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Arsenik azot ailesinden metalloid özellik
gösteren bir elementtir. Gri ve sarý kristaller
halinde iki ayrý biçimde bulunan ve bileþikleri
Ý.Ö. 4.y.y. dan beri bilinen arsenik, element
olarak ancak 17.y.y.’ da tanýmlanabilmiþtir.
Yazýlý belgelere göre arseniði ilk kez serbest
element halinde tanýmlayan, 1649 da oksidini
taþ kömürü ile ýsýtarak arsenik elde etmiþ olan
Alman Eczacý Johann Schroeder'dir. Arsenik
bakýr, kurþun gibi metallerin eritilmesi ile yan
ürün olarak da oluþabilmektedir.

Arseniðin bazý biçimleri metale benzemekle
birlikte element olarak genellikle ametaller
arasýnda sýnýflandýrýlýr. Yumuþak ve sarý
arsenikten daha kararlý olan ve doðada daha
bol bulunan gri ya da metalsi arsenik kolay
kýrýlýr, havada kararýr ve hýzla yüksek sýcaklýklara
kadar ýsýtýldýðýnda süblimleþir; baþka bir deyiþle
erimeksizin doðrudan buhar haline geçer, buhar
soðutulduðunda sývýlaþmadan yeniden kristalsi
katý biçimine döner. Arseniðin sarý ve griden
baþka biçimlerine de rastlanmýþtýr.

Arsenik akut toksisitesi kimyasal formuna
baðlýdýr. Elemental, gaz (arsin), organik ve
inorganik formlarda bulunur. Gaz formu en
toksik formudur. Doðada en çok bulunan
formu inorganik arseniklerden arsenik trioksittir.
Ýnsanlar günlük 300 µg alabilirler. Arsenik
ppm'den ppd'ye deðiþen konsantrasyonlarda
toprakta, suda ve canlý organizmalarda bulunur.

Arsenik çevrede çok yaygýndýr. Özellikle
(+5) deðerlikli bileþikleri toprakta diðer arsenik
türlerine oranla daha fazla bulunur. Toprakta
0,1-40 ppm miktarý arasýnda rastlamak olasýdýr.
Topraktaki organik maddelere baðlý olarak da
bulunan arsenik, organik maddelerin okside
olmasýyla suya ve oradan bitkilere geçer. Doðal
su kaynaklarý ve denizlerde deðiþen oranlarda
arsenik bulunmaktadýr. Suyun ýsýsýnýn arttýðý
yerlerde arsenik oraný da artmaktadýr.

Bitkilerdeki arsenik oraný bitkinin bulunduðu
coðrafi konum, topraktaki arsenik miktarý ve
çevresel etmene baðlý olarak farklýlýk gösterir.
Deniz bitkilerindeki arsenik konsantrasyonu
daha yüksektir. Bazý yosun türlerinde bu oran
daha da artmaktadýr. Deniz ürünlerinde arsenik
miktarý tolerans sýnýrýnýn üstünde olabilir (2.6
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ppm). Örneðin morinanýn karaciðer yaðýnda,
yengeçte ve planktonlarda yüksek oranda
arsenik saptanmýþtýr.   

Element halinde arseniðin kullaným alaný
oldukça kýsýtlýdýr. Daha çok tüfek saçmalarýna
yuvarlak biçim vermek için kurþuna element
halinde arsenik katýlýr. Ayrýca tunç
kaplamacýlýðýnda, fiþekçilikte ve bazý alaþýmlarýn
yüksek sýcaklýklara direncini artýrmakta
arsenikten yararlanýlýr. As-72, As-74 ve As-76
gibi radyoaktif izotoplarý ise týpta taný
yöntemlerinde kullanýlýr.

Paris yeþili olarak bilinen bakýr asetoarsenit
uzun yýllar insektisit olarak kullanýlmýþtýr. Kurþun
ve kalsiyum arsenat da özellikle tütün ve
pamuk tarýmýnda insektisit olarak kullanýlmýþtýr.
Çinko ve krom arsenatlar ahþaplarýn
korunmasýnda kullanýlmaktadýr. 

Arsenik bileþikleri özellikle cilde, göze,
solunum yollarýna irritan etki gösterdiðinden
savaþ gazý olarak kullanýlmýþtýr. Penisilinin
keþfine kadar frengi gibi hastalýklara neden
olan etkenlerle savaþmak için ilaçlarda da
kullanýlmýþtýr.

Geçmiþte arsenikle zehirlenmeler intihar ve
kasýtlý ölümlerde kullanýlýrdý. Orta çaðda arsenik
sözcüðü zehir sözcüðüyle eþ anlamdaydý.
Renksiz, kokusuz arsenik trioksitin yiyecek ve
içeceklerde fark edilmemesi ve zehirlenme
belirtilerinin kolera, anemi gibi hastalýklara
benzerliði tercih nedeni olmakta idi. Ancak
analitik toksikolojideki zehirlenmenin kimyasal
olarak tanýmlanabilmesi ve diðer ilaçlarýnda
zehirleme etkeni olarak kullanýlmasý ile
arsenikle zehirlenmeler azalmýþtýr. 

Metabolizma ve Toksisitesi
Kokusuz ve renksiz olan arsenik

gastrointestinal sistem, solunum sistemi ve
parenteral yollardan absorbe olur. Ýnorganik
arseniðin gastrointestinal absorbsiyon hýzý çok
yüksektir. En fazla absorbsiyon ince baðýrsaktan
olur. Sütteki kazein absorbsiyonu azaltýr.

Solunum yoluyla alýnan arsenik %80
sistemik absorbsiyonla sonuçlanýr. Arseniðin cilt
tarafýndan sistemik absorbsiyonu çok fazla
deðildir. Akut alýmda en fazla daðýlým karaciðer
ve böbrekte olur, daha sonra beyindedir. 

Penisilinin
keþfine kadar
frengi gibi
hastalýklara
neden olan
etkenlerle
savaþmak için
ilaçlarda da
arsenik
kullanýlmýþtýr.
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Arsenik baþlýca
idrarla atýlýr.
Ýdrardaki total
arsenik
konsantrasyon
u genellikle
yakýn zamanda
arseniðe
maruziyetin bir
göstergesidir.
Ýnorganik
arseniðin
insanlarda ki
yarý ömrü dört
gündür. 

Ufak dozda kronik maruziyette sistein
içeren proteinlerce zengin olan saç, týrnak ve
ciltte birikir. Kronik birikme akciðerde olur.
Plasentayý kolayca geçerek fetusta birikebilir.

Aðýzdan alýnan akut arsenikle zehirlenmenin
baþlýca belirtisi mide bulantýsý, kusma, aðýz ve
boðazda yanma ve þiddetli karýn aðrýlarýdýr.
Bunu izleyen dolaþým ve kalp yetmezliði birkaç
saat içinde ölüme neden olabilmektedir. Arsin
gazýyla zehirlenmede en belirgin bozukluklar
alyuvarlarýn parçalanmasý ve böbrekte
yýkýmlarýdýr.

Kronik arsenik zehirlenmesi ise yavaþ yavaþ
güçten düþme, ishal ya da kabýzlýk, ciltte tümör
geliþimi gösterebilen pullanma ve renk
deðiþikliði, felç ve bilinç bulanýklýðýyla ortaya
çýkan sinir sistemi bozukluðu, yað dokusunda
bozulma, kansýzlýk ve týrnaklarda tipik çizgiler
belirmesiyle tanýnabilir.

Arseniðin biyolojik olarak izlenmesi akut ya
da kronik arsenik maruziyetinin 
tanýmlanmasýnda gereklidir. Arsenik baþlýca
idrarla atýlýr. Ýdrardaki total arsenik
konsantrasyonu genellikle yakýn zamanda
arseniðe maruziyetin bir göstergesidir.
Ýnorganik arseniðin insanlardaki yarý ömrü dört
gündür. 

Kaliforniya ve Nevada da arsenik içeren
sularýn tüketildiði bölgelerde yapýlan
araþtýrmalarda alýnan arsenik
konsantrasyonlarýnýn yaklaþýk ¾'ünün idrarla
atýldýðý saptanmýþtýr.

Absorbe olan organik ve inorganik arseniðin
kandaki yarýlanma ömrü çok kýsadýr. Kan oral
arsenik maruziyetinde kimyasal analizler için
uygun bir biyolojik materyal deðildir. 

Saç ve týrnak vücudun diðer dokularýyla
kýyaslandýðýnda arsenik konsantrasyonunun en
yüksek olduðu bölgelerdir. Bunun nedeni bu
bölgelerin trivalan arsenikle kolayca
baðlanabilen sülfidril (SH) gruplarý içeren
keratince zengin olmasýdýr. Saç daha çok
inorganik arsenik maruziyetinin ölçülmesinde
kullanýlýr. Saçýn biyolojik materyal olarak
kullanýlmasýnýn dezavantaj olduðu durumlar
saçýn hava, su, sabun ve þampuanlardan
etkilenerek arsenik konsantrasyonlarýnýn
deðiþmesidir.

Týrnaklar günde yaklaþýk 0,12 mm
büyüdüðünden tek doz arseniðe maruziyetten
100 gün sonra bile týrnakta arsenik bulunabilir.
Arseniðin anne sütüne geçerek bebek üzerinde
ciddi toksik etki yapabileceði belirtilmektedir. 

Arsenik kostik özelliðinden dolayý kanserli
hastalarda kullanýlmýþtýr. Arsenik içeren tozlarýn

solunmasý arseniðin burun mukoza
membranlarýný etkileyerek nazal septumu
delmesiyle sonuçlanýr. Bu etki maruziyetin ilk ya
da ikinci haftasýnda görülür.

Topikal maruziyet lokal inflamasyon ve
vezikülasyon ile sonuçlanmaktadýr. Hassas olan
kiþilerde kostik olmayan konsantrasyonda bile
vezikülasyon ya da folikülitise neden olur. 

Akut Arsenik Maruziyeti
Belirtiler arseniðin miktarý, alým zamaný ve

hastanýn yaþý gibi bir çok etmene baðlý etkilenir.
En önemli etkiler gastrointestinal ve kardiyak
bozukluklardýr. Þiddetli karýn aðrýsý, aðýzda
metalik tat, boðazda sýkýþma, kusma,
koleradaki gibi diyare, bacaklarda kasýlma, zayýf
ve düzensiz nabýz, solgun yüz, gözlerde
çökme, soðuk ve ýslak bir cilt, konvülziyonlar,
felç, kollaps, koma ve ölümle sonuçlanabilirler.
Akut maruziyette çok az cilt reaksiyonu
gözlenmiþtir.

Kronik Arsenik Maruziyeti
Kronik zehirlenme belirtileri iþtahsýzlýk, genel

zafiyet, kusma, diþetlerinde kanama,
diþetlerinde siyah çizgi, dermatit,
hiperkeratozis, þiddetli deri döküntüsü, kolik,
nefeste sarýmsak kokusu, el ve ayak
týrnaklarýnda açýk lekeler en belirgin
özelliklerdir. 

Kronik arsenik maruziyeti ile cilt kanseri
arasýnda baðlantý olduðu görülmüþtür. Altý ile
26 yýl arasý fowler solüsyonu verilerek tedavi
edilen 262 hastanýn %40'ýnda keratoz ve
%8'inde cilt kanseri oluþtuðu saptanmýþtýr. 
Ýçme suyunda yüksek oranda arsenik bulunan
Arjantin'in Girdaba Bölgesi’nde yapýlan
araþtýrmada herkeste keratodermo
bulunmuþtur. Ayrýca hastalarýn büyük bir
kýsmýnda hiperhidrozis ve pigment
anormallikleri görülmüþtür. Özellikle güneþ
almayan gövde üzerinde 1-10 mm çaplý ve
birbiriyle birleþme eðilimli siyah lekeler
görülmüþtür. Gövdede pigment irregülasyonu
ve keratoz kronik arsenik maruziyetinin en
önemli göstergesidir.

Çalýþtýðý dönemde yýllarca arseniðe maruz
kalmýþ 16 endüstri iþçisinde yapýlan araþtýrmada
9 psodermal lökomelanodermi, 7 cilt kanseri ya
da intraepidermal karsinom, 8 akciðer kanseri
olduðu görülmüþtür.

Tedavi
Mide zaman geçirmeden yýkanmalý, genel

tedavi prensipleri yanýnda karbonhidrat ve
proteinden zengin yaðdan fakir diyet verilmeli,
gerekirse oksijen verilmeli, sistemik antidot
olarak BAL (dimekaprol) verilmelidir. 


