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KBRN’nin K’sı: Kimyasal Tehditler

• KBRN’nin K’sı yani ‘’Kimyasal Tehditler’’ üç ana başlık altında

toplanmaktadır:

– Kimyasal ajanlarının terör ya da savaşlarda kullanılması ile oluşan

tehditler

– Toksik endüstriyel kimyasal ajanların, kazalar ya da sabotajlar nedeni ile

çevreye yayılması ile oluşan tehditler.

– Evlerde değişik amaçlarla kullanılan, tehlikeli kimyasal maddelerin

oluşturduğu tehditler.

• Kimyasal tehditler acaba sadece bu kadar mı?

– Tüm yaş gruplarının her gün tükettiği, İşlenmiş gıdalara ilave edilen 

kimyasal katkı maddeleri nasıl değerlendirilmeli?



İşlenmiş Gıdalara İlave Edilen 
En Tehlikeli 7 Katkı Maddesi

Yapay Tatlandırıcılar Mono Sodyum Glutamat (MSG)

Yapay Gıda Boyaları  

Fruktoz Şurubu: 

Yüksek Fruktozlu

Mısır Şurubu (HFCS)

Koruyucu Katkı 

Maddeleri

Yapay Koku Vericiler

Sentetik Trans Yağlar



HFCS

GLUKOZ FRUKTOZ
(%55-90)(%10-45)



Fruktoz Şurubu: HFCS

Etiketlerde Sıklıkla Kullanılan Diğer Adları:

• High fructose corn syrup (HFCS):

• High-fructose maize syrup: 

• Sugar:

• Fructose-glucose syrup : 

• F

• Glucosefructose: 

• Corn sugar : 

• İsoglucose:

• Maize syrup: 

• Şeker



En Sık Kullanılan Katkı Maddesi: 
HFCS

Hazır işlenmiş gıdalarda yüksek oranda 

kullanılan bu kimyasal ajan, hemen hemen 

tüm yaş grublarının yoğun olarak tükettiği 

gıdalarda bol miktarda yer almaktadır.



HFCS İçeren Başlıca Yiyecek 
ve İçecekler

• Soda /Kola -Gazoz:

• Şekerlemeler :

• Tatlandırıcılı Yoğurt : 

• Salata Sosları :

• Ketçap / Mayonez :

• Dondurulmuş Gıdalar :

• Diyet Bisküvi :

• Kahvaltılık Gevrekler:

• Fırınlanmış Ürünler :

• Soslar ve Baharatlar :

• Enerji İçecekleri :

• Temizlik ürünleri

• Tost ve Hamburger ekmekleri

• Turşular

• Konserve Meyveler : 

• Meyve Suyu :

• Kutulu Yemekler 

• Hazır çorbalar :

• Cips kurabiye ve kraker gibi 
işlenmiş yiyecekler

• Tahıl Barları :

• Kahve Kremaları : 

• Dondurma :

• Reçeller:



Market Raflarının %80’ini Fruktoz Şurubu 
İlave Edilmiş İşlenmiş Ürünler Oluşturmakta

DOĞAL OLMAYAN ŞEKERLER TARAFINDAN KUŞATILMIŞ DURUMDAYIZ. 



En Sık Kullanılan Katkı Maddesi: 
HFCS

Tüm yaş grublarında izlenen kullanım yaygınlığı 

nedeniyle, KBRN kapsamına girmeyi çoktan hak 

eden bu kimyasal,  maalesef üreticilerin dünyada 

oluşturduğu baskılar nedeni ile yoğun olarak 

kullanılmaktadır.



Diyetle Aldığımız Doğal 
Şekerlerden HFCS’a Geçiş:



Sağlıklı Beslenmede Substrat
Oranları:

❑Sağlıklı bir beslenmede diyetle alınan 

DOĞAL KARBONHİDRATLARIN 75-80’ini 

glukoz, yaklaşık %8-10’nu ise fruktoz

oluşturmalıdır. 



DİYETLE ALDIĞIMIZ DOĞAL ŞEKERLER

• Polisakkaritler:

– nişasta (glukoz polimeri), 

• Disakkaritler:

– sukroz (glukoz + fruktoz), 

– laktoz (glaktoz + glukoz),

– maltoz (glukoz + glukoz) ve

– trehaloz (glukoz + glukoz)’dur

• Monosakkaritler:

– Glukoz

– Fruktoz

Nişasta: bitkilerdeki karbonhidratın depo 
formudur ve yapısal olarak glikojene benzer 

Nişasta amiloz (-1,4 bağlı glukoz birimleri içeren 
uzun, dalsız zincirler) ve amilopektin (-1,4 bağlı
zincire -1,6 bağıyla bağlanmış dallar) içerir. 



GLUKOZ

• Diyetle aldığımız temel şeker.

• İnsülin salgısını esas olarak sağlayan tek 

monosakkarit.

• Nişastanın tamamını ve önemli disakkaritlerin

yarısını oluşturan şeker.



Fruktoz

Fruktoz,  meyve ve sebzelerde  bol miktarda bulunan 

temel şeker.

Fruktozun çok miktarda bulunduğu bir diğer gıda bal. 

Fruktoz bir disakkarit olan sukroz’un %50’sini 

oluşturmakta.
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Fruktozun 2 –en’i

1- Fruktoz en tatlı doğal şekerdir

2- Fruktoz en hızlı katabolize edilen 

şekerdir.
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Şekerler ve Tatlılık Oranları



En Hızlı Katabolize Edilen Şeker: 
Fruktoz



Glukoz ve Fruktozun

Farklı Metabolizmaları



Glukozun Genel Metabolizması 

~ 120 kalori
( İki ince dilim ekmek)

24 kalori

Karaciğer

96 kalori

Diğer Organlar

(Başta Kaslar)

VLDL / Yağ

(0.5 kalori) 

24 Karaciğer kalorisi

Glukoz        ATP    ADP

G-6-P Glikojen

Pirüvat

Asetil KoA TCA

Sitrat ATP CO2

(%20) (%80)

(~%2)



 iğer  r anlar 

Kaslar

Gluko (   )    kalori   kalori

Frukto (   )    kalori   kalori

(   ) (   )

(    )

Karaciğer

 okusu

(  )

Fruktozun
Metabolizması

 iğer  r anlar 

Kaslar

Gluko (   )    kalori   kalori

Frukto (   )    kalori   kalori

(   ) (   )

(    )
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DOĞAL ŞEKERLERDEN HFCS’A GEÇİŞ SÜRECİ



 atlı a olan düşkünlük ve artan tüketim…

DOĞAL ŞEKERLERDEN HFCS’A GEÇİŞ SÜRECİ



DOĞAL ŞEKERLERDEN HFCS’A GEÇİŞ SÜRECİ

➢ Şeker üretimi ilk olarak, MÖ 500’lü yıllarda Hindistanda,  şeker kamışı 

sıvısının uzun süre  kaynatılıp suyunun uçurulması ile elde ediliyor…



DOĞAL ŞEKERLERDEN HFCS’A 

GEÇİŞ SÜRECİ

➢ İngilterede 1300’lü yıllarda, benzer yollarla elde edilen şeker, 

sadece acı olan ilaçların alımında tatlandırıcı olarak kullanılmakta 

ve fiyatının yüksekliği nedeniyle de zenginlerin mutfağında yer 

almaktaydı.

➢ 1578’de Kraliçe 1. Elizabeth’in çok fazla şeker tüketimine bağlı 

olarak, dişlerinin birçoğu dökülmüş, kalanlar da siyahlaşmış olduğu 

için halk arasında gülümsemeyen kraliçe ünvanını almıştı.



DOĞAL ŞEKERLERDEN HFCS’A 

GEÇİŞ SÜRECİ

• 1747’de ilk olarak Alman kimyacı Andreas Marggraf şeker pancarından 

kristal şekeri elde etmeyi başardıktan sonra bu teknik hızla geliştirilmiş ve 

şeker kullanımı tüm dünyada çığ gibi artmıştır.



1960’lı yıllara kadar temel şeker 

üretimi, şeker pancarı ya da şeker 

kamışından “sukroz (glukoz+fruktoz)” 

olarak sağlanmaktadır.



HIZLA ARTAN ŞEKER TÜKETİMİ



HIZLA ARTAN ŞEKER TÜKETİMİ

• Şekerli ürünlerdeki tüketimin aşırı artışı,  

üreticilerin bu sektördeki kazanç iştahlarını 

kabartmış ve yeni arayışlara yöneltmiştir.

• İşte bu arayışların bir sonucu olarak da mısır 

nişastasından elde edilen yüksek oranda fruktoz

içeren şurup (HFCS) üretimi ortaya çıkmıştır.



ARTAN ŞEKER TÜKETİMİ 

VE RAFİNE ŞEKERLER

• Sukroz (Pancar şekeri, Şeker kamışı)

•

• HFCS (Mısır Şurubu, Nişasta bazlı şeker, HFGS, isoglukoz)

GLUKOZ

FRUKTOZ



Sukroz (mutfak şekeri) Üretimi

Kesme & ezme parçalama

Sıcak suda kaynatma

Saflaştırma

Filtrasyon

Evaporasyon / konsantarasyon

Kristalizasyon

Tekrar kristalizasyon ve  Kurutma

İşlenmemiş sıvı şeker

İşlenmemiş şeker

Yoğunlaşmış sıvı şeker



Mısır Nişastasındandan HFCS’a

➢  milaz enziminin keş i ve izolas onu sa esinde bitkilerden ve 

özellikle mısırdan elde edilen nişasta  laboratuvar ortamında 

saf glukoza çevrilme e başlanmıştır. 

Nişasta: bitkilerdeki karbonhidratın depo 
formudur ve yapısal olarak glikojene benzer 

Nişasta amiloz (-1,4 bağlı glukoz birimleri içeren 
uzun, dalsız zincirler) ve amilopektin (-1,4 bağlı
zincire -1,6 bağıyla bağlanmış dallar) içerir. 



Glukoz Şurubundan, Fruktoz Şurubuna 

(High Fructose Corn Syrup –HFCS-)

• 1957 de Richard O. Marshall ve Earl R. Kooi, glukozu

fruktoza çeviren izomeraz enzimi izole etmişlerdir.

• İzomerazın ticari olarak kullanıma girmesi sonucu, 

glukoz şurubu,  daha tatlı ve içeriğindeki fruktozun %55-

90’a çıkarıldığı fruktoz şurubu üretilmeye başlanmıştır.



Nişasta(buğday  mısır vd.)

Gluko  şurubu,  üşük DE

Asit hidroliz, kostik ve amilaz

Gluko  şurubu, Yüksek DE

Glukoamilaz

Glukoz , Fruktoz şurubu

42% Fruktoz, 54% Glukoz

İ omera 

High Fructose Corn

şurup (HFCS)

55% - 90% Fruktoz

Kromotografi

Gluko  şurup

Mısır Nişastasından HFCS Eldesi



MISIR NİŞASTASINDAN ELDE EDİLEN HFCS 

SUKROZDAN FARKLIMIDIR?

EVET



Mısır Nişastası Neden HFCS’a
Çevrilmektedir?

➢UCUZ OLMASI

➢Fruktoz en tatlı doğal şekerdir.

➢Fruktoz gıdalarda kıvam arttırı ı olarak kullanılır

➢Fruktoz  gıdaların bozulmasını ge iktirir ve ra  

ömürlerini uzatır

➢Fruktoz gıdaların renginin da a  arlak olmasını 

sağla arak albenisini arttırır.
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High Fructose Corn Syrup (HFCS), Table Sugar (sucrose) Consumption

ABD-Küba Kri i

(1962)

HFCS ve SUKROZ TÜKETİMİ



1 US fluid ounce = 29.5735296 ml

20 US fl oz = 591,470593 mL

Çok sık tüketilen içeceklerde 
HFCS içeriği



Ventura EE1, D avis JN, Goran MI. Sugar content of popular sweetened

beverages based on objective laboratory analysis: focus on fructose

content. Obesity (Silver Spring). 2011 Apr;19(4):868-74. 



Yaş Grublarına Göre HFCS Tüketimi



HFCS ve Sebep Olduğu 
Başlıca Patolojiler



FRUKTOZDAN ZENGİN BESLENME

Normal 
Karaciğer

Nonalkolik
yağlı 

karaciğer

Nonalkolik
steatohepatit

Yağ asidi

oksidasyonunda

azalma

Lipogenez

 BEZİTE

Tip    İYABET

HİPERTANSİY N  üşük H L  

Yüksek trigliserit

KORONER ARTER 

HASTALIĞI



Fruktoz

Glikojen

Aşırı Fruktoz Tüketimi: Yağlanma ve 
Tip 2 Diyabet



Aşırı Fruktoz Tüketimi ve 

Yağlanma

Mock K, Lateef S, Benedito VA, Tou JC. High-fructose corn syrup-55 consumption alters hepatic lipid metabolism and promotes

triglyceride accumulation. J Nutr Biochem. 2016 Sep 30;39:32-39.





HFCS ve Civa



HFCS İçeren Bazı Ürünler ve 
Civa İçerikleri

Dufault R, LeBlanc B, Schnoll R, Cornett C, Schweitzer L, Wallinga D, Hightower J, Patrick L, Lukiw W: Mercury from chlor-alkali plants: measured 

concentrations in food product sugar. Environ Health 2009, 8:2
ppt:parts-per-trillion (10-12) 



HFCS ve Civa

•  ivanın tüm  ormları nörolojik  önden toksiktir.

•   rı a; saç  diş  tırnak ka bı  kas za ı lığı  böbrek  onksi on 

bozukluğu  du gusal durum bozukluğu ve  a ızanın za ı laması 

gibi etkilere de sahiptir.



HFCS ve Civa

• Metil civa gibi  ağda çözünen organik civa bileşikleri kan-beyin barierini geçerek be ne 

 erleşir. 

• EPA (Enviromental Protection Agency) civa için sınır değeri günlük 5 5 mikrogram 

olarak belirtmektedir.

•  BD’de günlük     -     tüketiminin 50 gram  ivarında olduğu bildirilmektedir.

•     ’lu gıdaların gramında (örneklere göre değişmekle birlikte) 0 005-0,57 mikrogram 

civa içerdiği gösterilmiştir.

• Üst düze den  esa landığında günlük  aklaşık 28-30 mikrogram düze inde civa

alınmaktadır.

• Bu durumda günde, üst sınırın 5 katı fazlası civa alınmaktadır.

*Dufault, R., LeBlanc, B., Schnoll, R. et al. 2013. Mercury from chlor-alkali plants: Measured concentrations in 
food product sugar. Environ Health. 26(8):2.



HFCS, Civa ve Otizim

• *Geier ve arkadaşlarının  a tığı 

retros ekti  çalışmada Otizim, ve 

tüketilen      miktarı arasında 

anlamlı bir ilişki olduğu 

gösterilmiştir.

*Geier D, Geier M: A prospective study of mercury toxicity biomarkers in autism spectrum disorders. J Toxicol Environ-Health A.

2007, 70:1723-1730.



HFCS, Civa ve Öğrenme 
Kapasitesi

• Civa; metallotionein grubu proteinlerin (antioksidan savunma sisteminin temel 

elemanlarıdır) akti  bölgesinde bulunan sistein amino asidine bağlanarak bu  roteinleri 

inhibe etmektedir. 

• Bunun sonucu olarak; lipid peroksidasyonu artmakta ve  ü resel  asar me dana 

gelmektedir. 

• Beyin dokunun aşırı oksidatif strese maruz kalması öğrenme kapasitesinin de 

düşmesine neden olmaktadır.

Konofal E, Lecendreux M, Arnulf I, Mouren MC: Iron deficiency in children with attention-deficity/hyperactivity disorder. Arch Pediatr Adolesc Med

2004, 158(12):1113-1115.

Starobrat-Hermelin B: The effect of deficiency of selected bioelements on hyperactivity in children with certain specified mental disorders. Ann Acad

Med Stetin 1998, 44:297-314. 



Aşırı Fruktoz Tüketimi; Tokluk Hissi, 

İnsülin, Leptin ve Grelin



➢ İnsülin; be inde tokluk  issi oluşturan leptin  ormonunun salınmasından 

sorumludur. 

o İnsülin a rı a açlıkta midedeki asit salgısından sorumlu olan  ü relerden 

kaynaklanan grelin adlı  ormonun salınımını durdurmaktır. 

▪ Grelin açlık  issi oluşturmakta ve kişinin da a  azla besin almasına  ol açmaktadır.
54

Aşırı Fruktoz Tüketimi; Tokluk Hissi, 

İnsülin, Leptin ve Grelin

Açlık 

hissi

Tokluk 

hissi

insülin +
-



Aşırı Fruktoz Tüketimi ve 

Ürik Asit



Fruktoz içeriği yüksek içeceklerden  ünde bir 

porsiyon tüketilmesinin  ut riskini % 45 

arttırdığı;

Günlük iki ya da daha fa la porsiyonda ise 

riskin     ’e çıktığı belirtilmektedir.

Çalışmada ürik asit oluşumunda  aşırı fruktoz

tüketiminin  pürinden  en in  ıdalar kadar risk 

taşıdığının altı çi ilmektedir.



Aşırı Fruktoz Tüketimi ve 

Hipertansiyon

➢ Ürik asit molekülünün artışı organizmada kısır döngü e  ol 

açmakta ve  i ertansi on ve böbrek  etersizliği gibi  roblemleri 

de beraberinde taşımaktadır.

57

Fruktoz

Diyabet

Hipertansiyon

Obezite

Fruktoz

Ürik 
asit

Kalp 
hastalığı

Böbrek Hastalığı



Aşırı Fruktoz Tüketimi ve 

Polikistik Over Sendromu (PCOS)

58

• Yapılan çalışmalarda kronik fruktoz ile beslenen gebe 

sıçanların serum seks steroid ve inhibin profilleri diğer 

PCOS modellerindeki bulgularla uyumlu olduğu, kronik 

fruktoz tüketimi ile polikistikover morfolojisi, 

hiperandrojenizm ve insülin direncini içeren PKOS'un

bazı metabolik özelliklerinin görüldüğü belirlenmiştir.



Aşırı Fruktoz Tüketimi ve 

Karsinogenesiz
➢ Kanser hücreleri  hı lı olan metaboli malarını sürdürebilmek için bol 

miktarda şekere ihtiyaç duyarlar.

➢ Fruktoz en hı lı katabolize edilen şeker olduğu için kanser 

hücrelerinin en sevdiği şeker olarak bilinir.

➢ Glukoz  enel büyüme kinetiğini desteklerken  fruktoz protein 

sente ini arttırır ve daha a resif bir kanser fenotipini teşvik ettiği 

 örülür.

Port, Ava M.a; Ruth, Megan R.b; Istfan, Nawfal W.b. Fructose consumption and cancer: 

is there a connection?

Current Opinion in Endocrinology & Diabetes and Obesity: October 2012 - Volume 19 -

Issue 5 - p 367–374

Dietary fructose, carbohydrates, glycemic indices and pancreatic cancer risk: a 

systematic review and

meta-analysis of cohort studies Ann Oncol October 1, 2012 23:10 2536-2546.

The role of fructose transporters in diseases linked to excessive fructose intake J. 

Physiol. January 15, 2013 591:2 401-414.

Deploying Mouse Models of Pancreatic Cancer for Chemoprevention Studies Cancer 

Prev Res November 1, 2010 3:11 1382-1387.

Sugars in diet and risk of cancer in the NIH-AARP Diet and Health Study. Nataša

Tasevska, Li Jiao, Amanda J. Cross, Victor Kipnis, Amy F. Subar, Albert Hollenbeck, 

Arthur Schatzkin, and Nancy Potischman. Int J Cancer. 2012 January 1; 130(1): 159–169.

Diet and pancreatic cancer: many questions with few certainties. A. CAPPELLANI1, A. 

CAVALLARO1, M. DI VITA1, A. ZANGHI1, G. PICCOLO1, E. LO MENZO2, V. 

CAVALLARO3, M. MALAGUARNERA4, A. GIAQUINTA5, M. VEROUX5, L. CIMINO6, M. 

BERRETTA7. European Review for Medical and Pharmacological Sciences. 2012; 16: 

192-206.
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https://journals.lww.com/co-endocrinology/toc/2012/10000


Azı karar çoğu zarar.
Türk Atasözü

Her kimyasal zehirdir. 
Zehiri zehir yapan  dozudur.

Paracelsus (1493 - 1541)



Mısır Şurubuyla İlgili Başlıca 

Problemler

• İşlenmiş hazır içecek ve gıdalarda neredeyse 
normalin 10 katına çıkan fruktoz varlığı;
– Artan obesite organ içi yağlanmalar

– Özellikle Karaciğer yağlanması, Nonalcoholic
steatohepatitis (NASH) 

– Artan ürik asit düzeyi ve Gut artriti, gut nefritine 
kayış

– Civa ve karbonil bileşiklerin varlığı ve

– Bazı kanserlere olan yatkınlığın artması gibi sonuçlara 
neden olmaktadır.



KBRN Açısından HFCS

• Marketlerde pazarlanan hazır işlenmiş gıdaların yaklaşık 

%80’i HFCS içermektedir.

• Günümüzde okul kantinlerinde HFCS içeren ürünlerin 

yasaklanmasına rağmen okul dışındaki küçük ya da büyük tüm 

alışveriş alanlarında öne çıkarılmaktadır.

• Ebeveynler bu ürünlerin zararları hakkında, yeterince 

bilgilendirilmelidir. 



KBRN Açısından HFCS

• Böylesine yaygın kullanılan ve sağlığa olan 

zararları bilimsel çalışmalarla belirlenmiş 

bu kimyasalın, KBRN kapsamında 

değerlendirilmesi ve ona göre önlemlerin 

alınması toplum sağlığı açısından büyük 

önem taşımaktadır.



Teşekkürler


