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SUMMARY: Hızel S, Şanlı C. (Department of Pediatrics, Kırıkkale University
Faculty of Medicine, Kırıkkale, Turkey). Interaction between nutrition and
lead in children Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2006; 49: 333-338.
Lead is a commonly found environmental toxic element that deteriorates
health, especially that of children. Sixteen percent of daily intake of lead comes
from foods, and 40% of that is due to adherence of dust on surfaces of foods
during preparation. Low socioeconomical level and long-term malnutrition are
the most important risk factors for lead contact in infant feeding. Decrease
in calcium, iron, zinc and protein in the diet increases the gastrointestinal
absorption of lead. Lead absorption can be decreased in children by adequate
intake of calcium. Lead level in breast-milk is about ten percent of the blood
lead level and it shows correlation with the blood lead level of the mother.
Lead level in breast-milk of smoking mothers is twice that of non-smoking
mothers. In order to decrease lead absorption, children should be fed with
a diet rich in vitamin and minerals without skipping meals; milk and milk
products enriched with calcium should be present in the diet and adequate
iron should be included in the diet. It is necessary to follow-up the children
at risk periodically and monitor blood lead levels regularly in order to develop
early prevention strategies against lead intoxication.
Key words: lead, nutrition, children.
ÖZET: Kurşun, doğada yaygın olarak bulunan, özellikle çocukların sağlığını
tehdit eden toksik bir elementtir. Günlük kurşunun yaklaşık %16’sı
yiyeceklerden, %40’ı yemek hazırlarken yüzeylerde bulunan tozun bulaşması
ile alınır. Bebek ve çocuk beslenmesinde, düşük sosyoekonomik düzey ve
uzun süreli yetersiz beslenme, kurşunla temas için önemli risk faktörleri
arasında yer alır. Diyette bulunan kalsiyum, demir, çinko ve proteinin azalması
kurşunun gastrointestinal emilimini arttırır. Çocuklarda yeterli kalsiyum
alımı ile kurşun emilimi azaltılabilir. Anne sütü kurşun düzeyi, kan kurşun
düzeyinin yaklaşık onda bir kadar olup, anne kan kurşun düzeyi ile ilişkilidir
gösterir. Sigara içen annelerin sütünde kurşun düzeyi içmeyenlere göre iki kat
fazladır. Kurşun emilimini azaltmak için çocukların, öğün atlamadan, vitamin
ve minerallerden zengin bir diyet ile beslenmesi, kalsiyumla zenginleştirilmiş
süt ve süt ürünlerinin diyette yer alması, diyette yeterli demir bulunmasının
sağlanması gerekir. Risk altındaki çocukların periyodik kontrolleri ve kan
kurşun düzeylerinin izlenmesi, kurşun intoksikasyonuna karşı erken önlemlerin
alınmasını sağlayabilir.
Anahtar kelimeler: kurşun, beslenme, çocuk.

Bebek ve çocuk beslenmesi ırk, din, coğrafi
bölge ayrımı gözetmeksizin çocuk sağlığına
yönelik yapılan çalışmaların temel konularından
birisini oluşturur. Uygun ve güvenli beslenme,
bebeği milyonlarca hastalık ve ölüm nedeninden
korumaktadır. Ancak çocuk sağlığını tehdit eden
çevresel faktörlerden birisi de beslenirken çocuğu
risk altına sokan besin ve su kirliliğidir.

Koruyucu Sağlık Hizmetleri kişiye ve çevreye
yönelik koruyucu sağlık hizmetleri olmak
üzere iki grupta incelenir ki, besin kontrolü
ve güvenliği çevreye yönelik koruyucu sağlık
hizmetleri içinde yer alan önemli bir alt
başlıktır. Önemli çevre kirleticileri olmaları
nedeniyle ağır metal ve metal bileşiklerinin
insan ve hayvan sağlığı üzerindeki etkileri son
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yıllarda giderek daha fazla ilgi çekmektedir.
Yiyecekler ağır metallerin vücuda alınması için
ana kaynaklardan birisidir. Kurşun ve diğer
ağır metaller besin kontaminantları olarak
adlandırılan ve besinlere isteğimiz dışı bulaşan
kimyasal maddelerdir (Tablo I).

altında bile olumsuz etkiler yapabileceği
unutulmamalı ve mümkün olduğunca kan
kurşun düzeylerinin ölçülemeyecek düzeye, hatta
sıfıra indirilmesine gayret edilmelidir. Çünkü
Dünya Sağlık Örgütü’nün son yıllarda önerdiği
normal kan kurşun düzeyi “0” dır9,10.

Tablo I. Gıda kontaminantları
1. Pestisit kalıntıları (Üretim sırasında kullanılan tarım ilaçlarının sebze ve meyvalardaki kalıntıları)
2. Çevre kirleticileri (Çevre kirliliğine neden olan kimyasalların doğrudan ya da biyokonsantrasyon gibi
mekanizmalarla zenginleşerek gıdalara yansıması sonucu oluşan kirlilikler)
a) Pestisitler (klorlu hidrokarbonlar: DDT, aldrin, lindan, dieldrin, endrin, klordan)
b) Metaller (kurşun, kadmiyum, civa)
c) Radyonüklidler (Cs-137, Sr-90)
d) Klorlu, organik bileşikler (poliklorobifeniller, dibenzodioksinler, dibenzofuranlar)
3. Mikotoksinler (aflatoksinler, patulin)
4. Gıdalarda kimyasal tepkimelerle oluşan kimyasal kirleticiler (N-Nitrozo bileşikleri)
5. Veteriner hekimlikte kullanılan ilaçlar
6. Ambalaj malzemelerinden gıdaya taşınan kirleticiler (plastifiyanlar, monomerler)
7. Pişirme işlemi sırasında oluşan kirleticiler (polisiklik aromatik hidrokarbonlar, piroliz ürünleri)

Kurşun, doğada yaygın olarak bulunan, çevresel
ve biyolojik sistemlerin hemen her fazında
saptanabilen toksik bir elementtir. Endüstrileşen
toplumlarda kentleşme ve sanayileşmenin
artması, bunun yanı sıra gerekli önlemlerin aynı
hızda alınmaması sonucu halk sağlığını tehdit
eden bir unsur olmuştur1. Hipokrat yazıtlarından
gördüğümüz kadarıyla inorganik kurşunun toksik
etkileri çok eski çağlarda bile bir sağlık sorunu
olarak bilinmektedir. Doğada en çok bulunan
kurşun bileşikleri, sülfür içeren galena, karbonat
içeren serüsit ve sülfat içeren anglesittir2,3.
Vücut kurşununun yaklaşık %2’sini kan
kurşunu oluşturur ve kandaki kurşunun %95’e
yakın kısmı eritrositlerde toplanmıştır4. Kurşun,
plasentadan kolayca geçer, ancak günümüzde
halen kurşunun hangi mekanizmayla
plasentadan geçtiği bilinmemektedir. Kurşunun
bir kısmı gastrointestinal sistemden atılsa da
esas atılım yolu genitoüriner sistemdir4.
Toplumlar için önemli kurşun kaynakları
ülkelere göre değişmektedir. Amerika Birleşik
Devletler’inde en önemli kurşun kaynağı eski
boyalı evlerken, ülkemizde kurşunlu benzin
kullanımından çıkan egzoz gazlarıdır5,6. CDC
(Centers for Disease) Control toksik kan
kurşun düzeyi sınırını 1975 de 40 µg/dL'den
30 µg/dL'ye, 1985‘de 25 µg/dL'ye ve 1991'de
10 µg/dL'ye indirmiştir7,8. Ancak bu düzeyinin

Kurşunun toksik etkilerine toplumdaki her
kesim eşit derecede duyarlı değildir. En
duyarlı kesim, süt çocukları, gebe kadınlar
ve kurşunla yoğun teması olan meslek
gruplarıdır. Çocuklarda kurşunun etkisi daha
fazla görülür. Bunun olası nedenleri; pikanın
sık görülmesi, oyun nedeniyle sokak ve ev
tozları ile daha fazla temas etmeleri, ellerini
ağızlarına sık götürdükleri için daha fazla
kurşunun gastrointestinal sisteme (GİS)
geçmesi, GİS’den kurşunun daha fazla emilmesi,
vücuttan daha az atılması ve demir eksikliği
anemisi varsa emilimin daha da artması olarak
düşünülebilir11,12. Çocuklarda en sık görülen
kurşundan etkilenme şekli asemptomatik
kurşun zehirlenmesidir. Bu ancak tarama
yöntemleriyle tanınabilir ve düşük doz uzun
süreli kurşunla temasla gelişip, kalıcı mental
bozukluklara neden olabilir13.
Beslenme ve kurşun ilişkisi
Kurşun çocuklara başlıca hava (benzin,
sigara vb), su, yiyecek ve içecekler (anne
sütü ve diğer), toz, toprak, anneden bebeğine
in utero geçiş, ilaçlar ve kozmetik ürünler ile
deri ile temas gibi yollarla bulaşır2. Çevredeki
kurşunun, hava kirliliğinin yoğunluğuna bağlı
olarak günde 300 µg ağızdan besin ve su ile,
30-40 µg ise havadan inhalasyon yoluyla
alındığı ve ağızdan alınan kurşunun 10-50
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µg’nın emildiği gösterilmiştir. Günlük kurşunun
yaklaşık %16’sı yiyeceklerden, %40’ı yemek
hazırlarken yüzeylerde bulunan tozun bulaşması,
%75’i ise toz şeklinde alınmaktadır4,14. Düşük
sosyoekonomik düzey ve uzun süreli yetersiz
beslenme, kurşunla temas için önemli risk
faktörleri arasında yer alır6. Diyette bulunan
kalsiyum, demir, çinko ve proteinin azalması
kurşunun gastrointestinal emilimini arttırır. Bu
besleyici maddelerin eksikliği çocuklarda akut
ve kronik beslenme bozukluğuna, boy ve vücut
ağırlığı persentilleri düşüklüğüne ve kurşun
toksisitesine yol açabilmektedir6,15.
Başlıca kurşun içeren yiyecek ve içecekler,
meyvalar, sebzeler, et, deniz ürünleri, su, şarap,
meşrubat ve tahıllardır. Kurşun içeren suyu
içmek veya bu suyu kullanarak yemek pişirmek
de toprak ve toz içindeki kurşunla karşılaşmaya
yol açar2. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) musluk
sularında izin verilebilen kurşun miktarını
10 µg/L olarak belirlemiştir.
Anne sütünde kurşun düzeyi düşüktür, ancak
anne kurşunla karşılaşmasına bağlı olarak
sütteki düzeyide artmaktadır. Anne sütü kurşun
düzeyi, kan kurşun düzeyinin yaklaşık onda
biri kadar olup, anne kan kurşun düzeyi ile
ilişkilidir. Plasenta aracılığı ile fetus anneden
geçen kurşunla karşılaşır. Anne sütü, bebeğin
kan kurşun düzeyinin ancak %12’sinden
sorumludur, %30'u ise anne kan kurşun düzeyine
bağlı olarak değişkenlik gösterir16. Sigara içen
annelerin sütünde kurşun düzeyi içmeyenlere
göre iki kat fazladır. FAO/WHO’nun önerdiği
en yüksek kurşun tolerans sınırı anne sütünde
günlük diyette 3.57 µg/kg, haftalık diyette
ise 25 µg/kg’dır17. Kurşun, bakır, çinko ve
kadmiyumun anne sütü ile alımı yaşla birlikte
artmaktadır. Çinko düzeyleri anne sütünde,
diğer süt ve süt ürünlerine göre düşüktür;
ayrıca anne sütünde kurşuna göre daha az
miktar bulunur. Bu nedenle özellikle altıncı
aydan sonra anne sütü, kalsiyum ve çinko içeriği
yüksek besinlerde desteklenmelidir. Ettinger ve
arkadaşları16 araştırmalarında bu kadar düşük
düzeylerde kurşunun etkilerinin bebeklerde
çok önemli olmayacağını, bu nedenle anne
sütü kurşun içerse bile 0-6 yaş grubu bebek
beslenmesinde esas kaynağın anne sütü olması
gerektiğini özellikle vurgulamışlardır.
Besinlerdeki kalsiyum ve fosfor eksikliğinde
kurşun daha hızlı emilir ve kemiklerde depolanır.
Kemik, kurşunun toksik etkisi için hedef
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organdır. Çocuklarda alınan kurşunun %73’ü,
erişkinlerde ise %94’ü kemikte birikir. Kemik
döngüsü çocuklarda erişkine göre daha fazla
olur ve kurşun erken yaşlarda birikir, büyüme
ve gelişme sırasında hızla kana geçer. Kurşun,
osteoblast sentezini azaltarak osteoblastik
aktiviteyi inhibe eder, kalsiyum bağlayıcı
protein olan osteonektin oluşumunu azaltır,
renal hidroksilaz enzim aktivitesini baskılayarak
1,25(OH) 2 D 3 vitaminini azaltır 3,18 . Ayrıca
kalsiyum regülatör hormon olan kalmudoline
bağlanır ve 1,25(OH)2D3 aktivasyonu inhibe
olur 4,18-20 . Sonuç olarak kurşunla teması
olanlarda aşırı iskelet zedelenmesi, kemik
tümörleri (osteosarkom), osteoporoz ve
rikets görülebilir21,22. Endüstriel bölgelerde
kurşun ile temas eden çocuklarda boyun
daha kısa olduğu bildirilmiştir. Çocuklarda
yeterli kalsiyum alımı ile kurşun emilimi
azaltılabilir. Düşük kalsiyum içeren diyette
kurşun emilimi %20-50 oranındadır. Kalsiyum
varlığında ise emilim on kat azalmaktadır.
Yüksek kalsiyum içeren diyet varlığında
gelişen kalsiüri nedeniyle idrarla kurşun atılımı
artmaktadır. İngiliz maden işletmeleri yüzyıllar
önce bu gerçeği kabul etmiş ve çalışanlarına
ücretsiz süt dağıtımı yapmıştır 22. Bourgoin
ve arkadaşlarının 23 1993 yılında yaptıkları
çalışmada da birçok kalsiyum suplementinin
önemli kabul edilebilecek düzeyde kurşun
içerdiği gösterilmiştir. Ancak bu bilgi ile
yüksek kalsiyumun kurşun alımını mutlak
düşüreceği düşünülmemelidir. Çocuklarda
önerilen günlük kalsiyum miktarı 800 mg
dır. Bu miktarda kalsiyum suplementleri ile
günde ek 0.9-1.0 µg kurşun vücuda alınmış
olmaktadır. Yüksek doz kalsiyum kullanımında
veya böbrek yetmezliği durumunda bu
miktarlar toksik düzeylere çıkmaktadır 24 .
Vücutta hazır bulunan bu kurşunun emilimini
(kana verilişini) engelleme şansı da yoktur. Bu
nedenle kalsiyum kullanımının gerekli olduğu
osteoporoz hastalarında içinde kurşun olmayan
besin ürünlerinin seçilmesine özen gösterilmesi
önerilmektedir.
Demir eksikliği ve kurşun zehirlenmesi
çocuklarda psikomotor gelişim ve zihinsel
işlevleri etkileyen iki faktördür9,25. Demir ve
kurşun arasındaki ilişki henüz tam açıklığa
kavuşmamıştır. Barton ve arkadaşları 26 ,
demir ve kurşunun GİS’den emilimi için aynı
reseptöre bağlandığını o nedenle diyetteki
demirin azaldığı durumlarda reseptörlerin
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boş kaldığını ve böylece daha çok kurşunun
bağlanıp emildiğini ifade etmişlerdir. Toplumun
demir eksikliği konusunda bilinçlendirilmesi
ve diyetin demir yönünden desteklenmesi
kurşun zehirlenmesini önleme çalışmalarında
önerilmektedir.
Vücutta çok az miktarda bulunan ve biyolojik
fonksiyonlar için gerekli olan eser elementler
ve vitaminlerin alımında da rol oynayan en
önemli faktör beslenme alışkanlıklarıdır. Düşük
sosyoekonomik düzey ve uzun süreli yetersiz
beslenme organizmayı kurşunun oksidatif
stresinden koruyan antioksidan besin öğelerinin
eksikliğine neden olur. Bu besin öğelerinden
vitamin E, karaciğerde tip I iodotironin 5’
monodeiodinaz yıkımını önler, spermde reaktif
oksijen türevlerini baskılayarak spermlerin
hareket ve oosite penetrasyon yeteneğinin
azalmasını önler. Beyin ve karaciğerde kurşuna
bağlı artmış lipid peroksidasyon seviyelerini
azaltır. Vitamin C, idrarla kurşun atılımını
arttırarak, kurşunun hepatik ve renal birikimini
ve spermde kurşuna bağlı oluşan oksidatif stresi
önler, beyin ve karaciğerde kurşuna bağlı artmış
lipid peroksidasyon düzeylerini azaltır. Vitamin
B6, karaciğer glutatyon ve glutatyon redüktaz
aktivitelerini artırır. Beta-karotenden zengin
Spirulina fusiormis testiste kurşunun toksik
etkisini inhibe etmektedir. Çinko, testiste
kurşuna bağlı delta aminolevulinik asit dehidraz
ve süperoksit dismutaz aktivitesinin azalmasını
önler. Sıçanlarda yapılan bir çalışmada,
çinkodan fakir diyetle beslenme sonrası
kemik kurşun düzeyinin arttığı ve çinkonun
diyetle alımı ile kemik kurşun düzeyinin ve
kurşun toksisite belirtilerinin azaldığı gösterilmiştir 27-29 . Selenyum, endojen süperoksit
dismutazın antioksidan kapasitesini artırır.
Karaciğer ve böbrek hücrelerinde kurşuna bağlı
lipid peroksidasyonunu azaltır. Selenyumun bu
etkileri, kurşunun toksik etkilerini azaltmak için
organizmanın geliştirmiş olduğu bir savunma
mekanizması olabileceği düşünülmektedir30,31.
Mantarlar, havadaki ağır metalleri yeşil
bitkilerden daha yüksek oranda tutar ve
yapılarında biriktirirler. Mantarlarda cıva ve
kurşun miktarının yüksek olması hava kirliliğinin
ne derece fazla olduğunun göstergesidir.WHO
mantarlarla ağır metal zehirlenmelerini önlemek
için kişi başına haftada 250 gr’dan fazla mantar
yenmemesini önermektedir. Ülkemizde, kurşun
entoksikasyonuna karşı koruma ve önleme
stratejileri için yapılan saha taramalarında,
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Tunçoku ve arkadaşları 32 Ege bölgesinde
bulunan Marmara, Demirköprü ve Bafa göl
sularında yaşayan tatlı su balıklarında metal
düzeylerinin öngörülen kirlilik düzeylerinin
altında olduğunu, her üç gölden avlanan
balıkların kurşun, kadmiyum, bakır ve çinko
değerlerinin tolerans sınırından daha düşük
düzeyde olduğunu göstermişlerdir. Yaylalı ve
arkadaşları33, yeşil çay yapraklarında ortalama
kurşun, kadmiyum ve cıva düzeylerini sırasıyla
0.48 mg/kg, 0.021 mg/kg ve 0.012 mg/kg
olarak, piyasaya sunulan paketli çaylarda
ortalama kurşun, kadmiyum ve civa düzeylerinin
ise 0.51 mg/kg, 0.027 mg/kg ve 0.025 mg/kg
olarak saptamışlardır. Bu saptanan toksik
metal konsantrasyonlarının uluslararası
kurulca verilen üst sınırların altında olduğu
görülmüştür33. Kaya ve arkadaşlarının34, Ege
bölgesinde üretilen çekirdeksiz kuru üzümlerde
pestisit ve kurşun kalıntı düzeyleri üzerine
yaptıkları çalışmada, yaş üzüm örneklerinde
yüksek kurşun değerleri olduğunu, anayolun
kıyısında yer alan ve çok sık ilaç kullanılan
bağlarda bu miktarın arttığını, kuru üzümlerde
yıkama ile kurşun miktarının %31 oranında
azaldığını, toprak ve sulama suyundaki kurşun
kalıntılarının 1997, 1998 ve 1999 yıllarında
sırasıyla ortalama 0.39 mg/kg, 0.50 mg/kg,
0.32 mg/kg olarak tolerans sınırlarının altında
olduğunu saptamışlardır34.
Besinlerle kurşun alımının önlenmesi
Kurşun zehirlenmesini önlemeye yönelik
çalışmalar üç ana başlık altında toplanabilir;
(1) Diyetle kur şun alımını azaltmak: B u
amaçla 1980’lerden beri besin endüstrisi
konserve kutularındaki ve teneke kutulardaki
kurşun kaplamayı sonlandırmıştır. Ayrıca
yemek pişirmek ve saklamak için kullanılan
kapların kurşunsuz olması diyetle alımı
azaltacaktır. Kurşun alımını azaltmak için
ailelerin, topraktan kontaminasyonu önlemek
amacıyla sık sık el yıkamayı, dışarda satılan
(özellikle cadde kenarlarındaki) yiyecekleri
almamaları, sebze ve meyvaları mutlaka çok iyi
yıkamaları gerektiğini gerektiğini çocuklarına
öğretmeleri gerekir. Ailelerin ise ev içinde
toz bulundurmaması, evde elektrikli vakumlu
süpürge tercih etmeleri öneriler arasında yer
almalıdır. Kurşunla kontamine su kullanımında
risk azaltmak için, suda kurşun ölçümlerinin
düzenli olarak yaptırılması, su boruları kurşun
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içeren materyalden yapıldı ise su kullanılmadan
önce 15-30 sn boşa akıtılması, çeşmeden akan
sıcak suyun yemek hazırlamak veya içme amaçlı
kullanılmaması gerekir.
(2) Diyetteki kurşunun emilimini azaltmak: Kurşun
emilimi açlıkta daha fazla olduğu için çocukların
öğün atlamadan düzenli beslenilmesi, kalsiyumla
zenginleştirilmiş süt ve süt ürünlerinin diyette
yer alması, diyetin çinko ve askorbik asit
yönünden zenginleştirilmesi, demir eksikliğini
önlemek amacı ile diyette yeterli demir
bulunması veya kurşun epidemisinin olduğu
bölgelerde demir profilaksisi uygulanması,
vitamin ve minerallerden zengin bir diyet ile
beslenmesinin sağlanması gerekir.
(3) Kurşunun vücutta birikimini önlemek: Kurşun
entoksikasyonu etkilerini nötralize etmek için
de uygun beslenme protokollerinin uygulanması
gerekmektedir.Kurşun, insanların özellikle de
çocukların sağlığını tehdit eden önemli bir halk
sağlığı sorunudur. Türkiye’de bu konu ile ilgili
yapılmış çalışmalar bölgesel ve sınırlı sayıda
olması nedeniyle sorunun gerçek boyutları kesin
olarak bilinmemekte ancak risk faktörlerinin
yüksek olması, bu sorunun üzerinde durulması
gerektiğine işaret etmektedir. Sonuç olarak ideal
olan “0” kan kurşun düzeylerinin sağlanması
için başta devlet kuruluşları ve çevreci sivil
toplum örgütleri ile birlikte biz hekimlere
düşen görevler;
– Çocukların beslenme ve büyümelerini
yakından izlemesi,
– Uygun beslenme önerilerinin verilmesi,
– Kurşunun olumsuz ve kalıcı etkilerinden
korumak için, belirli aralıklarla risk altındaki
çocukların kontrol edilmesi,
– Kurşunla yoğun teması olan meslek
gruplarının aileleri ile birlikte kan kurşun
düzeylerinin düzenli olarak izlemesi,
– Daha geniş çaplı taramalarla kan kurşun
düzeyinin yanı sıra çevresel analizlerin
(toprak, bitki, su vb.) yapılarak, kurşun
intoksikasyonuna karşı koruma ve önleme
stratejilerinin oluşturulmasıdır.
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