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Yüksek miktarda flor alınması sonucu şekillenen flor zehirlenmesi “Florozis” olarak
adlandırılmaktadır (McDowell ve ark., 1983; Walton, 1988). Walton (1988), florozisle ilgili ilk
bilgilerin yaklaşık 900 yıl kadar önce İzlanda’da volkanik patlamalara bağlı olarak ortaya çıktığını ve
koyunlara ilişkin olduğunu bildirmektedir.
Genel olarak florozis oluşumunda toprak, su ve bitkilerin doğal olarak içerdikleri flor
konsantrasyonu önemli rol oynamaktadır. Ayrıca endüstriyel faaliyetlerin bunlar üzerindeki etkileri de
üzerinde durulması gereken önemli bir diğer faktördür (Maylin ve Krook, 1982, WHO, 1984;
McDowell, 1985; Eckerlin ve ark., 1986; Ergun ve ark., 1987; Fidancı ve ark. 1994; Fidancı ve Ark.
1998; Altıntaş ve ark., 2000; Fidancı ve Sel 2001).
Doğal faktörlere bağlı olarak şekillenen kronik florozis olgularına dünyada ve Türkiye’de bir
çok yörede endemik olarak rastlanmaktadır (Oruç, 1977; WHO, 1984; Ergun ve ark., 1987; Fidancı ve
ark., 1994; Fidancı ve ark. 1998).
Doğal florozis ve florit rezervleri arasındaki ilişki ilk kez Fidancı ve ark. tarafından (1998)
araştırılmıştır. Araştırıcılar İç Anadolu bölgesinde florit rezervlerinin bulunduğu EskişehirBeylikova/Kızılcaören köyü ile Kırşehir-Kaman/Bayındır köyünde su, toprak ve bitki örneklerinde
florozis oluşturabilecek düzeyde flor, koyunlarda florozis ve idrar örneklerinde yüksek flor iyon
konsantrasyonu saptamışlardır. Kızılcaören ve Bayındır'da doğal florozisin, florit rezervlerine bağlı
olarak su, toprak ve bitkilerin yüksek flor içeriğinden kaynaklandığı kabul edilmiştir.
Doğal faktörler yanında insan etkinliklerine bağlı olarak çevrenin sürekli florla bulaşması
sonucu endüstriyel florozis de şekillenebilmektedir. Üretim aşamalarında florlu bileşiklerin
kullanımını gerektiren endüstriyel faaliyetler de çevrenin florla kontaminasyonuna neden olmakta ve
buna bağlı olarak gelişen kronik flor zehirlenmesine de endüstriyel florozis adı verilmektedir. Demirçelik ve döküm, aluminyum, cam, seramik, tuğla-kiremit, petro-kimya sanayi işkollarında faaliyet
gösteren fabrikalar, petrol rafinerileri, süperfosfat fabrikaları ve termik santraller endüstriyel florozis
olgularında önemli rol oynamaktadır (WHO, 1984; Riet-Correa ve ark. 1987; Mason ve ark. 1989;
Fidancı ve Ark, 1998; Altıntaş ve ark. 2000; Fidancı ve Sel, 2001).
Türkiye’de endüstriyel florozis olgularının belirlenmesi yönündeki ilk veriler de Fidancı ve
ark. (1998), Altıntaş ve ark. (2000) ve Fidancı ve Sel (2001) tarafından ortaya konmuştur.
Araştırıcılar Seydişehir’de aluminyum fabrikası ve Muğla/Yatağan’da termo-elektrik santrali
çevresinde florozis gözlemlediklerini bildirilmişlerdir. Seydişehir ve Yatağan’da gözlenen florozisin
nedenin hava yolu ile çevreye yayılan gaz ve partikül şeklindeki flor bileşikleri olduğu kaydedilmiştir.
Genel olarak değerlendirildiğinde, Türkiye’de endüstriyel florozisin önümüzdeki yıllarda çok daha
ciddi boyutlara ulaşabileceği ileri sürülmüştür.
Florozis hayvanlarda dişlerde benekleşme, horizantal sarı-kahverengi çizgiler ve aşınma ile
kemiklerde osteoskleroz, osteoporoz, omurga, kalça ve dizlerde şekil bozukluğu, artrit, ankiloz ve
topallık gibi klinik belirtiler ile tanınmaktadır (Şendil ve Bayşu, 1973; McDowel ve ark. 1983; Ergun
ve ark., 1987; Fidancı ve ark. 1998; Fidancı ve Sel, 2001). Koyun, keçi, sığır gibi gevişen hayvanlar,
florozise diğer hayvanlardan daha duyarlıdırlar. Buna karşın, domuzlar ve atlar hastalığa karşı kısmen,
kanatlılar ise tam dirençlidirler (Waldbott, 1963; Ammerman, 1980; McDowel, 1985; Walton, 1988).
Akut florozis olgularına ender rastlanırken, kronik florozis hayvanlar için sağlık sorunu
oluşturması yanında, hayvansal verimlerde oluşturduğu kayıplar nedeniyle de aynı zamanda ekonomik
öneme sahiptir. Kronik florozisde, diş ve kemiklerdeki lezyonlara bağlı olarak yem tüketimi düşmekte

ve bunun sonucunda et, süt ve yapağı veriminde azalma meydana gelmekte (Ammerman, 1980,
Eckerlin ve ark. 1986; Griffith-Jones, 1972; Maylin ve Krook, 1982; Maylin ve ark., 1987), kıllarda
kabarıklık ve yapağı kalitesinde düşüş görülmektedir (McDowel ve ark. 1983). Florozisli sığırlardan
doğan buzağılarda konjenital florozis görülmesi (Maylin ve ark., 1987) ekonomik kaybın bir başka
boyutunu göstermektedir.
Panelde, florozisin metabolik ve hayvan sağlığı üzerine olan etkileri anlatılacaktır.
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