 

Academy Press, Washington, DC 
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  ağırlık Domuzlar: vücut ağırlığının% 3'ü 

Kümes hayvanları (hindi hariç): Canlı ağırlığın %7'si 

Hindi: Canlı ağırlığın %5'i 

Tavşan: vücut ağırlığının% 10'u 

Bu değerler, MS'nin çeşitli maddelerin 

değerlendirmelerinden elde ettiği çalışma verileriyle 

doğrulanmıştır. (OECD ve AB Komisyonu rehber 

dokümanlarında (referanslara bakın) verilen 

varsayılan değerlerin, bu belge için DRAWG 

tarafından kabul edilen önerilen varsayılan 

değerlerden sapabileceğini lütfen unutmayınız.) 

Washington, DC 

 Tavşan: EFSA AHAW Panelinin Görüşü, Mevcut barınak ve 

hayvancılık sistemlerinin çiftlikte yetiştirilen evcil tavşanların 

sağlığı ve refahı üzerindeki etkisi, EFSA Bülteni (2005) 267, 1-

31'ye Ek 

7 İçme suyu 

alımı 

Varsayılan 

vücudu 

Dikkate 

alan 

dikkate alan 

değerler 

için. 

 Sığır, buzağı, besi domuzu, atlar ve keçiler için 

vücut ağırlığının %10'una tekabül eden varsayılan 

içme suyu alımı. 1/2005 sayılı Yönetmeliğe (EC) 

göre, nakliye sırasında minimum su temini, hayvanın 

canlı ağırlığının %10'u olmalıdır. 

 Süt sığırları için, referanslarda belirtilen damızlık 

domuz, koyun ve kuzu değerleri seçilmiştir. 

 Kümes hayvanı tüketim verileri için ortak kesim 

zamanındaki hayvanlar seçilmiştir 

 Tavşanlar için yem alımı ile su tüketimi arasındaki 

oran yaklaşık 1: 2'dir. 

 Süt sığırları, damızlık domuz, koyun, kuzu: Ontario Tarım 

Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı,  

http://www.omafra.gov.on.ca/english/engineer/facts/07- 

023.htm  (30 Nisan 2015'te ziyaret edildi ) 

 Tavuk, hindi 

USDA National Agricultural Library http://www.nal.usda.gov/ 

(visited April 30, 2015) 

Ontario Tarım Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı 

http://www.omafra.gov.on.ca/english/engineer/facts/07- 

023.htm (30 Nisan 2015'te ziyaret edildi) 

 Sığır, buzağı, mezbahalık keçi, emziren keçi, at:  Taşıma ve 

ilgili operasyonlar sırasında hayvanların korunması ve Direktif 

64/432/EEC ve 93/119/EC'de değişiklik yapılması hakkında 22 

Aralık 2004 tarih ve 1/2005 sayılı Konsey Yönetmeliği (EC) ve 

Yönetmelik (EC) No 1255/97 

 Tavşan: EFSA AHAW Paneli Görüşü, Mevcut barınak ve 

hayvancılık sistemlerinin çiftlikte yetiştirilen evcil tavşanların 

sağlığı ve refahı üzerindeki etkisi, EFSA Bülteni Eki 

(2005) 267, 1-31 

http://www.omafra.gov.on.ca/english/engineer/facts/07-023.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/english/engineer/facts/07-023.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/english/engineer/facts/07-023.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/english/engineer/facts/07-023.htm
http://www.nal.usda.gov/
http://www.nal.usda.gov/
http://www.omafra.gov.on.ca/english/engineer/facts/07-023.htm
http://www.omafra.gov.on.ca/english/engineer/facts/07-023.htm
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8 Wg başına 

Hayvanlar 

barınak hacmi 

Varsayılan 

Tablo 2 

 Tavşanlar için tam stabil olmayan kafesler için 

bilgi: 0,6 m uzunluğunda, 0,4 m genişliğinde ve 0,3 

m yüksekliğinde kafes başına 5 tavşan 

 Etlik ve sütlük sığır, buzağı, damızlık ve besi domuzu, etlik 

piliç, yumurta tavuğu: Ahırlar ve Gübre Saklama Sistemleri 

için İnsektisitler için OECD Emisyon Senaryosu Dokümanı, 

ENV / JM / MONO (2006) 4, 25 Ocak 2006, tablo 5.2 

  Tavşan: EFSA AHAW Paneli Görüşü, 

 

 
    mevcut barınak ve hayvancılık sistemlerinin evcil evcil 

tavşanların sağlığı ve refahı üzerindeki etkisi, EFSA Bülteni Ek 

(2005) 267, 1-31 

9 Ahır başına 

taban alanı 

varsayılan

 Tablo 

2 

Tablo 5, satır 8'e bakın Tablo 5, satır 8'e bakın 

10 Ahır başına

 bar

ınak hacmi 

varsayılan

 Tablo 

2 

Tablo 5, satır 8'e bakın Tablo 5, satır 8'e bakın 

11 Ahır başına

 bar

ınak hacmi 

varsayılan

 Tablo 

2 

Tablo 5, satır 8'e bakın Tablo 5, satır 8'e bakın 

12 Hayvan başına 

taban alanı 

varsayılan

 Tablo 

2 

Varsayılan değerlerden hesaplanarak: 

"Ahır başına taban alanı" nın "ahır başına hayvan 

sayısı" na bölümü 

/ 
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13 Hayvanın 

başına 

Reach alan 

Varsayılan 

Tablo 2 

Hayvan başına A taban alanı ve hayvanın maksimum 

ulaşılan yüksekliği H'den hesaplanır: 

 Her bir hayvanın, bir tarafı x ve diğer tarafı 2x olan 

dikdörtgen bir A alanı ağılında tutulduğu 

varsayıldığında, ağıl tarafı x şu şekilde hesaplanır: 

x  A 

2 

 Bir hayvanın ulaşabileceği maksimum W duvar 

alanı için, hayvanın sert duvarlı bir ağılda durduğu 

kabul edilmiştir. İlgili duvar yüksekliği, hayvanın 

maksimum ulaşma yüksekliğidir H. Domuzlar ve 

sığırlar için arkadaki duvar dahil edilmemiştir: W  

5x  H 

Atlar ve buzağılar için dört duvarın tümü dahil edildi: 

W  6x  H 

Kümes hayvanları ve koyunlar için bu parametre 

varsayılan değer olarak verilmemiştir. 

/ 

 
 

    Hayvanın erişebileceği toplam maksimum alan 

(duvar + zemin) zemin alanı artı hayvan başına 

duvar alanı toplamıdır. 
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14 Yemlikte 

açıkta kalan 

yem yüzeyi 

varsayılan

 Tablo 

2 

Sığırlar ve domuzlar için, bir oluktaki açıkta kalan 

yem yüzeyi, bir oluğun iç yüzey alanına eşittir. 

Biyosidal işlem sırasında yemlikler boştur ve üstü 

örtülmüştür. Yemliğin tabanında ve yanlarında 

bulunan tüm kalıntıların, biyosidal işlemden sonra 

yemliklere yerleştirilen bir sonraki besleme partisine 

göç ettiği varsayılmaktadır. Yemliklerin doğrudan 

işlenmesi durumunda, yemliğin tüm iç yüzey alanı 

uygulama oranı kadar kalıntılar içerir. Çevreleyen 

yüzeylerin işlenmesi durumunda, kalıntılar zemine 

düşen miktara eşittir (= yemliğin dibi). Bu nedenle, 

açıkta kalan yem yüzeyi, oluğun tabanının yüzey 

alanına eşittir. 

Kümes hayvanları için, açıkta kalan yem yüzeyi 

yemliğin tabanının (= üstünün) yüzey alanına eşittir. 

Yemlikler biyosidal işlem sırasında doldurulur ve yem 

partisinin üst tabakası doğrudan kirlenir. 

Yüzey alanlarını hesaplamak için aşağıdaki 

varsayımlar yapılır: 

Tüm hayvanlar: 

 Yemliker, bir hayvanın ağıl muhafazasının tüm 

genişliği (w) boyunca uzanacak şekilde 

tasarlanmıştır. 

 Bir yemliğin derinliğinin, bir hayvanın ağıl 

muhafazasının uzunluğunun (¼ l)'ü olduğu 

varsayılır. 

 

Sığır ve domuzlar: 

 Her ağıl muhafazasının kısa kenarları x 

uzunluğunda (hayvan ağılının genişliği) ve 2x 

uzunluğunda uzun kenarları (hayvan ağılının 

uzunluğu 1) olduğu varsayılır. x, hayvan başına 

mevcut taban alanı değeri kullanılarak hesaplanabilir 

(A) (değerler için Tablo 2'ye bakınız) 
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 Bir oluğun yüksekliği (h) sığırlarda 50 cm, 

domuzlarda 
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   30 cm olarak kabul edilir. 

 

Kümes hayvanları: 

 Her pil kafesinin x kenarları ile kare şeklinde 

olduğu ve bir tavuk barındırdığı varsayılır. x, hayvan 

başına mevcut taban alanı değeri kullanılarak 

hesaplanabilir (bakınız Tablo 2) 

 

Yemliğin doğrudan işlenmesi için açıkta kalan 

besleme yüzeyi FSexp'in hesaplanması 

FSexp  0.25A  2(w  h  0.25l  h) 

 0.25A  3h A 

2 

Çevreleyen yüzeylerin işlenmesi için Açık besleme 

yüzeyi FSexp'in hesaplanması: 

FSexp = w*¼l = ¼ A 

 

15 Hayvan 

barınaklarının 

havalandırılma

sı 

varsayılanv

ücudu 

2alan 

varsayılan 

vücut 

ağırlıklarını 

veya 

hayvan 

barınağının 

varsayılan 

boyutlarınıd

ikkate alan 

değerler 

 Varsayılan değerler, Seedorf ve diğerleri Kuzey 

Avrupa'daki hayvancılık binaları için tavsiyeler ve 

gerçek ölçümleri rapor eder. Bu, sıcak iklim 

nedeniyle havalandırma oranlarının daha yüksek 

olacağı Güney Avrupa ile karşılaştırıldığında en kötü 

senaryoyu yansıtmaktadır. 

 Yayında bildirildiği üzere 500 kg canlı ağırlık 

başına havalandırma oranı. 

 Hayvan başına havalandırma oranı varsayılan 

vücut ağırlıklarına göre hesaplanmıştır. 

 Saatlik hava değişimi, hayvan barınağının 

varsayılan boyutlarına göre hesaplanmıştır. 

 SEEDORF, J., ET AL. (1998): Kuzey Avrupa'daki hayvancılık 

binalarında havalandırma oranlarının araştırılması. J. agric. 

Engng Res. 70, 39 – 47 
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16 Taşıma 

araçlarında 

geçirilen süre 

varsayılan

 Tablo 

3 

 Kısa (<8 saat) ve uzun (> 8 saat) yolculuklar için  

EC nakliye gereksinimleri farklıdır. Uzun mesafeli 

nakliyeler sırasında (> 8 saat) bir araçta maksimum 

süre harcandığından, bunlar en kötü durumdaki 

biyosidal ürün 

 Taşıma ve ilgili işlemler sırasında hayvanların korunması ve 

Direktif  64/432 / EEC ve 93/119 / EC ile 1255/97 sayılı 

Yönetmeliği (EC)  değiştiren 22 Aralık 2004 tarih ve 1/2005 

sayılı Konsey Yönetmeliği 

   maruziyet değerlendirmesi için uygun 

görünmektedir. 

 

17 Hayvan 

kamyonu 

Alan kamyon 

varsayılan

 Tablo 

3 

 Hayvan taşımacılığı için varsayılan kamyon modeli 

boyutu: 7.0m x 2.5m 

 Çeşitli canlı hayvan taşıma şirketlerinden elde edilen bilgiler 

18 Hayvan 

taşımacılığı 

için 

kompartmanla

r 

varsayılan

 Tablo 

3 

 Kompartmanların uzunluğu ve genişliği 7.0 mx 

2.5 m boyutlarında bir kamyon modeli için 

hesaplanmıştır. 

 İlgili kompartman yüksekliği, canlı hayvan 

taşıyıcılarından elde edilen bilgilere ve SCAH, EFSA 

Panel AHAW ve Yeni Zelanda Hayvan Refahı Danışma 

Komitesi tarafından nakliye sırasında minimum 

kompartman yükseklikleri için tavsiyelere dayalı 

olarak tahmin edilmiştir. 

 Kompartman başına hayvan sayısı şu şekilde 

hesaplanmış: 

n  l 

 b

 

f 

ve en yakın tam sayıya yuvarlanmıştır 

l bir kompartmanın iç uzunluğu (m) b

 bir kompartmanın iç genişliği (m)  

f taşıma sırasında hayvan başına gerekli 

taban alanı (m2) 

n bir kompartmandaki hayvan sayısı 

 Çeşitli canlı hayvan taşıma şirketlerinden elde edilen bilgiler 

 "Taşıma sırasında hayvanların sağlığı (atlar, domuzlar, 

koyunlar ve sığırlar için ayrıntılar)" hakkında SCAH raporu, 11 

Mart 2002, 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/sci- 

com_scah_out71_en.pdf 

 EFSA Paneli Nakliye Sırasında Hayvanların Sağlığına İlişkin 

AHAW Bilimsel Görüşü, EFSA Journal 2004; 44, 1-36 

 EFSA Paneli Nakliye Sırasında Hayvanların Sağlığına İlişkin 

AHAW Bilimsel Görüşü, EFSA Journal 2011; 9 (1): 1966  

 Yeni Zelanda'da Taşınan Hayvanların Sağlığı için Öneriler ve 

Asgari Standartlar Kodeksi Hayvan Sağlığı Danışma Komitesi, 

Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı, Wellington, Yeni Zelanda. 

Hayvan Sağlığı Kodeksi No. 15. ISBN 0-478-07372-0, ISSN 

1171-090X, Kasım 1994 ve Haziran 1996'dan itibaren bu 

belgede yapılan değişiklikler 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/sci-com_scah_out71_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/sci-com_scah_out71_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/sci-com_scah_out71_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/sci-com_scah_out71_en.pdf
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19 Gerekli taban 

alanı başına 

mevcut hacim 

varsayılan

 Tablo 

3 

 Varsayılan değerler (A) 1/2005 Sayılı 

Yönetmelikte (EC) verilmiş veya SCAH raporunda 

verilen formüllerin uygulandığı varsayılan vücut 

ağırlıklarına (bw) göre hesaplanmıştır. Sığır, dana, 

kuzu 

A = 0.021 bw0.67 

Domuzlar 

A = 0.0192 bw0.67 

Sağmal keçi 

A = 0.031 bw0.67 

 Taşıma ve ilgili işlemler sırasında hayvanların korunması ve 

Direktif  64/432 / EEC ve 93/119 / EC ile 1255/97 sayılı 

Yönetmeliği (EC)  değiştiren 22 Aralık 2004 tarih ve 1/2005 

sayılı Konsey Yönetmeliği 

  SCAH raporu "Taşıma sırasında hayvanların refahı (atlar, 

domuzlar, koyunlar ve sığırlar için ayrıntılar)", 11 Mart 2002,  

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/sci- 

com_scah_out71_en.pdf (visited April 30, 2015) 

 EFSA Paneli Nakliye Sırasında Hayvanların Sağlığına İlişkin 

AHAW Bilimsel Görüşü, EFSA Journal 2004; 44, 1-36 

 EFSA Paneli Nakliye Sırasında Hayvanların Sağlığına İlişkin 

AHAW Bilimsel Görüşü, EFSA Journal 2011; 9 (1): 1966  

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/sci-com_scah_out71_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/sci-com_scah_out71_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/sci-com_scah_out71_en.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/sci-com_scah_out71_en.pdf
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   Koyun, kesim keçisi A = 0,026 bw 0,67 

Tavuk 

A = 0.016 bw 

Hindi 

A = 0.0105 bw 

At 

1/2005 Sayılı Konsey Yönetmeliğine bakınız 
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20 Bir 

kompartman 

başına mevcut 

hacim 

varsayılan

 Tablo 

3 

 Uzunluk, genişlik ve ilgili kompartman 

yüksekliğinden hesaplanan varsayılan değerler. 

 

wf  F 

 W

 

n 

 (
l 

 
b
) 

 2(

l 
 
r
) 

 2(

b 
 
r
)
 

n 

wf bir kompartmanda mevcut duvar + zemin 

alanı (m2 / hayvan) 

l bir kompartmanın iç uzunluğu (m) b

 bir kompartmanın iç genişliği (m) r

 ilgili kompartman yüksekliği (m) 

F bir kompartımandaki kullanılabilir zemin alanı (m2) 

W Kompartımandaki mevcut duvar alanı (m2) n Bir 

kompartımandaki hayvan sayısı 

 

Hayvanların kompartmanların yalnızca duvarlarına 

ve zeminlerine erişimleri vardır. Mevcut duvar 

alanları, yüzey alanının 

katı olduğu varsayımına göre hesaplanır. 

/ 
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   Genellikle durum böyle değildir. Büyükbaş hayvanlar 

için duvarlarda metal çubuklar bulunur. Bu nedenle, 

duvarlar için yüzey alanları fazla tahmin edilir. 

Bununla birlikte, zeminler nervürlü yüzeylere sahip 

olduğundan, zeminler için yüzey alanları düşük 

tahmin edilir. Kümes hayvanları kafeslerde 

tutulmaktadır. Yüzey alanları (duvar, zemin) fazla 

tahmin edilmektedir. 
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21 7.0 mx 2.5 

m'lik başına 

mevcut hacim 

varsayılan

 Tablo 

3 

 Varsayılan değerler şu şekilde hesaplanır 

v  V 

N 


 L  B  H 

N 

 7.0
m 

 2.5
m 

 (
c 

 
h
)
 

c  d  n 

v hayvan başına mevcut hacim (m3) V

 bir kamyondaki mevcut hacim (m3) 

n bir kompartmandaki hayvan sayısı 

(varsayılan tablo 3'e bakın) 

N bir kamyondaki toplam hayvan sayısı 

c bir kamyondaki kat sayısı (varsayılan tablo 

3'e bakınız) kat başına kompartman sayısı 

(varsayılan 

tablo 3'e bakınız) 

L  kamyon iç uzunluğu (m) (varsayılan 7,0 m) 

B  kamyon iç genişliği (m) (varsayılan 2,5 m) 

R kamyon iç yüksekliği (m) 

l  kompartman iç uzunluğu (m) b 

 kompartman iç genişliği (m) h

 kompartman iç yüksekliği (m) 

/ 
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    Çok kötü durum hesaplaması 

Kamyon tabanının kompartmanlara ayrılması, 
bir kamyondaki mevcut hacmi etkilemez, ancak 
bir kamyondaki maksimum hayvan sayısını 

etkileyebilir. 

 

22 Taşıma 

sırasında 
havalandırma 

Varsayılan 

Tablo 3 

Çok uzun nakliye süresi için cebri havalandırma 

sistemleri gereklidir (örneğin 14 saat nakliye - 
1 saat dinlenme - 14 saat taşıma - 24 saat 

dinlenme). 

 Direktif 64/432 / EEC ve 93/119 / EC'yi değiştiren 

hayvanların nakliye ve ilgili işlemler sırasında korunması 
hakkında 22 Aralık 2004 tarih ve 1/2005 sayılı Konsey 

Yönetmeliği  
Yönetmelik (EC) No 1255/97 
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Ek 6-2: Başvuru sahipleri ve diğer düzenleyici makamlardan elde edilen 

bilgiler 

Tablo 57: Başvuru Sahibi tarafından sağlanacak bilgiler 

 

Amaçlanan kullanıma ilişkin bilgiler 

- hedef hayvanlar 

- uygulama yöntemi 

- işlem sıklığı 

- uygulama oranı 

- işlem sırasında hayvanlar yoksa yeniden giriş dönemi 

- üründe ve kullanımdaki üründe aktif madde konsantrasyonu (örneğin sprey 

formülasyonunda) 

- İşlenecek alanların ayrıntılı açıklaması (örneğin zeminler, duvarlar, belirlenmiş 

ekipman, leke işleme) 

- ürün formülasyonu 

 

Her işlemin aynı uygulama oranıyla mı yoksa ilk işlemi takiben tazeleme işlemlerinin 

farklı bir hızda mı uygulandığı Başvuru Sahibi tarafından sağlanan 'amaçlanan 

kullanım açıklamasında' açıkça belirtilmelidir. 

Aktif maddeye ilişkin bilgiler 

- fiziko-kimyasal özellikler 

- bozulma / buharlaşma oranı (dosyanın çevresel kısmı) 
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Tablo 58: Risk değerlendirmesine ilişkin diğer düzenleyici makamlardan 

alınan bilgiler 

 

PPP 

AB Pestisit veritabanı http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu- 

pesticides- 

database/public/?event=homepage&language=EN 

Bitki koruma ürünlerinde kullanılan aktif 

maddelerin AB emsal değerlendirmesi için sunulan 

RMS Değerlendirme Raporları 

http://dar.efsa.europa.eu/dar-web/provision 

JMPR Raporları http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic- 

sitemap/theme/pests/jmpr/jmpr-rep/en/ 

VMP 

EMEA Özet Raporlar / Özet Görüşler http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=p

age s/medicines/landing/ 

vet_mrl_search.jsp&mid=WC0b01ac058006488e 

JECFA Raporları http://apps.who.int/food-additives-contaminants- 

jecfa-database/search.aspx 

Gıda ve Yem Takviyeleri 

EFSA: Gıdaya eklenen gıda katkı maddeleri ve 

besin kaynakları (ANS) üzerine Panelin 

Değerlendirmeleri 

 

http://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodin

gre dients/regulationsandguidance 

 EFSA: Gıda ile temas eden materyallerle ilgili 

Panelin değerlendirmeleri, değerlendirmeleri  

tatlandırıcılar ve  

işleme yardımcıları (CEF) 

http://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodco

nta ctmaterials/regulationsandguidance 

 EFSA: FEEDAP Panelinin Değerlendirmeleri (Katkı 

maddeleri ve hayvan yemlerinde kullanılan ürünler 

veya maddeler) 

 

http://www.efsa.europa.eu/en/applications/feedadditi 
ves/regulationsandguidance 

JECFA Raporları http://apps.who.int/food-additives-contaminants- jecfa-

database/search.aspx 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-
http://dar.efsa.europa.eu/dar-web/provision
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=page
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=page
http://apps.who.int/food-additives-contaminants-
http://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodingre
http://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodingre
http://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodconta
http://www.efsa.europa.eu/en/applications/foodconta
http://www.efsa.europa.eu/en/applications/feedadditives/regulationsandguidance
http://www.efsa.europa.eu/en/applications/feedadditives/regulationsandguidance
http://apps.who.int/food-additives-contaminants-
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Ek A: Şüpheli Maddeler - Biyosidal Ürünlerin Ruhsatlandırılması için Önerilen 

İnsan Sağlığı (Toksikoloji) Değerlendirme Şeması 

 

 Okuyucu'ya 

NOTLAR 

Bu Ek, tutarlılık açısından kılavuzluk sağlama girişimidir ve biyosidal ürünler için Üye 

Devletlerin Yetkili Makamlarının tümü veya çoğunluğu ile bir anlaşma bulmak 

amacıyla biyosidal ürünlerden sorumlu Komisyon servisleri tarafından hazırlanmıştır. 

Bununla birlikte, Üye Devletlerin yasal olarak bu belgede belirtilen yaklaşıma uymak 

zorunda olmadığını unutmayın, çünkü Birlik hukukunun içeriği hakkında yalnızca 

Avrupa Birliği Adalet Divanı yetkili yorumlarda bulunabilir. 

Bu Ek, yalnızca insan sağlığı (toksikolojik) sonlanma noktaları ile ilgili olarak şüpheli 

maddelerin tanımlanması ve değerlendirilmesine yöneliktir. Fiziksel-kimyasal ve 

çevresel sonlanma noktaları ile ilgili olarak şüpheli maddelere ilişkin kılavuz 

geliştirilme aşamasındadır ve daha sonra yayınlanacaktır. 

Metin, ECHA tarafından, bu kılavuzun ilgili bölümlerine ve bazı küçük redaksiyon 

revizyonlarına çapraz referanslar eklemek için düzenlenmiştir. 

Komisyon belge referansı CA-Nov14-Doc.5.11'dir. 

528/2012 / EC Sayılı Yönetmelik (AB) içerisinden alıntılanan metin kutularda 

belirtilmiştir.   

Bu Ek, Kısımdaki genel rehberlik bölümü ile birlikte okunmalıdır. 

çeşitli aktif maddelere veya ilgili maddelere kombine maruziyet (Bölüm 4.4 ve Bölüm 

4.4.1) ve Ek 4-7 ve Ek 4-8'deki kümülatif risk değerlendirmesi örnekleri. Bu Ek, 

Bölüm 4.4.1'e ek olarak, ürün yetkilendirme aşamasında SoC'nin değerlendirilmesi 

ile ilgili olarak pratik bir yol sağlar. 
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Şüpheli Maddelerin Tanımlanması 

Endişe verici madde (SoC), 528/2012/EC sayılı Yönetmelik (AB) Madde 3(f) 'de veya 

Biyosidal Ürün Yönetmeliğinde (BPR) aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: 

 

Bu nedenle, bir SoC, BPR Madde 3 (f) 'de belirtilen koşullardan en az birini karşılayan 

bir biyosidal üründe bir ortak formülleştiricidir, yani Direktif 1999/45/ EC ve / veya 

CLP Yönetmeliğinin ilgili spesifik veya jenerik konsantrasyon limitinin üzerinde 

biyosidal üründe bulunan ve dolayısıyla sınıflandırılan bir yardımcı formülan. Bununla 

birlikte, BPR Madde 3(f) 'den de görülebileceği gibi, hukuki metin “diğer endişe 

gerekçeleri” temelinde nelerin bir SoC oluşturduğu konusunda belirsizdir. BPR Madde 

3(f) 'de belirtilen açıkça tanımlanmış SoC'lerin üç durumuna (yukarıdaki yeşil 

kutudaki üç paragraf) ek olarak, bir biyosidal üründe bulunan aşağıdaki ortak 

formüllerin SoC olarak değerlendirilmesi önerilmiştir:  

1. Direktif 1999/45/EC, Madde 3(3) veya CLP Yönetmeliği Madde 11(2) 

uyarınca ürünün sınıflandırılması belirlenirken dikkate alınan sınıflandırılmış 

maddeler. Kirliliklerin bu tür maddelerin sınıflandırmasını etkileyebileceği 

unutulmamalıdır. Bu kriter, BÜT Madde 3 (f) gereklilikleri ile kısmen örtüşmektedir.  

Nihayetinde, bu kriter ek olarak biyosidal ürünün sınıflandırılmasına ek olarak katkıda 

bulunan sınıflandırılmış ortak formülanları belirleyecektir. Direktif 1999/45/EC veya 

Madde 3(f) 'endişe verici madde', aktif madde dışında, insanlar, özellikle de hassas gruplar, 

hayvanlar veya çevre üzerinde hemen veya daha uzak gelecekte olumsuz bir etkiye neden 

olma özelliğine sahip ve  böyle bir etkinin risklerini ortaya çıkarmak için yeterli 

konsantrasyonda bir biyosidal üründe bulunan veya üretilen herhangi bir madde anlamına 

gelir. 

Böyle bir madde, başka endişe nedenleri olmadıkça, normalde şu şekildedir: 

- tehlikeli olarak sınıflandırılan veya Direktif 67/548/EEC'ye göre tehlikeli olarak 

sınıflandırılma kriterlerini karşılayan ve Direktif 1999/45/EC Madde 5, 6 ve 7 bağlamında 

biyosidal ürünün içinde ürünün tehlikeli olarak kabul edilmesine neden olan bir 

konsantrasyonda bulunan bir madde. 

- tehlikeli olarak sınıflandırılan veya 1272/2008 Sayılı Yönetmeliğe (EC) göre tehlikeli 

olarak sınıflandırma kriterlerini karşılayan ve biyosidal üründe, ürünün bu Yönetmelik 

anlamında tehlikeli olarak kabul edilmesine neden olan bir konsantrasyonda bulunan bir 

madde 

- 850/2004 Sayılı Yönetmelik (EC) kapsamında kalıcı organik kirletici (POP) olma 

kriterlerini karşılayan veya kalıcı, biyo-birikimli ve toksik (PBT) veya 1907/2006 Sayılı 

Yönetmelik (EC) Ek XIII uyarınca; çok kalıcı ve çok biyo-birikimli olma kriterlerini 
karşılayan bir madde (vPvB); 
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CLP Yönetmeliğinin eklenebilirlik ilkesi yalnızca akut toksisite ve tahriş / aşındırıcılık 

için geçerli olduğundan, bu kriterle tanımlanan SoC'lerin, biyosidal üründe bulunan 

bu sonlanma noktaları için kendi başına ürünün sınıflandırmasını tetiklemek için 

yetersiz konsantrasyonlarda olarak sınıflandırılıp diğer yardımcı formülanlar / aktif 

maddelerle birlikte ürünün sınıflandırılmasına katkıda bulunan ortak formülanlar 

olacağı belirtilmelidir.  Diğer yandan, 1999/45 / EC Direktifi veya CLP Yönetmeliğinin 

toplamsallık ilkesi, bu mevzuat kapsamındaki diğer toksikolojik tehlikeler için geçerli 

olmadığından, biyosidal üründe kendi başlarına ürünün sınıflandırmasını tetiklemek 

için yetersiz konsantrasyonlarda bulunan bu diğer tehlikeler için sınıflandırılan 

yardımcı formülanlar, bu kriter temelinde SoC olarak kabul edilmez. Ürünün 

sınıflandırması belirlenirken dikkate alınan sınıflandırılmış maddeler için 

konsantrasyonlar ilgili mevzuatta belirtilmiştir (Direktif 1999/45/EC ve CLP  

Yönetmeliği). 

2. Bir taslak nihai Yetkili Otorite Raporu (CAR) (mutabık kalınan referans 

değerleri ile) (değerlendirmeye tabi tutulan gerçek biyosidal ürün dışındaki Ürün 

Türleri için nihai CAR'lar dahil) içeren BÜT Ek I'de yer alanların dışındaki aktif 

maddeler mevcuttur. Bu kriter, biyosidal üründe yardımcı formülanlar olarak hareket 

eden diğer aktif maddeleri (örn. kutu içi koruyucular) tanımlar. Aktif maddelerin (bir 

üründe ortak formülanlar olarak hareket eden) SoC'ler olarak kabul edilmesi 

gerektiğine dikkat edilmelidir, çünkü içsel biyolojik aktiviteleri nedeniyle toksikolojik 

aktiviteye sahip olmaları muhtemeldir. Ayrıca, birçok aktif maddenin CLP Tüzüğü 

kapsamında uyumlaştırılmış sınıflandırmalara sahip olmadığı için, BPR Madde 3(f) 'nin 

ilk iki paragrafında SoC olarak tanımlanamayabilecekleri de belirtilmelidir. Biyosidal 

üründe ≥% 0.1 konsantrasyonda mevcutlarsa, bu maddeler SoC olarak 

düşünülmelidir. 

3. Üründeki aktif maddenin etkisini artıran maddeler, örn. sinerjistler. Bu tür 

maddeler için, kritik bilgiler / veriler, sadece sinerjistin kendisi ile değil, aktif madde 

ve sinerjist arasındaki etkileşim ile ilgili olacaktır. Bu tür durumlarda, sinerjistin 

kendisinin oluşturduğu risklerin bir değerlendirmesinden ziyade, sinerjistin varlığında 

aktif maddenin oluşturduğu risklerin uygun bir değerlendirmesi yapılmalıdır. Tüm 

sinerjistlere uygulanabilecek genel bir konsantrasyon kesme değeri (bir üründe 

bulunmaları için) belirtilemez. Durum bazında, bir sinerjist, mevcut verilerde 
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belirtildiği gibi, aktif maddenin toksisitesini artıran bir konsantrasyonda mevcutsa, bir 

SoC olarak düşünülmelidir. 

4. REACH Yönetmeliği Madde 59(1) uyarınca oluşturulan listeye (aday liste) 

dahil edilmiş veya zaten BPR Madde 3(f) kriterleri kapsamına alınmamışlarsa aday 

listesine dahil edilme kriterlerini karşılayan maddeler. Biyosidal üründe ≥% 0.1 

konsantrasyonda mevcutlarsa, bu maddeler SoC olarak düşünülmelidir. Bu kriterler 

sonuçta BPR Madde 3(f) 'de belirtilen açıkça tanımlanmış SoC'leri, endokrin bozucuları 

(ED'ler) ve CMR 1A veya 1B'ye eşdeğer tehlikeleri olan maddeleri yansıtacaktır (CLP 

Yönetmeliği altında). 

5. Topluluk işyeri maruziyet limitleri olan maddeler. Bu tür tüm maddelere 

uygulanabilecek genel bir konsantrasyon kesme değeri (bir üründe bulunmaları için) 

belirtilemez. Bu, maddenin tehlike profiline, potansiyeline ve maruziyet potansiyeline 

bağlı olarak duruma göre belirlenmelidir. 
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Tanımlanan SoC'lerin değerlendirilmesi 

BPR Ek VI, biyosidal ürünler için dosyaların değerlendirilmesi için ortak ilkeleri ortaya 

koymaktadır. Bu Ek'in 3, 4, 5, 6, 7, 14, 16 ve 17. paragraflarında aşağıdakiler 

belirtilmiştir: 

Ek VI 

3. İnsan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevrenin yüksek bir oranda ve uyumlu bir şekilde 

korunmasını sağlamak için, biyosidal bir ürünün kullanımından kaynaklanan risklerin tanımlanması 

gerekmektedir. Bunu başarmak için, tespit edilen risklerin kabul edilebilirliğini veya aksi halde 

yaratabileceği tehlikeleri belirlemek üzere bir risk değerlendirmesi yapılması gerekmektedir. Böyle bir 

değerlendirmede, biyosidal ürünün ilgili münferit tüm bileşenleri ile ilişkili riskler, kümülatif ve sinerjik 

etkileri de hesaba katılarak değerlendirilir. 

4. Biyosidal ürün içeriğinde bulunan aktif madde(ler) üzerine bir risk değerlendirmesi yapmak 

zaruridir. Bu risk değerlendirmesine, tehlikenin tanımlanması ve, uygun olduğu durumlarda doz 

(konsantrasyon) - yanıt (etki) değerlendirmesi, maruziyet değerlendirmesi ve risk karakterizasyonu 

dahil edilmelidir. Kantitatif iksel bir risk değerlendirmesinin yapılamadığı durumlarda, kalitatif bir 

değerlendirme yapılmalıdır. 

5. Biyosidal ürün içeriğinde bulunan endişe verici herhangi bir madde hakkında yukarıda 

açıklandığı şekilde ek risk değerlendirmeleri  yapılacaktır. Uygun olduğu durumlarda, 1907/2006 sayılı 

Yönetmelik (EC) çerçevesinde sunulan bilgiler dikkate alınacaktır. 

6. Risk değerlendirmesi yapabilmek için veri gereklidir. Farklı uygulamaların yanı sıra farklı 

ürün türleri olduğu ve bunların ilgili riskler üzerinde farklı etkileri olduğu gerçeği dikkate alınarak, 

ihtiyaç duyulan bu verilere Ek II ve III'te ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Gerekli veriler, uygun bir risk 

değerlendirmesi gerçekleştirmek için gereken minimum düzeyde olmalıdır. Değerlendirme organı, 

ibraz edilen verilerdeki mükerrerliği önlemek için 6, 21 ve 62. Maddelerde belirtilen gereksinimleri 

dikkate alacaktır. Biyosidal bir ürün içeriğinde bulunan şüpheli maddeye ilişkin veriler de gerekli 

olabilir. Yerinde (in-situ) üretilen aktif maddeler bakımından, risk değerlendirmesi prekürsör(ler)den 

kaynaklanan olası riskleri de kapsar. 

7. Aktif madde ve  biyosidal bir ürün içeriğinde bulunan şüpheli madde hakkında 

gerçekleştirilen risk değerlendirmelerinin sonuçları, biyosidal ürünün kendisi hakkında genel bir 

değerlendirme üretmek üzere entegre edilecektir. 

14. Biyosidal üründe bulunan aktif maddeye ilişkin bir risk değerlendirmesi mutlaka yapılacaktır. 

Biyosidal üründe buna ilave olarak şüpheli maddeler de bulunuyorsa bunların her biri tek başına bir 

risk değerlendirmesi yapılması gerekir. 

16. Her aktif madde ve biyosidal üründe bulunan ve şüpheli her bir madde için yapılacak risk 

değerlendirmesi, tehlikenin tanımlanmasını ve doz veya etki konsantrasyonları için uygun referans 

değerlerin oluşturulmasını gerektirecektir. 

17. Her bir aktif madde ve biyosidal üründe bulunan ve şüpheli her bir madde için uygun 

referans değerlere maruziyetin karşılaştırılmasından elde edilen sonuçlar, biyosidal ürün için genel bir 

risk değerlendirmesi üretmek üzere entegre edilecektir. Kantitatif  sonuçların mevcut olmadığı 

durumlarda, kalitatif değerlendirmelerin sonuçları benzer şekilde entegre edilmelidir. 
 

 

Bu nedenle, BPR, bir biyosidal üründeki tüm aktif maddeler ve SoC'ler için bir risk 

değerlendirmesinin yapılmasını gerektirir. BPR Ek VI'nın 5. paragrafı, açıkça, SoCler 



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 
Sürüm 4.0, Aralık 2017 716 
BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C, 
Sürüm 4.0, Aralık 2017 716 

 

(şüpheli madde) için de aktif maddeler için yapıldığı şekilde bir risk değerlendirmesi 

yapılması gerektiğinden bahsetmektedir. Ancak, Yönetmelikte yer alan metin birkaç 

da uyarı içermektedir. 

BPR Ek VI'nın 4. paragrafı, kantitatif bir değerlendirmenin üretilemediği durumlarda 

kantitatif değil kalitatif risk değerlendirmelerin de gerçekleştirilebileceğini 

belirtmektedir. 4. paragrafta geçen "durumlarda" ibaresi önemlidir; zira belirli 

durumlarda, başvuru sahiplerinin riskin muhtemelen kabul edilebilir olduğunu kalitatif 

argümanlar veya daha basit hesaplamalarla göstermelerine olanak tanır (ör. 1. 

Kademe maruziyet değerlendirmesi). 

Beher formülasyonda bulunan her bir SoC için kapsamlı bir risk değerlendirme raporu 

hazırlamak sadece elverişsiz, uygulanamaz ve sürdürülemez olmakla kalmayıp 

bilimsel bir bakış açısından bakıldığından da gerekçesiz bulunabilmektedir. Bu 

nedenle, SoC'lerin oluşturduğu riskleri orantılı bir şekilde değerlendirmek için 

kademeli bir yaklaşım gereklidir. 

SoC'leri tanımlama, uygun bilgi/verileri sağlama ve, gerekirse, risk değerlendirmeleri 

gerçekleştirme sorumluluğunun başvuru sahiplerine ait olduğu not edilmelidir. 

SoC'leri tanımlamak için, başvuru sahipleri, açık kaynaklardaki verilerin yanı sıra (Q) 

SAR ((kantitatif) yapısal aktivite ilişkisi), yapısal analoglarla bağlantı sorgulama ve 

kategori yaklaşımları gibi kestirimci tüm yaklaşımlardan gelen bilgiler dahil olmak 

üzere mevcut tüm bilgileri dikkate almalıdır. Yine, her ne kadar potansiyel SoC'lerin 

tehlikelerine ilişkin bilgilerin birincil kaynağı maddenin formulünü oluşturan her içerik 

için hazırlanmış SDS'ler (Güvenlik Veri Sayfaları) olsa da, yararlı bilgilerin ayrıca 

eChemPortal, C&L Envanteri, ECHA Disseminasyon web sitesi (REACH kapsamında 

ruhsat almış maddeler veritabanı), R4BP 3 (Biyosidal Ürünlerin Ruhsatlandırılması), 

CLP Yönetmeliği Ek VI ve kozmetik veritabanları gibi bir dizi özel veri tabanı ve 

portaldan da elde edilebileceği bilinmelidir. Değerlendirmeyle ilgili verilerin mülkiyet 

hakları kapsamında olduğu durumlarda, bu verileri kullanma iznini elde etmenin 

başvuru sahibinin sorumluluğunda olduğu unutulmamalıdır. 

ECHA İnsan Sağlığı Risk Değerlendirme Kılavuzu (Cilt III, Bölüm B) ile birlikte 
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kullanılmak üzere, SoC'ler için aşağıdaki toksikolojik değerlendirme şeması 

önerilmiştir. Şemada, SoC'nin tehlike sınıflandırmasının doğası (kantitatif veya 

kalitatif) ve ciddiyeti, SoC'nin biyosidal üründeki konsantrasyonu/yüzdesi, SoC'nin 

aktif madde ile karşılaştırıldığında göreceli toksisitesi ve biyosidal üründe aktif madde 

konsantrasyonu ile SoC konsantrasyonu arasındaki göreceli oran dikkate 

alınmaktadır. Yaklaşım, esas olarak BPR Madde 3(f)'de açıkça tanımlanan 

(toksikolojik) SoC'lere, yani ürünün 1999/45/EC Direktifi veya CLP Yönergesine 

uygun şekilde sınıflandırmasını sağlayan veya buna katkıda bulunan 

konsantrasyonlarda bir biyosidal üründe mevcut sınıflandırılmış formül bileşiklerine 

uygulanacak şekilde geliştirilmiştir.  

POP, PBT ve/veya vPvB özelliklerinden dolayı BPR Madde 3(f) uyarınca ekotoksikolojik 

olarak tanımlanan SoC'ler, bu dokümanın kapsamı dışındadır ve biyosidal ürünün 

çevresel risk değerlendirmesi kapsamında ele alınmalıdır. 

Teklif, her bir SoC için, sınıflandırılmış SoC tarafından tetiklenen ürünün 

sınıflandırmasının önceliklendirilmesini gerektirir. SoC daha sonra, ilave 

değerlendirme ve risk yönetimi gereksinimleri kapsamında, dört olası ürün tehlike 

sınıflandırma grubundan birine (A'dan D'ye) atanır. SoC'nin birden fazla grup 

içerisinde listelenmesi halinde, daha yüksek olan grubun değerlendirme/risk yönetimi 

gereksinimleri geçerli olacaktır. Daha az ciddiyete sahip tehlikeler ve/veya normalde 

mevcut doz-yanıt bilgilerinin kalitatif veya yarı kantitatif olma eğiliminde olduğu 

tehlikeler alt gruplara atanır; daha ciddi tehlikeler ve/veya normalde mevcut doz-

yanıt bilgilerinin kantitatif olma eğiliminde olduğu tehlikeler daha yüksek risk 

gruplarına atanır. 

1999/45/EC Direktifi uyarınca Toksik, çok Toksik veya C (Karsinojen), M (Mutajen) 

ya da R (Çoğaltılması Toksik) Cat1 veya 2 olarak sınıflandırılan yahut CLP Yönergesi 

kapsamında Akut Toksisite Kategorisi 1, 2 veya 3 içerisinde, C, M, R ya da 1A veya 

1B kategorilerinde sınıflandırılmış ürünlerin, sınıflandırmanın aktif madde yüzünden 

mi yoksa üründeki bir veya daha fazla SoC yüzünden mi tetiklendiğine bakılmaksızın, 

kamu yararına kullanılamayacağı (BPR Madde 19(4)) unutulmamalıdır. Ayrıca yine 
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unutulmamalıdır ki, kamu geneli için kişisel koruyucu ekipman giyilmesi, maruziyeti 

kabul edilebilir bir düzeye indirmek için mümkün olan tek yöntem olan ürünlere 

normal şartlarda ruhsat verilmeyecektir (BPR Ek VI, Paragraf 63). 

 

Sınıflandırıldığı grup ne olursa olsun, aynı sonlanma noktası bazında sınıflandırılan 

SoC'lerin, diğer SoC'lerle ve/veya aktif madde(ler) ile bileşik olarak hareket etmesi 

söz konusudur ve birleşik bir risk değerlendirmesi yapılması gerekmektedir. Bununla 

birlikte, halihazırda böyle bir metodolojiyi uygulama konusunda çok az deneyim 

olduğundan, şu an için birleşik risk değerlendirmesinin bir ürün içindeki birden fazla 

(2 veya daha fazla) aktif maddeye (kriter (2) uyarınca SoC olarak tanımlananlar 

dahil) uygulanması ve SoC'lere uygulanmaması önerilmiştir. Yeterli deneyim 

kazanıldığında, birleşik risk değerlendirme metodolojisi SoC'leri de kapsayacak 

şekilde genişletilebilecektir. 

Önerilen şema, 67/548/EEC Direktifi ve CLP Yönergesi'nin hem sınıflandırma hem de 

etiketleme unsurlarını kullanmaktadır. Aşağıdaki tablo, önerilen gruplandırma 

şemasının temel özelliklerini özetlemektedir. 
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Biyosidal ürünün sınıflandırılmasına sebep olan sınıflandırılmış SoC'ler için 

gruplama değerlendirme şeması 

 

Grup 

Sınıflandırılmış 

SoC nedeniyle, 

Biyosidal Ürünün 
67/548/ EEC 

Direktifi uyarınca 
sınıflandırması 

Sınıflandırılmış SoC 

nedeniyle, Biyosidal 

Ürünün CLP Yönergesi 
uyarınca sınıflandırması 

İlişkili 

değerlendirme/ 

risk yönetimi 
gereksinimleri 

 
A 

R20, R21, R22 
 

R68/20, 21, 22 
 

R65, R66, R67 
 

 
R36, R37, R38 

Akut Tox 4 (H332, H312, 
H302) 

 
STOT SE 2 (H371) 

 
Asp Tox 1 (H304), EUH066, 

STOT SE 3 (H336) 
 

Göz Irrit 2 (H319), STOT SE 
3 

(H335), Cilt İrr 2 (H315) 

Normal şartlarda R-
cümleleri H 

ifadeleri ile ilişkili 
olan S 

cümlelerinin/P 
ifadelerinin 

uygulanması 

 
B 

R23, R24, R25 
 

R39/23, /24, /25 
 

R26, R27, R28 
 

 
 

R39/26, /27, /28 
 

R34, R35, R41 
 

 
 

R43, R42 

Akut Tox 3 (H331, H311, 
H301) 

 
STOT SE 1 (H370) 

 
Akut Tox 2 (H330, H310, 

H300), Akut Tox 1 (H330, 
H310, H300) 

 
STOT SE 1 (H370) 

 
Cilt Kor 1A, 1B, 1C (H314), 

Göz Hasar 1 (H318) 
 

Cilt Has 1 (H317), Solu Hass 

1(H334) 

Normal şartlarda R-
cümleleri H 

ifadeleri ile ilişkili 
olan S 

cümlelerinin/P 
ifadelerinin 

uygulanmasının 
yeterli olup 

olmadığını yoksa 
diğer risk azaltma 

önlemlerinin 
uygulanıp 

uygulanmayacağını 
belirleyecek 

kalitatif maruziyet 

ve risk 
değerlendirmesi 

 
C 

R48/20, /21, /22 STOT RE 2 (H373) EU IOELV'leri 
(mevcut 

olduğunda), 
DNEL'leri veya 

diğer referans 
değerleri 
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Grup 

 
Sınıflandırılmış 

SoC nedeniyle, 

Biyosidal Ürünün 
67/548/ EEC 

Direktifi uyarınca 
sınıflandırması 

 
Sınıflandırılmış SoC 

nedeniyle, Biyosidal 

Ürünün CLP Yönergesi 
uyarınca sınıflandırması 

 
İlişkili 

değerlendirme/ 

risk yönetimi 
gereksinimleri 

 R48/23, /24, /25 STOT RE 1 (H372)  (örn. AEL'ler, 
AEC'ler) kullanarak 

tam kantitatif risk 
değerlendirmesi 

Carc Cat 3 (R40) Carc 2 (H351)  

 
Repr Cat 3 (R62, 

R63) 

 
Repr 2 (H361f, d) 

 

 

Muta Cat 3 (R68) 
eşikle birlikte 

 

Muta 2 (H341) eşikle birlikte 

 

 

R64 

 

Lact (H362) 

 

 
D 

Carc Cat 1, 2 (R45, 
R49) 

 
Repr Cat 1, 2 (R60, 

R61) 
 

Muta Cat 3 (R68) 
eşik değer 

olmaksızın 
 

Muta Cat 1, 2 (R46) 

Carc 1A, 1B (H350) 
 

Repr 1A, 1B (H360F, D) 
 

Muta 2 (H341) eşik değer 
olmaksızın 

 
 

 
Muta 1A, 1B (H340) 

Bu tür SoC'lerin 
kullanımı 

caydırılmalıdır; 
ancak, gerekliyse 

ve daha güvenli 
alternatifler mevcut 

değilse, AB 
IOELV'lerine 

(mevcut 
olduğunda), 

DNEL'lere, 

DMEL'lere, diğer 
referans değerlere 

(örn. AEL'ler ve 
AEC'ler) karşı veya 

kalitatif şekilde tam 
bir risk 

değerlendirmesi 
yapılmalıdır. 
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BANT A - Bu bant, narkoz ve / veya hafif tahriş dahil olmak üzere orta derecede akut 

toksisite için sınıflandırılacak ürünleri tetikleyen SoC'leri içerir. Bu tehlikeler için, 

tamamen kantitatif bir risk değerlendirmesinin genellikle gerçekleştirilmediği 

unutulmamalıdır, çünkü normalde yalnızca kalitatif veya yarı kantitatif doz-yanıt 

bilgisi  mevcuttur. Bu SoC'ler için Direktif 67/548/EEC kapsamında ilgili risk (R) 

ifadeleri tarafından tetiklenen güvenlik (S) ifadeleri şeklindeki uygun risk azaltma 

önlemleri veya CLP Yönetmeliği kapsamındaki ilgili tehlike (H) ifadeleri ile normalde 

ilişkili olan ihtiyati (P) ifadelerinin uygulanması önerilmektedir. Formülasyon üzerinde 

akut toksisite ve / veya tahriş çalışmaları mevcutsa, bunlar tahmin edilen tehlikelerin 

(Direktif 1999/45/ EC  ve CLP Yönetmeliği hesaplama yöntemi ile) doğrulanıp valide 

edilmediğini belirlemek için dikkate alınmalıdır. Tahmin edilen tehlikeler, formülasyon 

testi verileriyle valide edilmezse, ürün artık akut toksisite / tahriş  için sınıflandırılmaz 

ve ilk SoC için bir değerlendirme yapmaya gerek yoktur. Beklenen tehlikeler 

doğrulanırsa, bu bantla ilişkili değerlendirme / risk yönetimi gereksinimleri 

uygulanmalıdır. 

 

BANT B - Bu bant, ürünlerin şiddetli veya çok şiddetli akut toksisite, aşınma ve / 

veya duyarlılık açısından sınıflandırılmasını tetikleyen SoC'leri içerir. A bandındaki 

tehlikelere gelince, bu özellikler için genellikle tam kantitatif bir risk değerlendirmesi 

yapılmaz çünkü normalde sadece kalitatif veya yarı kantitatif doz-yanıt bilgisi 

mevcuttur. It  

SoC'ler için yalnızca kalitatif bir risk değerlendirmesinin yapılması önerilmektedir.  Bu, 

SoC'nin fiziksel-kimyasal özelliklerini (örn. tozluluk, uçuculuk), üründeki maddenin 

konsantrasyonunu ve ürünün kullanım şeklini dikkate alarak SoC'ye maruziyet 

potansiyelini hesaba katmalıdır. Maruziyetin önemli olduğu düşünülüyorsa, normalde 

ilgili R ibareleri / H ifadeleriyle ilişkili S ibareleri / P ifadelerine ek olarak, uygun olduğu 

şekilde başka risk azaltma önlemleri de dikkate alınmalıdır. 
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A bandındaki SoC'lere benzer şekilde, formülasyon üzerinde akut toksisite, tahriş ve 

/ veya duyarlılık çalışmaları mevcutsa, bunlar, tahmin edilen tehlikelerin (Direktifi 

1999/45/EC  ve CLP Yönetmeliğinin hesaplama yöntemi ile) teyit edilip edilmediğini 

doğrulamak için dikkate alınmalıdır. Tahmin edilen tehlikeler, formülasyon testi 

verileriyle valide edilmezse, ürün artık akut toksisite / tahriş / duyarlılık için 

sınıflandırılmaz ve ilk SoC için bir değerlendirme yapmaya gerek yoktur. Beklenen 

tehlikeler doğrulanırsa, bu bantla ilişkili değerlendirme / risk yönetimi gereksinimleri 

uygulanmalıdır. 

BANT C - Bu bant, ürünleri tekrarlayan doz toksisitesi, laktasyon etkileri ve / veya 

kanserojenlik, mutajenite (bir eşik yaklaşımı uygulandığında) veya en düşük 

kategoride üreme toksisitesi için sınıflandırılacak ürünleri tetikleyen SoC'leri içerir. Bu 

tehlikeler için kantitatif doz-tepki bilgisi normalde mevcut olduğundan, ECHA BPR 

İnsan Sağlığı Risk Değerlendirmesi Kılavuzu'na (Cilt III, Bölüm B) göre tam bir 

kantitatif risk değerlendirmesinin yapılması önerilmektedir. Bu, her SoC için 

maruziyet tahminlerinin uygun toksikolojik referans doz seviyeleri ile 

karşılaştırılmasını gerektirecektir. Mümkün olan her durumda, sadece SoC için BPR 

kapsamında bir referans doz değeri belirlemek amacıyla SoC üzerinde hiçbir ek 

hayvan testi yapılmamalıdır. Daha fazla omurgalı testinden kaçınmak ve mevcut 

verilere / bilgilere erişim sağlamak için başvuru sahibi her türlü çabayı gösterilmelidir. 

Asgari olarak, SoC'nin sınıflandırmasını tetikleyen bilginin var olması gerektiği makul 

bir şekilde varsayılabilir. Başvuru sahibi mevcut verilere erişim sağlayamazsa, diğer 

değerlendirme seçenekleri idari makam ile görüşülmelidir. 
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Topluluk işyeri maruziyet limitlerinin (IOELV'ler - Gösterge Mesleki Maruziyet Limit 

Değerleri) belirlendiği SoC'ler için, IOELV'ye karşı profesyonel kullanıcı için kantitatif 

bir inhalasyon riski değerlendirmesi her zaman yapılmalıdır. IOELV bir "dış görünüm 

gösterimi" ile ilişkilendirilmişse ve sistemik etkilerle (yerel etkilerden ziyade) 

yönlendiriliyorsa, daha sonra, bir dermal veya sistemik IOELV türetmek için bir 

rotadan rotaya ekstrapolasyon gerçekleştirilmelidir (vücut ağırlığı ve ventilasyon hızı 

için standart parametrelerin kullanması). Bu daha sonra profesyonel kullanıcı için 

dermal kantitatif bir risk değerlendirmesi yapmak için kullanılmalıdır. SoC için dermal 

absorbsiyonun boyutu bilinmiyorsa, varsayılan, en kötü durumdaki bir dermal 

absorbsiyon değeri kullanılmalıdır (Dermal Absorbsiyon Rehberine göre; EFSA Bülteni 

2012; 10 (4): 2665). Genel halkın üyeleri için bir risk değerlendirmesi de gerekliyse, 

IOELV'nin bu tür bir kullanım için uygun olup olmadığı veya savunmasız grupları 

hesaba katmak için bir değerlendirme faktörü uygulanarak düşürülmesi gerekip 

gerekmediği dikkate alınmalıdır. 

IOELV'lerin belirlenmediği veya uygun olmadığı SoC'ler için (örneğin profesyonel 

olmayan kullanıcılar için), diğer olası referans değerlerinin varlığı araştırılmalıdır. 

Biyosidal ürünlerde kullanılan ortak formülanların çoğunluğunun REACH kaydı 

kapsamına girmesi çok muhtemel olduğundan, Tescil dosyalarının Kimyasal Güvenlik 

Değerlendirmesinde (CSA) beklenen DNEL'lerin (Türetilmiş Etki Etmeyen Seviyeler) 

referans değerler olarak kullanılması önerilmektedir. Spesifik maddeler için DNEL'ler, 

ECHA'nın yaygınlaştırma web sitesinden ve aynı zamanda bu tür maddelere eşlik eden 

genişletilmiş SDS'lerden (Güvenlik Bilgi Formları) alınabilir. Farklı maruziyet yolları 

ve farklı popülasyonlar (işçiler ve genel halk) için DNEL'ler normalde mevcut 

olmalıdır. Farklı SoC maruziyet senaryoları için ilgili DNEL'ler uygun şekilde 

seçilmelidir. DNEL'lerin kimyasal tedarik zincirindeki tescil sahipleri ve aktörler 

tarafından türetildiği belirtilmektedir. Hali hazırda,bu DNEL'lerin yalnızca çok küçük 

bir azınlığı düzenleyici sistem (ECHA veya Üye Devletler) tarafından onaylanmıştır.  

Bu nedenle, ulusal bir otoritenin belirli bir SoC için bu tür DNEL'lerin geçerliliğiyle ilgili 

endişeleri varsa, uygun şekilde alternatif ve daha katı referans değerleri belirlenebilir. 

SoC'nin maruziyet değerlendirmesi ile ilgili olarak, bir Kademe II değerlendirmesi,  
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yalnızca Kademe I'de kabul edilemez riskler tespit edilirse yapılmalıdır. 

BANT D - Bu bant, ürünleri en yüksek iki kategoride kanserojenlik ve reprotoksisite 

için ve en düşük kategori dahil olmak üzere üç kategorinin tamamında mutajenite 

için sınıflandırılmasını tetikleyen SoC'leri içerir (ikincisi yalnızca eşik olmayan bir 

yaklaşım uygulandığında). Bunlar, en düşük kategorideki mutajenite haricinde, aktif 

madde ile ifade edildiğinde onay için hariç tutma kriterlerini (BPR Madde (5)) 

karşılayan ciddi tehlikelerdir. Bu nedenle, biyosidal ürünlerde bu tür ortak formüllerin 

/ SoC'lerin kullanımından kaçınılması önerilmektedir. Bu yaklaşım, 1107/2009 Sayılı 

Yönetmelik (EC) Ek III'euygundur (kabul edilemez ortak formülanlar). Bununla 

birlikte, bir başvuru sahibi formülasyonda gerekli olduğunu ve daha güvenli 

alternatiflerin olmadığını gösterirse, kabul edilemez bir risk oluşturup 

oluşturmadıklarını belirlemek için tam bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır. C 

Bandındaki SoC'lere benzer şekilde, bu SoC'lerin risk değerlendirmesi, mevcut 

olduğunda bir IOELV'ye karşı veya bir DNEL (eşik etkiler için), DMEL'den Türetilmiş 

Minimum Etki Seviyesine karşı 

(eşik olmayan genotoksik kanserojenler için) veya daha kalitatif bir şekilde  (uygun 

kantitatif doz-yanıt bilgilerinin mevcut olmadığı eşik olmayan  etkiler için) 

gerçekleştirilmelidir.  

Yukarıda açıklandığı gibi, önerilen bantlama değerlendirme şeması, BPR Madde 3(f) 

'de açıkça tanımlanan (toksikolojik) SoC'ler için geçerlidir, örneğin, bir biyosidal 

üründe ürünün Direktif 1999/45/EC veya CLP Yönetmeliğine  göre sınıflandırılmasına 

yol açan konsantrasyon seviyelerinde  bulunan sınıflandırılmış ortak formülanlar. 

"Diğer endişe nedenleri" yoluyla tanımlanan ek SoC'ler ile ilgili olarak, programın 

ilkeleri bu maddelere de uygulanacak şekilde uyarlanabilir. Bu nedenle, 

değerlendirme / risk yönetimi gereksinimleri açısından aşağıdakiler önerilmektedir: 

 SoC karşılama kriterleri (1) - Bu kritler sonuçta BPR Madde 3(f)'de belirtilen açıkça 

tanımlanmış SoC'leri yani biyosidal üründe, kendi başlarına ürünün sınıflandırmasını 

tetiklemek için yetersiz konsantrasyonlarda bulunup diğer yardımcı formülanlar / aktif 

maddelerle birlikte ürünün sınıflandırılmasına katkıda bulunan akut toksisite ve / veya 

tahriş / korozyon için sınıflandırılmış yardımcı formülasyonları yansıtacaktır. Tehlike 

sınıflandırmasının ciddiyetine bağlı olarak, A veya B bandının gereklilikleri  



BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 
725 

BPR Kılavuzu: Cilt III, Bölüm B + C 

Sürüm 4.0   Aralık 2017 
725 

 

 

 

 

(uygun risk azaltma önlemleri / kalitatif risk değerlendirmesi) bu SoC'lere 

uygulanmalıdır. 

 SoC'ları karşılama kriteri (2) - Bu kriter, biyosidal üründe yardımcı formülanlar 

olarak hareket eden diğer aktif maddeleri (örn. kutu içi koruyucular) tanımlar. Bu 

SoC'ler için normal olarak referans değerler (yani AEL'ler - Kabul Edilebilir Maruziyet 

Düzeyleri ve AEC'ler - Kabul Edilebilir Maruziyet Konsantrasyonları) mevcut olacaktır. 

Bu nedenle, C bandının gereksinimleri (yani tamamen kantitatif bir risk 

değerlendirmesi) bu SoC'lere uygulanmalıdır. 

 SoC toplantı kriteri (3) - Bu kriter sinerjistleri tanımlar. Bu maddeler için, sinerjist 

/ SoC tarafından ortaya çıkan risklerin bir değerlendirmesinden ziyade, sinerjistin 

varlığında aktif maddenin oluşturduğu risklerin uygun bir değerlendirmesi 

yapılmalıdır. Band C'nin ilkeleri (yani tamamen kantitatif bir risk değerlendirmesi) bu 

senaryoya uygulanmalıdır. 

 SoC karşılama kriteri (4) - Bu kriterler sonuçta BPR Madde 3 (f) 'de belirtilen açıkça 

tanımlanmış SoC'leri, endokrin bozucuları (ED'ler) ve CMR 1A veya 1B'ye eşdeğer 

tehlikeleri olan maddeleri yansıtacaktır  

(CLP Yönetmeliği kapsamında). Bunlar ciddi tehlikelerdir ve ED'ler söz konusu 

olduğunda, aktif madde ile ifade edildiğinde onay için hariç tutma kriterlerini (BÜT 

Madde (5)) karşılarlar. Bu nedenle, D bandının gereksinimleri (tam risk 

değerlendirmesi) bu SoC'lere uygulanmalıdır. 

 SoC karşılama kriteri (5) - Bu kriter, AB IOELV'leri olan maddeleri tanımlar. 

C bandının gereksinimleri bu SoC'lere uygulanmalıdır. 
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