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Özet
Bu çalışma Çorum Kargı yöresi su ve mera örneklerinde mevsimsel flor düzeylerini belirlemek amacıyla planlandı.
Örnekleme alanı birinci bölge ve ikinci bölge olarak ikiye ayrıldı. Her bir bölge ova ve yayla olarak ikiye ayrıldı.
Ova ve yayladan yedi alan belirlendi. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerinde ova ve yayladan 10 ml’lik
polietilen tüplere 28 su ve 28 bitki örneği alındı. Çalışma için 112 su ve 112 bitki örneği alındı. Su flor analizleri
yapılıncaya kadar buzdolabında +4 0C’de saklandı. Mera bitki örnekleri kurutuldu, öğütüldü, analiz edilinceye
kadar kuru koşullar altında oda sıcaklığında saklandı. Ovalardan alınan su örneklerinde kış mevsiminde iki bölgede
ölçülen flor miktarlarındaki değişiklikler istatistiksel önem arz etti (p<0.05). Yaylalardan alınan su örneklerinde
yapılan ölçümlerde sadece 1. bölge ile 2. bölge arasında ilkbaharda bir önem gözlendi (p<0.05). Ovalardan alınan
bitki örneklerinde yapılan analizlerde 1. bölge ile 2. bölge arasında yaz mevsiminde bir önem saptandı (p<0.05).
Sonuç olarak, su ve bitki örneklerinde yapılan flor analizlerinde hesaplanan miktarlar TSE ve Sağlık Bakanlığı
tarafından belirlenen standart değerler arasında kalmıştır. Hesaplanan sonuçlar bölgede flor toksikasyonu riski
olmadığını göstermektedir. Bununla beraber, bölge volkanik bir alan olduğu için kontaminasyon ihtimali göz
önüne alınmalı, insan ve hayvan sağlığı açısından düzenli kontroller yapılmalıdır.
Anahtar kelimeler: Bitki, Çorum, Flor, Kargı, Su.

Seasonal Fluor Levels in Water and Pasture Plant Samples of Kargı
Province of Çorum
Abstract
This study was planned to determine the seasonal fluor levels in water and pasture specimens in Çorum Kargı
region. The sampling area was divided as first region and second region. Each region was divided as the plain and
highland. Seven areas were identified from plain and highland. In the spring, summer, autumn and winter seasons
were taken 28 water and 28 plant samples from plain and highland with 10 ml polyethylene tubes. 112 water and
112 plant samples were taken for the study. The water was stored in the refrigerator at +4 °C until the fluor analysis
was carried out. The pasture plant samples were dried, grinded and stored at room temperature under dry conditions
until analysis. Changes in the amount of fluoride measured in two regions in winter season in water samples taken
from plains were statistically significant (p<0.05). In the measurements made in water samples taken from
highlands, only a significance was observed between the first region and the second region in the spring (p<0.05).
In the analyses made on plant samples taken from plains, a significance was determined between the first region
and the second region in the summer season (p<0.05). As a result, the amount of fluor quantities calculated in
analyses in water and plant samples remained between the standard values determined by TSE and Ministry of
Health. The calculated results show that there is no risk of fluor toxicity in the area. However, since it is a volcanic
area, possibility of contamination should be taken into account and regular controls should be done in terms of
human and animal health.
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1. Giriş
Yerleşim alanları 450 metreden 2000 metreye kadar değişen rakıma sahip Çorum Kargı ilçesi volkanik
arazi özelliği gösterir [1].
Flor periyodik tabloda VII-A grubunda bulunan halojenler olarak bilinen beş kimyasal elementten biridir.
Halojenlerin element olarak toksisiteleri tehlikeli düzeydedir, gaz halindeki florun solunum havasında %
0.1 konsantrasyonda bulunması bile birkaç dakikada öldürücü etki gösterirken flor anyon iyonlarında bu
etki 5-10 g alınması halinde görülür [2].
Hidroflorik asit renksiz, fumige olabilen sıvı halinde veya kuvvetli irrite edici kokulu gaz halinde bulunur.
Çok düşük konsantrasyonları bile göz, burun ve boğazda yanmaya neden olur. Flor iyonu doku derinliğinde
dokuları tahrib edip penetre olarak sistemik toksisite ve hücresel yıkım meydana getirir. Sistemik olarak
alındığında ölüme neden olabilir [3].
İnsan kanında 0.5 mg/L, kemiklerinde % 0.2–1.2 oranında flor bulunur. Ortalama 70 kiloluk bir insan
vücudunda 3-6 g flor bulunur [4].
Flor normalde suda ve gıdalarda düşük konsantrasyonlarda bulunur. Taze su kaynakları genelde 0.01-0.3
ppm arasında flor içerir. Bazı bölgelerde flor düzeyi çok düşük olduğundan floru 0.7-1.2 ppm/L seviyesine
getirmek için şebeke sularına flor ilaveleri yapılır [5].
Sodyum florid gibi flor içeren bileşikler diş çürümelerini önlemek için sistemik flor tedavisinde kullanılırlar
[6]. Florun diş çürümelerine karşı alınması gereken miktarının 0.1 mg/kg olması gerektiği bildirilmiştir [7].
Alınan günlük flor miktarı maruz kalınan kaynaklara göre 0.46 ile 3.5-5.4 mg/gün arasında
değişebilmektedir. Florun günlük maksimum güvenli tüketim dozu 10 mg/yetişkindir [2].
Bir yetişkinin yaşı vücutta biriken flor oranını etkiler. Kemikler tarafından alınan ve vücutta biriken flor
miktarı yaş ile ters orantılıdır. Genç kişilerin kemiklerinde daha fazla flor birikir [8].
WHO içme sularında bulunması gereken flor miktarını 0.5-1.5 ppm arasında [2], TSE [9] ve Sağlık
Bakanlığı ise 1.5 ppm [10] düzeyinde tavsiye etmektedir.
Subtoksik dozda bir yıl kadar flor alınması kronik florozis tablosunu ortaya çıkarır [11]. Ratlarla ilgili
yapılan bir çalışmada kronik florozisin karaciğer ve beyin nöronlarında apoptozis meydana getirdiği
bildirilmiştir [12]. Fare ve ratlarda sodyum floridin malign kemik kanserine neden olabileceği yapılan bir
çalışmada bildirilmiştir [7].
Bu çalışma Kargı ilçe merkezi ve köylerindeki içme suyu ve kaynak suları ile mera bitkilerinde mevsime
bağlı flor düzeyi değişimlerini irdelemek amacıyla planlanmıştır.
2. Materyal ve Metot
2.1. Örneklerin Toplandığı Bölgeler
Örnekleri topladığımız bölge (Çorum-Kargı bölgesi) yaklaşık 1277 km2’lik bir alanı kapsamaktadır. Bu
alan 1. bölge ve 2. bölge olmak üzere ikiye bölündü. Her bir bölge de kendi içinde ova ve yayla olarak ikiye
ayrıldı. Ova ve yayladan örnekleme yapılacak yerler olarak yedi alan belirlendi. 1. bölgenin ova örnekleri
Kargı merkez, Halılar, Oğuz, Beygircioğlu, Dereköy, Pelitçik ve Avşar köyü alanından, 1. bölge yayla
örnekleri Başköy, Hacıveli, Akçataş, Gölet, Alioğlu, Kargı yaylası ve Yağcılar köyü civarlarından alınan
örneklerden oluştu. 2. bölge ova örnekleri Karaboya, Karapürçek, Gökçedoğan, Maksutlu, Köprübaşı,
Örencik ve Saraycık köyü alanından, 2. bölge yayla örnekleri Akkaya köyü, Gökçedoğan yaylası, Dereköy
yaylası, Cihadiye, Abdullah, Güney köyü ve Günyazı köyü civarlarından alınan örneklerden oluştu. Kargı
dağlık bir alan olduğu için örneklerin alınacağı bölgeler insan ve hayvan popülasyonuna, hayvanların daha
yoğun otladığı meralara ve yükseltilerine göre belirlendi.
2.2. Su ve Bitki Örneklerinin Toplanması ve Saklanması
Sonbahar (Ekim 2015), Kış (Ocak 2016), İlkbahar (Nisan 2016) ve Yaz (Temmuz 2016) mevsimlerinde iki
bölgeye ayrılmış olan ova ve yayladan 10 ml’lik polietilen tüplere her mevsim için 28 su ve 28 bitki örneği
alındı. Tüm mevsimler toplamında 112 su ve 112 bitki örneği alındı. Örnekler Kargı merkezde şebeke
suyundan diğer köylerde kaynak sularından toplandı. Su örnekleri flor analizleri yapılıncaya kadar
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buzdolabında +4 0C’de saklandı. Mera bitki örnekleri kurutulduktan sonra elektrikli el değirmeninde her
bir örnek 30 g olacak şekilde öğütüldü, plastik poşetlerde analizleri yapılıncaya kadar kuru ortamda oda
sıcaklığında saklandı. Mera bitki örnekleri bitki çeşiti ayrımı yapılmadan hayvanların yoğun olarak otladığı
yerlerden alındı.
2.3. Metot
Flor elektrodunun kalibrasyonu için kullanılan 0.1 M NaF (Orion 940906) solüsyonu Thermo Scientific
firmasından temin edildi. Kalibrasyonda 190, 19, 1.9 ve 0.19 ppm’lik NaF standartları kullanıldı. 190
ppm’lik standart için 0.1 M NaF’den 10 ml alındı, 19 ppm’lik standart için 1 ml, 1.9 ppm’lik standart için
0.1 ml alındı, 0.19 ppm’lik standart için 0.01 ml alındı ve hepsi distile su ile 100 ml’ye tamamlandı [13].
10 ml’lik polietilen tüplere alınan standart örnekleri vorteksle üç dakika boyunca karıştırıldı. Hemen
sonrasında Orion 720A model potansiometrede her bir standart ikişer defa okundu ve flor elektrodunun
kalibrasyonu yapıldı. Tüm çalışma süresince elektrodun kalibrasyonu ölçüm öncesinde tekrar edildi [14].
2.4. Standart Eğrinin Oluşturulması
0.1 M NaF’den 5.26 ml alındı distile su ile 100 ml’ye tamamlandı, böylece 100 ml 100 ppm’lik stok flor
standart solüsyonu hazırlanmış oldu.
100 ppm’lik flor solüsyonundan stok çözeltiler hazırlandı. Buna göre 0.1 ppm’lik stok flor solüsyonu
hazırlamak için 100 ppm’lik flor solüsyonundan 0.2 ml alındı, üzerine 50 ml TISAB II (Total Ionic Strength
Adjustment Buffer, Orion, 940909, Thermo Scientific firmasından temin edildi.) ilave edildi ve distile su
ile 100 ml’ ye tamamlandı. 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1, 1.5, 2.0, 5.0 ve 10.0 ppm’ lik stok örnekleri de benzer
şekilde hazırlandı. Stoklar Kahraman ve ark., (14)’larının bildirdiği metoda göre çalışıldı, her bir örnek için
ikişer defa okuma yapıldı. Veriler excel’de işlenerek standart eğri ve formülü oluşturuldu (Şekil 1). Tüm
hesaplamalar standart eğriden oluşturulan formüle göre yapıldı.

Şekil 1. Flor stok solüsyonundan çıkartılan standart eğri

2.5. Su Flor Analizleri
+4 OC’de muhafaza edilen su örnekleri 5’şer ml’lik polietilen tüplere alındı. Örnekler Kahraman ve ark.
[14]’larının bildirdiği metoda göre çalışıldı.
2.6. Bitki Flor Analizleri
Kurutulmuş ve iyice öğütülmüş bitki örneğindeki flor ölçümü Eyde [15]’nin metoduna göre yapıldı.
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2.7. İstatistiksel Analiz
İstatistiksel analizler için SPSS 21.0 paket programı Independent-T Testi kullanıldı. Veriler
ortalama±standart sapma olarak hesaplandı.
3. Bulgular ve Tartışma
Tablo 1. Çorum Kargı bölgesi ova su ve bitki örnekleri flor düzeyleri
Bölgeler

İlkbahar

n

7
1. Bölge

7

Yaz

Kış

Sonbahar

Su

Bitki

Su

Bitki

Su

Bitki

Su

Bitki

0.335

0.422

0.411

0.332

0.205

0.500

0.073

0.397

±

±

±

±

±

±

±

±

0.026

0.014

0.051

0.028a

0.022

0.020

0.010a

0.015

0.302

0.482

0.372

0.435

0.202

0.451

0.038

0.431

±

±

±

±

±

±

±

±

0.046

0.025

0.033

0.028a

0.018

0.065

0.009a

0.027

7
2. Bölge

7

Flor düzeyleri ppm olarak hesaplanmıştır. Veriler ortalama ±standart sapma olarak hesaplandı. 1. ve 2. bölge
mevsimler arası istatistik analizleri (a p<0.05).

3.1. Ova Su ve Bitki Verileri İstatik Analizleri
1. bölge su örneklerinde ilkbahar yazda önem bulunmadı, ilkbahar ve sonbaharda (p<0.01), ilkbahar ve
kışta (p<0.001), yaz ve sonbaharda (p<0.05), yaz ve kışta (p<0.01), sonbahar ve kışta (p<0.001) istatistik
önem bulundu. 1. bölge bitki örneklerinde ilkbahar yazda (p<0.05) ve ilkbahar sonbaharda (p<0.01) anlam
gözlendi, ilkbahar kışta bir anlam gözlenmedi. Yaz sonbahar (p<0.01) ve sonbahar kışta (p<0.001)
değişimler anlamlı iken yaz kış mevsiminde bir anlam saptanmadı.
2. bölge su flor miktarlarında ilkbahar yaz ve ilkbahar sonbaharda (p<0.01), ilkbahar ve kışta (p<0.001),
yaz sonbahar, yaz kış ve sonbahar kışta (p<0.001) istatistik önem bulundu, 2. bölge bitki flor düzeylerinde
istatistik bir önem bulunamadı.
Tablo 2. Çorum Kargı bölgesi yayla su ve bitki örnekleri flor düzeyleri
Bölgeler

İlkbahar

n

7
1. Bölge

7

Yaz

Kış

Sonbahar

Su

Bitki

Su

Bitki

Su

Bitki

Su

Bitki

0.394

0.454

0.405

0.427

0.214

0.474

0.068

0.430

±

±

±

±

±

±

±

±

0.020a

0.024

0.020

0.010

0.010

0.030

0.004

0.010

0.324

0.472

0.387

0.435

0.200

0.521

0.052

0.457

±

±

±

±

±

±

±

±

0.014a

0.021

0.023

0.017

0.020

0.042

0.016

0.024

7
2. Bölge

7

Flor düzeyleri ppm olarak hesaplanmıştır. Veriler ortalama±standart sapma olarak hesaplandı. 1. ve 2. bölge
mevsimler arası istatistik analizleri (a p<0.05).
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3.2. Yayla Su ve Bitki Sonuçları İstatistik Analizleri
1. bölge su örneklerinde ilkbahar yazdaki değişimler istatistik bir anlam ifade etmezken ilkbahar sonbahar
ve ilkbahar kışta (p<0.001) bir önem gözlendi. Yaz sonbahar, yaz kış ve sonbahar kışta p<0.001 düzeyinde
bir anlam bulundu. 1. bölge bitki örneklerinde istatistik bir önem gözlenmedi.
2. bölge su örneklerinde ilkbahar yaz ve ilkbahar sonbaharda (p<0.01), ilkbahar kışta (p<0.001), yaz
sonbaharda (p<0.001) ve yaz kışta p<0.01 kadar anlam belirlendi. 2. bölge bitki örneklerinde ise ilkbahar
yaz (p<0.05) hariç diğer tüm ölçümler istatistik açıdan bir anlam ifade etmedi.
3.3. 1. ve 2. Bölge Mevsimler Arası Su Örnekleri İstatistik Analizleri
1. bölge ilkbahar 2. bölge ilkbahar, 1. bölge yaz 2. bölge yaz, 1. bölge sonbahar 2. bölge sonbahar
mevsimleri arasında ova su örneklerinde istatistik açıdan bir önem gözlenmedi. Sadece kış mevsiminde
p<0.05 kadar bir önem gözlendi.
Yaylalardan alınan su örneklerinde yapılan ölçümlerde sadece 1. bölge ile 2. bölge ilkbahar mevsimlerinde
p<0.05 kadar bir önem saptandı diğer mevsimler istatistik bir anlam ifade etmedi.
3.4. 1. ve 2. Bölge Mevsimler Arası Bitki Örnekleri İstatistik Analizleri
1. ve 2. bölge ova bitki örneklerinde 1. bölge yaz 2. bölge yaz mevsimleri (p<0.05) hariç diğer mevsimlerde
istatistik bir önem bulunmadı. Yayla bitki örnekleri tüm mevsimlerde istatistik bir önem göstermedi.
Kalsiyum florür, kalsiyum florofosfat, sodyum floroborat, aliminyum florür, sodyum florür gibi flor
bileşikleri atmosferde, bitkisel ve hayvansal dokularda, su ve toprakta çeşitli yoğunluklarda bulunur.
Volkanik bölgelerdeki su kaynakları yüksek oranda flor içerir. Flor endüstriyel sanayi bölgeleri ve kömür
madenlerinin bulunduğu yerlerde de yoğun miklarlarda bulunur [11].
Türkiye’de dahil olmak üzere pek çok ülkede içme suyuyla bağlantılı olarak endemik kronik florozis
vakaları görülmektedir [16]. Güney Afrika, Sudan, Etiyopya, Uganda, Kenya, Tanzanya endemik florozisin
önemli sağlık problemi olduğu ülkelerdendir. Türkiye’de ise sıklıkla Isparta, Ağrı (Doğubayazıt), Kırşehir
(Kaman ve Kırkpınar), Nevşehir (Ürgüp, Avanos ve Hacıbektaş), Kayseri (İncesu), Eskişehir (Beylikahır)
ve Uşak (Eşme)’ta görülür [17].
Toprak kompozisyonu volkanik arazi yapısı, fosfat taşları, flor rezervleri, tarımda kullanılan fosfatlı
gübreler, insektisitler ve flor içeren antelmentikler de çevresel florozise sebep olan faktörlerden sayılabilir
[18].
İnsanlar için günlük 1.5-4.0 mg flor alınması önerilmektedir. Bu miktar gıdalar, diş ve ağız bakım
ürünleriyle alınabildiği gibi içme suyu ile de alınabilir [19].
Kronik florozisin makroskobik klinik belirtileri 10 ppm’den fazla flor içeren suların uzun süre içilmesi
halinde ortaya çıkar. Bu belirtiler dişlerde lekeler, aşınma yumuşama oynama düşme, horizontal sarı
kahverengi çizgiler, tekrarlayan topallıklar, artroz, ömür kısalması, deride sertleşme, kıllarda kabalaşma,
uterus kanaması, gebelik ve doğum bozuklukları, kollajen parçalanması, nörolojik dejenerasyonlar, mental
gerilik, kromozom değişiklikleri ve inatçı ishal olarak sıralanabilir. Bu semptomların seyri maruz kalınan
flor miktarına, sindirim süresine, flor alımında zamana ve mevsime bağlı dalgalanmalara, alınan flor
bileşiğinin kimyasal yapısına, eriyebilirliğine, canlının yaşına ve beslenme durumuna ve diğer biyolojik
bireysel farklılıklara bağlı olarak değişir [20].
Vücuda alınan flor, karaciger, böbrek üstü bezi, kalp kası ve sinir dokuları üzerine de dejeneratif etki
yapmakta ayrıca tiroit bezi yetersizlikleri ile anemi belirtilerinin de ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir
[21]. Endemik florozisli alanlarda yapılan bir çalışmada insanların aldığı toplam florun %70’inin gıda ve
çay kökenli olduğu bildirilmiştir [22]. Sulardaki florun insan sağlığı üzerindeki etkisi alınan flor miktarına
göre değişmektedir. 1-3 mg/L florun dişlerde solma, beneklenme ve çürüme, 3-4 mg/L florun kemik ve
eklemlerde sertlik ve kırılganlık, 4-6 mg/L ve üzeri florun ise diz ve kalçalarda deformite, felç ve topallık
meydana getirdiği bildirilmiştir [23].
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Çorum Kargı ovaları su örneklerinde, 1. bölgede en yüksek flor düzeyi yaz mevsiminde (0.411±0.051 ppm),
en düşük flor düzeyi kış mevsiminde (0.073±0.010 ppm) gözlendi. 2. bölge en yüksek miktar ilkbaharda
(0.372±0.033 ppm) en düşük miktar ise kış mevsiminde (0.038±0.009 ppm) saptandı.
Kargı yöresi 1. bölge yayla en yüksek flor düzeyi yaz mevsiminde (0.405±0.020 ppm), en düşük flor düzeyi
kış mevsiminde (0.068±0.004 ppm), 2. bölge en yüksek ve en düşük flor miktarı yaz ve kışta (sırasıyla
0.387±0.023, 0.052±0.016 ppm) ölçüldü.
Bölgelerden alınan su örneklerinde hesaplanan miktarlar TSE ve Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen
sınır değerler arasında kalmıştır. Tespit edilen bu sonuçlar bölgede flor toksikasyonu riskinin şu an için
olmadığını göstermektedir.
Tuluk ve ark. [24]’ları Erzurum şehir merkezi içme sularında yaptıkları bir çalışmada, şebeke suyu flor
düzeylerini 0.12-0.19 mg/L olarak tespit etmişlerdir. Bulmuş oldukları bu değerler Kargı (kış mevsimi
hariç) flor miktarlarından daha düşük düzeydedir.
İstanbul (Anadolu yakası) halkının içme ve kullanma suyu olarak kullandıkları 10 bölgeden alınan kaynak
sularında bir yıllık periyotta ölçülen flor düzeyleri 0.01-0.46 mg/L seviyelerinde bulunmuştur. Bizim
çalışmamızda sonuçlar 0.02-0.41 ppm arasında değişmektedir, geneline baktığımızda Kargı flor düzeyleri
ile benzerlik göstemektedir [25].
Yine benzer şekilde Van Erciş’te 18 bölgeden alınan içme sularında flor düzeyleri 0.58±0.07 mg/L
aralığında tespit edilmiştir. Bölgedeki flor düzeyleri Kargı bölgesinden daha yüksek çıkmıştır [26].
Yılmaz ve ark. [27] 2014 yılı Düzce ili Konuralp beldesi içme sularında yaptıkları bir çalışmada flor
düzeylerini 0.1 mg/L, 2011 yılı Isparta ili içme sularında yapılan bir başka çalışmada [28] flor düzeyleri
0.13-1.70mg/L arasında, yine 2011’de yapılan bir çalışmada [14] Bitlis ili merkez ve ilçelerinde flor
düzeyleri 0.02-0.77 ppm aralığında saptanmıştır. Çalışmamızdaki sonuçlarla karşılaştırdığımızda Düzce ili
flor miktarları daha düşük, Isparta ili tamamında Bitlis ili ise genelinde daha yüksek oranlarda bulunmuştur.
Florun sodyum florid formunda günlük olarak 0.5-1.7 mg/kg kadar alınması büyümekte olan hayvanlarda
genel sağlığı etkilemeksizin diş lezyonları meydana getirebilmektedir. Yetişkin hayvanlarda ise bu miktarın
iki katı kadar bile olsa hastalık belirtileri görülmemektedir. Florun plazmada kalsiyumu kalsiyum florid
şeklinde bağlaması hayvanlarda tetani, aşırı duyarlılık gibi sinirsel semptomların ortaya çıkmasına neden
olmaktadır. Ayrıca kanda pıhtılaşma bozukluğu ortaya çıkmakta ve kısa sürede ölüm şekillenmektedir. Flor
gazlarının inhalasyonu, şiddetli bronkospazm veya akciğer ödemiyle sonuçlanabilmektedir [29]. Ayrıca,
flor reabsorbsiyonu böbrek tübüler sıvı pH’sı ile de ilişkilidir. Asidozun florid retensiyonuna, alkalozun ise
florid reabsorbsiyonunun azalmasına neden olduğu bildirilmektedir [30]. Florun sodyum florid formu
ameloblastlar, odontoblastlar, sementoblastlar, sementositler, osteoblastlar ve osteositler için toksiktir [31].
Diş florozisi, ameloblastlarda mine formasyonunun zarar görmesi sonucu ortaya çıkan bir tür mine
hipoplazisidir [32].
Uzun süre flor alınmasına bağlı olarak iskelet yapısında artan flor, hayvanda görülebilecek olası yan etkilere
ve kemik morfolojisindeki değişikliklere kısa sürede neden olmayabilir. Bazı otoburlarda, bir veya daha
uzun yıllar her gün toksik dozda flor almalarına rağmen, genel toksik etkiler göstermeyerek gizli bir seyir
izleyebilmektedir. Çünkü flor iskelette yavaş yavaş birikmekte ve giderek artmakta, ancak doyum
noktasına ulaşıp immobilizasyon kapasitesini aştıktan sonra serbest hale geçerek genel toksik etkiler ortaya
çıkarmaktadır [33].
Akut flor zehirlenmelerinde damar içi kalsiyum infüzyonları ile iyi sonuçlar elde edilebildiği bildirilmiştir.
Yapılan bir çalışmada 38 hafta süreyle 4 ppm/gün sodyum florid verilerek florozis oluşturulan Tuj ırkı
koyunlarda dişlerde enine çizgili lekeler ve canlı ağırlık azalışı olduğu görülmüştür [34].
Kargı yöresi ova bitki örneklerinde en yüksek flor düzeyi 1. bölgede sonbaharda (0.500±0.020 ppm), en
düşük düzey yazda (0.332±0.028 ppm), 2. bölge en yüksek flor seviyesi ilkbaharda (0.482±0.025 ppm), en
düşük flor seviyesi kışta (0.431±0.027 ppm) ölçüldü.
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Yayla mera bitki örneklerinde 1. ve 2. bölge en yüksek flor miktarı sonbaharda (sırasıyla 0.474±0.030,
0.521±0.042 ppm), her iki bölgede en düşük miktar yazda (sırasıyla 0.427±0.010, 0.435±0.017 ppm)
saptandı.
Ova ve yayla su örneklerinde olduğu gibi bitki örneklerinde de hesaplanan flor miktarları TSE ve Sağlık
Bakanlığı tarafından belirlenen sınır değerler arasında kalmıştır.
4. Sonuç ve Öneriler
Sonuç olarak, hem su ve hem de bitki örneklerinde ölçülen flor miktarları TSE ve Sağlık Bakanlığı
tarafından belirtilen sınır değerleri arasında kalmıştır. Tespit edilen bu sonuçlar bölgede flor toksikasyonu
riskinin şu an için mevcut olmadığını göstermektedir. Bununla beraber bölgenin volkanik özellik
göstermesi nedeniyle yetkili kurumlarca düzenli olarak flor ölçümleri yapılmasının uygun olacağı
kanaatindeyiz.
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