OZON TABAKASININ DELĐNMESĐNĐN
ĐNSAN ORGANĐZMASI ÜZERĐNDEKĐ
ETKĐLERĐ NELERDĐR?

OZON
NEDĐR?
Ozon (Yunanca - Kokan), oksijenin 3 moleküllü
bir allotrop şeklidir, enerjice zengin olan ışığın
(ultraviyole ışın), elektriksel boşalma-ların, çok
yüksek sıcaklığın ve daha başka kimyasal
olayların etkisiyle normal oksijenden oluşur.
Ozon'un 1 : 500.000 oranında bile duyulan
kükürt benzeri bir kokusu vardır. Solunum
organlarını oldukça kuvvetli bir surette tahriş
eder ve yüksek yoğunlaşmalarda ise zehirlidir.
Şimdiye kadar bilinen en kuvvetli oksidasyon
aracıdır, hatta gümüş gibi direnci yüksek
metalleri bile yüksek oksitlere dönüştürmeği
başarır. Aynı zamanda lastik ve boya maddeleri
gibi organik bileşikleri parçalar ve bakterileri
öldürür.

Ozon Molekülü Yapısı
Yer yüzeyi yakınlarında zehirli bir kirletici olan ozon (O3), üç tane oksijen
atomunun birleşmesinden oluşur ve stratosfer tabakasında yaşamsal önem
taşır. Atmosferi oluşturan azot (%78), oksijen (%21) ve karbondioksit vb. gibi
temel gazlara göre oldukça düşük oranda bulunan ozon, hem iklimi
etkilemekte hem de yer yüzeyindeki canlıların korunmasında önemli rol
oynamaktadır. Ozon özellikle, oksijenle birlikte güneşten gelen ultraviyole
ışınlarının büyük kısmını stratosfer tabakası içerisinde emmekte ve bu ışınların
yer yüzeyine kadar ulaşmasını önleyerek yakıcı etkisini de yok etmektedir.

Ozon molekülünün
yapısı

Ozon molekülünün fiziksel
görünümü

Ozon Gazının Atmosferde
Bulunuşu

Atmosferde ozon yaklaşık olarak 1 - 3.1000000 hacim düzeyinde
bulunmaktadır. O genellikle ilkbaharda kutupsal enlemlerde oluşur ve
35 kilometre yükseklikte yoğunlaşmasının maksimu-muna erişir. Yerin
yakınında ozonu hava içindeki başka kokulu bileşiklerle kolayca
karıştırmak kabildir; orman havasında öteki serbest kır havasından
daha fazla ozon yoktur. Ozon ultraviyole ışınların etkisiyle meydana
geldiği için. Yüksek güneş ve solariyumdaki tedaviler sırasında da
oluşur. Dezenfekte edici etkisi aynı zamanda hoş bir yan etki olarak
kabul olunur.
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Stratosferik 'iyi ozon'un ve troposferik 'kötü ozon'un miktarları, ozonu
meydana getiren ve yıkımına sebep olan olayların dengesine bağlıdır. Bu
dengedeki bozulma, yeryüzü hayatını çok ciddi biçimde etkiler. Bugün,
bilim adamları da, bu tehlikeye dikkatleri çekmek istiyorlar. Bilim adamlar,
Ozon tabakasının ve yeryüzüne yakın atmosferdeki ozon miktarının
değişimiyle ilgili, kanıtlar elde ettiler. Bilim adamlarına göre, soluduğumuz
havada, troposferik ozon (kötü ozon) artıyor. Bizim koruyucu ozon
tabakamızdaki stratosferik ozon (iyi ozon) azalıyor. Stratosferdeki ozon,
temel olarak ültraviyole radyasyonu tarafından oluşturulur.

OZON OLUŞUMU
Yüksek enerjili ultraviyole ışınları, herhangi
bir oksijen molekülüne (O2) çarptığında,
molekülü iki ayrı oksijen atomuna ayırır ve bu
atomik oksijen olarak bilinir. Serbest bir
oksijen atomu, bir ozon molekülü oluşturmak
üzere, başka bir oksijen molekülü ile birleşir.
Atmosferimizde çok fazla oksijen olduğu için
yüksek enerjili ültraviyole ışınları,
stratosferde tamamen emilir. Ozon,
ultraviyole enerjisinin emilimini sağladığı için
çok kıymetlidir. Bir ozon molekülü, düşük
enerjili ultraviyole radyasyonunu emdiğinde,
bir oksijen molekülü ve serbest bir oksijen
atomuna bölünme gerçekleşebilir. Genellikle
bu serbest oksijen atomu, hızlı bir şekilde,
yeni bir oksijen molekülü ile birleşir ve bir
başka ozon molekülünü oluşturur. Đşte bu
'ozon-oksijen çevirimi' sayesinde, zararlı
ultraviyole radyasyonu, devamlı olarak ısıya
çevrilir.

Ozonun Oluşum
Mekanizması
Yukarı stratosferde (mezosfer) bulunan oksijen
molekülleri güneşten gelen ultraviyole ışınlarını
absorbe ederek oksijen atomlarına ayrışır.
O2 + UV → O + O
Daha sonra ortaya çıkan bu oksijen atomları(O) ,
oksijen molekülleri (O2) ile birleşerek ozonu
oluştururlar.
O2 + O → O3

OZON YIKIM
SÜRECĐ

Eğer CFC molekülünden salınan her bir klorin atomu, sadece tek bir ozon
molekülünü yıkıma uğratacak olsaydı, CFC'ler, ozon tabakası için, hiç de ciddi
bir tehdit oluşturmazlardı. Fakat ne zaman bir klorinmonoksit molekülü,
serbest bir oksijen atomuyla karşılaşsa, bu oksijen atomu klorinmonoksiti
parçalar. Bir oksijen atomunu da çalarak, klorin atomunu, daha çok ozon
molekülünü yıkıma uğratması için stratosferde serbest bırakır. Tek dolaşan bir
klorin atomunun katalizör rolü oynamasına izin vererek, ozon molekülünün
yıkıma uğratıldığı bu reaksiyon süreci, defalarca tekrarlanır. Neyse ki, klorin
atomları, stratosferde sonsuza kadar kalamazlar. Serbest bir klorin atomu,
metan(CH4) gibi gazlarla reaksiyona girdiğinde, hidrojenklorür(HCI)
molekülünü oluşturmak için, hidrojenle bağ yapar. Böylece stratosferden
troposfere taşınan HCI, yağmurlar tarafından yıkanarak temizlenir.

Ultraviyole
Radyasyon

Ultraviyole radyasyon, elektromanyetik spektrumun görünür
ışıktan daha kısa dalga boylu olan belli bir parçasını oluşturur.
Genel olarak 3 bölümde incelenir. Bunlar sırası ile UV-A, UV-B
ve UV-C bantlarıdır.

Ultraviyole radyasyon bileşenleri ve
Ozon

UV-A :
Dalga boyu 315–400 nm (nanometre)
arasında olan ultraviyole radyasyondur.
UV-A stratosfer tabakasını geçerek yere
kadar ulaşır. Derinin daha alt kısımlarına
kadar etki yaparak, öncelikle cildin
koyulaşmasına neden olmaktadır. Ayrıca
deri kanserinin gelişimini de
artırmaktadır.
UV-B :
Dalga boyu 280–315 nm arasında olan
ultraviyole radyasyondur. Atmosferdeki
stratosferik ozonun konsantrasyonuna
bağlı olarak değişik oranlarda yer
yüzeyine ulaşır. Uzun süre maruz
kalındığında tüm canlılar için zararlı
etkiye sahiptir.
UV-C :
Dalga boyu 280 nm’den daha az olan
ultraviyole radyasyondur. UV
radyasyonun en tehlikeli kısmı olup,
tamamı atmosferdeki ozon ve oksijen
tarafından emilir.

Bütün UV ışınlara deri ve
gözlerimize nüfuz edebilir ve
sağlık problemlerine yol açabilir.
Ozon tabakası kalın olduğunda
sadece UV-A ışınları ile UV-B
ışınlarının bir kısmı bize ulaşabilir.
Bu durumda sağlığımız nispeten
korunmuş olur. Ozon tabakası
bozulduğunda (incelendiğinde)
UV-A, UV-B hatta bazen UV-C
ışınları bize ulaşabilir ve bu
durumda sağlığımız olumsuz
yönde etkilenmiş olur.
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Ozon Deliği Nedir?
Ozon deliği gerçekten bir
delik değildir. Ozon
tabakasındaki bir
incelmedir. Bu ozon
tabakası gittikçe inceliyor
anlamındadır. Bunun
sebebi bizlerin havaya
saldığı kimyasallardır. Bu
kimyasallar günlük
yaşamımızda kullanırlar ve
ozon tabakasına zarar
verirler.

Stratosferik Ozon Đncelmesinde Temel Aşamalar
1Emisyonlar Halojen kaynaklı gazlar, insan aktiviteleri
ve doğal işlemlerle yeryüzeyine atılır
2 Toplanma Halojen kaynaklı gazlar, atmosferde
toplanır ve rüzgar ve diğer hava hareketleriyle atmosferin
alt kesimlerine dağıtılır
3 Taşınım Halojen kaynaklı gazlar, hava hareketleriyle
stratosfere taşınır
4 Dönüşüm Çoğu “Halojen kaynaklı gaz”, stratosferde
güneşten gelen UV radyasyonla kimyasal reaksiyona
girerek”reaktif halojen gazlar”a dönüşür

5 Kimyasal reaksiyon Reaktif
halojen gazlar tropikal enlemler
dışında tüm küre üzerinde
stratosferik toplam ozonun
kimyasal bozulmasına sebep
olur Polar stratosferik bulutlar,
kutup bölgesinde kışın ve
ilkbaharda şiddetli ozon
kayıplarına neden olan reaktif
halojen gazlar vasıtasıyla ozon
tabakasındaki incelmeyi artırır
6 Yer değiştirme Reaktif
halojen gazları içeren hava
troposfere döner ve bu gazlar
bulut ve yağmur içerisindeki
nemle havadan uzaklaştırılır (yer
yüzeyine)

Đnsan Aktivitelerinden Kaynaklanan Ozon
Tahribatına Đlişkin Grafikler

Kloroflorokarbonlar (CFCs), tüm ozon
tüketen maddeler içerisinde en fazla
kullanılandır. Đlk olarak 1920'lerde
sülfürdioksidi soğutucu bir gaz gibi
kullanmak için geliştirildi. Zehirleyici
olmamaları, yanıcı olmamaları, kararlı
doğası, ısıyı emme etkinlikleri onları 20.
yüzyılda özellikle soğutucu alanında bir
numaralı seçenek yaptı.
Kullanım alanları; soğutucular, araba
klimaları, köpük ürünleri, yalıtım maddeleri,
mikroçipleri ve diğer elektronik aletleri
temizlemek için çözücü, steril gaz
karışımlarında bir bileşim maddesi, sprey
kutularında ileri doğru itici gibi pek çok
değişik ürün yelpazesini içermektedir.
Her yıl yaklaşık 800.000 metrik ton
kloroflorokarbon (CFC) atmosfere
salıverilmektedir. Bunların atmosferde
bozulmadan kalış ömürleri 100 yıldır ve
yapılan anlaşmalar sonucu tüm dünyada
kullanımdan kaldırılma tarihi ise 1996

Halonlar, öncelikle yangın söndürmekte
çok etkilidirler. Tortu bırakmazlar ve
sıkça su veya diğer kimyasallarla tahrip
edilebilen sanat eserleri gibi değerli
şeyler veya hassas aletler için bir
seçenektirler.
Bütün uçaklar yangın kontrolü için
halonlarla donatılırlar. Halonlar; genel
endüstri, ev ve ofis kullanımı kadar
bilgisayar ve elektronik donanım
malzemeleri, müzeler, gemiler ve tanklar
için de yangından korunmayı sağlarlar.
Halonlar insanlar için bir tehlike
olmasalar bile çok yüksek bir ozon
tüketme potansiyeline sahiptirler.
Bunların etkili atmosferik konsantrasyonu
yılda takriben %11 ila %15 arasında
artmaktadır.
Atmosferdeki ömürleri 100 yıldır ve tüm
dünyada üretimden kaldırılma tarihleri
ise 1994 olarak belirlenmiştir.

Karbontetraklorid, kloroflorokarbonların
üretiminde kullanılan temel karışım
maddesidir. Kloroflorokarbonların üretim
sürecinde karbontetrakloridin hemen
hemen tamamı tüketilir veya dönüştürülür
ve atmosfere kaçamazlar. Küresel olarak
karbontetraklorid küresel ozon
tükenmesine %8'den daha az katkıda
bulunmaktadır.
Karbontetraklorid; endüstriyel çözücü,
tarımsal dezenfektan, böcek öldürücü
ilaçlar ile petrokimyasal inceleştirme de
dahil pek çok diğer endüstriyel süreçlerde
ve Doğu Avrupa'da hala kuru temizlemede
kullanılmaktadır.
Atmosferdeki ömürleri 50 yıldır ve tüm
dünyada üretimden kaldırılma tarihleri
1996 olarak belirlenmiştir.

Hidrokloroflorokarbonlar (HCFCs) da klor
içerirler, fakat ozon tabakasına yerlerine
kullanılmak üzere geliştirildikleri
kloroflorokarbonlardan daha az zarar
vermektedirler. Onlar, kuvvetli ozon tüketicilerden
ozona dost kimyasallara doğru uzanan zincirde
geçici bir basamak sayılırlar. Genel olarak
hidrokloroflorokarbonlar (HCFCs),
kloroflorokarbonların (CFCs) ozon tüketme
potansiyelinin %5'inin sadece %2'sine sahiptirler.
En çok kullanılan hidrokloroflorokarbon (HCFC),
tüm hidrofloroklorokarbon kullanımının %85'ini
içeren HCFC-22'dir. HCFC-22 az zehirleyiciliğe
ve az yanabilirliğe sahiptir ve enerji oranı yüksek
bir soğutucudur.
Kullanım alanları; ticari ve endüstriyel
buzdolapları, klimalar, ısı pompaları, aerosol
spreyler ve bazı köpük ürünleri olarak
sıralanabilir.
Atmosferdeki ömürleri 15 yıldır ve tüm dünyada
kullanımdan kaldırılma tarihleri ise 2030 yılı
olarak belirlenmiştir.

Metilkloroform, 1,1,1-triklorethan olarak da bilinen bu kimyasal
1950'lerde zehirli karbontetrakloridin yerine geçici olarak tanıtıldı
ve normal koşullar altında yanmaz oluşları ve az zehirleyicilik
özellikleri ile mükemmel temizleme güçleri nedeniyle hızla yaygın
olarak kullanılır hale geldiler.
Çok yönlü olan bu kimyasal, endüstriyel çözücü olarak metal ve
elektronik kısımları temizlemekte dünyada geniş miktarlarda
kullanılır ve çoğu metal temizleme işlemleri sırasında doğrudan
atmosfere salıverilirler.
Metilkloroformun atmosferdeki ömrü 6 yıldır ve tüm dünyada
üretimden kaldırılma tarihi 1996 olarak belirlenmiştir.
Metil bromür asidi tuzu, 1991'den bu yana önemli bir ozon
tüketen madde olarak tanındı. Bugün bilimadamları insan
kaynaklı bu kimyasalın küresel ozon tüketiminin %5 ila
%10'undan sorumlu olduğunu tahmin etmektedirler.
Şu an dünyada ikinci en çok kullanılan böcek öldürücü ilaç
olan bu kimyasalı dünyadaki çiftçiler ve ihracatçılar toprak
dezenfektesinde, binalarda ve tarımsal ürünlerin ithali ve
ihracıyla ilişkili bazı taşımacılık ve garanti uygulamalarında
kullanmaktadırlar

Ozon ve Ultraviyole Radyasyon
Arasındaki Đlişki
Ozon tabakasındaki azalma, daha fazla
UV-B radyasyonunun yer yüzeyine
ulaşmasına ve bunun sonucunda canlıların
genetik yapıları üzerinde daha fazla zararın
oluşmasına neden olmaktadır. Ayrıca,
bulutlar UV ışınlarının büyük bir kısmını
emmekte ve diğer bir kısmını da yansıtarak
atmosfere geri göndermektedir.
Özellikle Güney Kutbundaki zayıflaması ile
gündemde olan Stratosferik Ozon bu
bakımdan önemlidir. Çünkü, dalga boyu
320 nm’ye kadar olan ultraviyole
radyasyonun büyük bir kısmı Stratosferik
Ozon tarafından emilir. Buradan da
anlaşılacağı gibi UV-C ve kısmen UV-B
stratosferik ozon ve atmosferdeki oksijen
tarafından emilir. UV-A ise yer yüzeyine
kadar ulaşır. Burada önemli olan kısmen
yer yüzeyine ulaşan UV-B radyasyonudur.
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Cilt kanserinin ana sebebi çok
fazla güneş ışığıdır. Güneş yanığı
bir sağlık belirtisi olmadığı gibi 18
yaşından önceki birkaç ciddi
güneş yanığı daha sonraki yaşam
sürecinde cilt kanserinin gelişme
şansını önemli ölçüde arttırır. Açık
tenli, açık renk saçlı kişiler cilt
kanserine yakalanmakta en
yüksek riske sahip olmalarına
rağmen; tüm cilt tipleri için risk,
daha çok UV-B radyasyona
maruz kalmakla artar.

Her çeşit kanser bir hücrenin davranışındaki anormal değişimlere
Her çeşit kanser bir hücrenin davranışındaki anormal değişimlere
bağlıdır. Örneğin; Epidermisin derinin yassı hücre tabakasındaki
bağlıdır. Örneğin; Epidermisin derinin yassı hücre tabakasındaki
(squamous layer) hücreler spesifik fonksiyonlara sahiptir.
(squamous layer) hücreler spesifik fonksiyonlara sahiptir.
Dışarıdan UV radyasyonu gelmesi durumunda hücre davranışları
Dışarıdan UV radyasyonu gelmesi durumunda hücre davranışları
değişebilir. Sonuç olarak; bu hücreler bozularak gelişmeye ve
değişebilir. Sonuç olarak; bu hücreler bozularak gelişmeye ve
çoğalmaya başlarlar. Bu bir deri kanseridir başka bir deyişle deri
çoğalmaya başlarlar. Bu bir deri kanseridir başka bir deyişle deri
kanseri: deride ki hücrelerin doğal olmayan ve anormal gelişimi
kanseri: deride ki hücrelerin doğal olmayan ve anormal gelişimi
ve çoğalmasıdır.
ve çoğalmasıdır.

Cilt Kanseri
Nedir?
Cilt kanseri veya deri kanseri, birçok
nedenden dolayı ciltte oluşan kötücül
(malignant) büyümedir. Cilt kanseri
genellikle epidermiste (derinin en üst
tabakası) gelişir ve dolayısıyla tümör
açıkça görülebilir. Bu da cilt kanserlerinin
erken aşamada keşfedilmelerini sağlar. Cilt
kanserinin üç yaygın türü vardır: bazal
hücre karsinom (basal cell carcinoma),
yassı hücreli karsinom (squamous cell
carcinoma) ve malignant melanom.
Bunların her biri ortaya çıktığı deri
hücresinin adını almıştır. Güneş ışığı ve
diğer morötesi (UV) ışınımlarından uzak
kalarak, güneşin etkilerine karşı koruyucu
giysiler giyerek ve güneş kremi kullanarak
UV ışınımın sebep olduğu kanserlerin
riskini önemli ölçüde azaltmak
mümkündür.

Hassas Bölgeleri Bilin Cilt
Kanseri Riskini Silin!!!
Cilt kanseri gün geçtikçe daha yaygın
bir hastalık haline geliyor. Đstatistikler,
günümüzde bu hastalığa yakalanma
yaşının 19'a kadar düştüğünü
gösteriyor. Cilt kanserine davetiye
çıkaran başlıca etkenler arasında
bilinçsiz güneşlenme ve solaryum var.
Uzmanlar vücuttaki bazı noktaların bu
hastalığa yakalanma konusunda diğer
bölgelere göre daha çok risk taşıdığını
söylüyor. Bu hassas noktaların
bilinmesi, hastalıkla mücadelede
büyük yarar sağlıyor. Đşte cilt
kanserinin en çok vurduğu noktalar:

KATARAKT
Güneşin yakıcı ışınları
gözlere de zarar verebilir.
Uzun süreli güneş
ışınlarına maruz kalmanın
görmeyi azaltan ve sürekli
körlüğün başlıca nedeni
olan, gözbebeklerini örten
kataraktı başlattığını
gösterir.

UV ışınlarının göze olan etkisi
Çok karmaşık bir yapıya sahip olan gözlerimiz farklı kısımlardan oluşmuştur.
Kornea
Gözün dış kısmını kaplayan şeffaf koruyucu tabaka.
Göz Merceği
Göz bebeğinin arkasında ışığı odaklayarak net olarak görmeyi sağlayan şeffaf bölüm
Retina
Beyine, görülen cisim hakkında sinyaller gönderen ışığa duyarlı gözün arka kısmında
bulunan doku tabakası.

UV’nin
UV’nin göze
göze etkisi
etkisi temel
temel
olarak
olarak göz
göz şeklinde
şeklinde etkiler.
etkiler.
Bu
Bu merceğinedir.
merceğinedir. UV
UV ışınları
ışınları
göz
göz merceklerinin
merceklerinin
şeffaflığının
şeffaflığının kaybolması
kaybolması
katarakt
katarakt olarak
olarak
isimlendirilir.
isimlendirilir. Sonuç
Sonuç olarak
olarak
tam
tam olarak
olarak görme
görme
yeteneğinde
yeteneğinde bir
bir kayıp
kayıp
oluşur.
oluşur. Eğer
Eğer tedavi
tedavi edilmez
edilmez
ise
ise katarakt
katarakt körlüğe
körlüğe sebep
sebep
olabilir.
olabilir.

Katarakt
Nedir
Katarakt
Nedir? ?
Katarakt,
gözgöz
içindeki
lensin
Katarakt,
içindeki
lensin
saydamlığını
kaybederek
opak
bir bir
saydamlığını
kaybederek
opak
görünüm
alması
durumudur.
görünüm
alması
durumudur.
Göz
kameraya
benzeyen
optik
bir bir
Göz
kameraya
benzeyen
optik
sistemdir.
Dışarıdan
gelen
ışıkışık
ve ve
sistemdir.
Dışarıdan
gelen
görüntülerin
görme
merkezine
netnet
görüntülerin
görme
merkezine
olarak
ulaşabilmesi
için,için,
önce
gözün
en en
olarak
ulaşabilmesi
önce
gözün
dışdış
saydam
tabakası
olan
korneada,
saydam
tabakası
olan
korneada,
sonra
gözün
içindeki
lens
tabakasında
sonra
gözün
içindeki
lens
tabakasında
kırılması
gerekir.
Normal
şartlarda
bu bu
kırılması
gerekir.
Normal
şartlarda
iki tabaka
da da
saydam
yapıdadır.
iki tabaka
saydam
yapıdadır.
Katarakt
gözgöz
içindeki
lensin
Katarakt
içindeki
lensin
saydamlığını
kaybederek
opak
bir bir
saydamlığını
kaybederek
opak
görünüm
alması
durumundadır.
görünüm
alması
durumundadır.

BAĞIŞIKLIK SĐSTEMĐNE
ETKĐLERĐ
Artan UV ışınlarına maruz kalmak
insanların bağışıklık sistemini
zayıflatır ve bu da insan vücudunu
enfeksiyon hastalıklarına karşı çok
daha hassas hale getirmektedir

UV Radyasyonunun Bağışıklık Sistemine
Etkileri
Bilim adamları, güneş
yanıklarının insanlarda güneşe
maruz kaldıktan sonra 24 saat
ve daha fazla süre içerisinde
kandaki beyaz kan hücrelerinin
hastalıkla savaşım
fonksiyonunda bir azalma
görüldüğünü belirtmişlerdir ve
kandaki dağılımı değişir. UV
radyasyonuna sürekli maruz
kalma vücudun bağışıklık
sistemine uzun süre etkileyen
zararlara neden olabilir. Hafif
güneş yanıkları insanlarda ki
bütün cilt tiplerinin bağışıklık
fonksiyonlarını baskı altına
alabilir.

Bağışıklık Sistemi nedir?
Bağışıklık sistemi, bir canlıdaki hastalıklara
Bağışıklık
sistemi,
bir canlıdaki
hastalıklara
karşı koruma
yapan,
patojenleri
ve tümör
karşı koruma
yapan,
patojenleri
tümör
hücrelerini
tanıyıp
onları
yok edenveişleyişlerin
hücrelerini
onları
eden işleyişlerin
toplamıdır.tanıyıp
Sistem,
canlıyok
vücudunda
geniş bir
toplamıdır.
canlı parazitik
vücudunda
geniş bir
çeşitlilikte,Sistem,
virüslerden
solucanlara,
çeşitlilikte,
parazitik
solucanlara,
vücuda
girenvirüslerden
veya temasta
bulunan
her yabancı
vücuda
girenkadar
veyaarama
temasta
bulunan
her yabancı
maddeye
yapar
ve onları
canlının
maddeye
kadar
arama yaparvevedokularından
onları canlının
sağlıklı vücut
hücrelerinden
ayırt
sağlıklı
hücrelerinden
ve dokularından
ayırt
eder.vücut
Bağışıklık
sistemi, çok
benzer özellikteki
eder.
Bağışıklık
sistemi, çok
benzer özellikteki
maddeleri
bile birbirinden
ayırabilir,
örneğin; bir
maddeleri
bile
birbirinden
ayırabilir,
örneğin;
bir
amino asidi
farklı
olan proteinleri
bile
birbirinden
amino asidiayırabilecek
farklı olan proteinleri
bile birbirinden
özelliğe sahiptir.
ayırabilecek özelliğe sahiptir.

Doğuştan gelen bağışıklık Sistemi
Hücreleri

Güneşin
Zararlı
Işınlarından
Korunma
Konusunda
Tavsiyeler
Güneşin
Zararlı
Işınlarından
Korunma
Konusunda
Tavsiyeler

BĐTKĐLER ÜZERĐNDEKĐ
ETKĐLERĐ
Aşırı UV-B, hemen hemen bütün yeşil
bitkilerin büyüme süreçlerine mani olur.
Küresel ozon kayıplarının bitki
türlerindeki zayiatları başlatabileceği
endişesi vardır ve bunun sonucu
küresel yiyecek stoklarının azalması
olacaktır.
Buğday, pirinç, mısır ve soya fasulyesi
gibi dünyadaki temel gıda ürünlerinden
çoğu da dahil olmak üzere pek çok
tarımsal ürün güneşin yakıcı ışınlarına
karşı duyarlıdırlar. Deneyler yiyecek
üretiminin, dünyaya ulaşan UV-B
radyasyondaki her %1'lik artışla %1
oranında azalabileceğini
göstermektedir.

Azot kullanan bitkilerin gelişimleri,
artan UV-B radyasyon tarafından
bozulur. Çok pahalı aşılama
yöntemleri bazı kayıpları telafi etmeye
yardım ederken, toprağın verimliliği
ciddi olarak azalır.
Bitki türlerindeki herhangi önemli bir
kayıp, diğer türler ve ekosistemler
üzerinde bir etkiye sahip olacaktır.
Bitkiler başlıca oksijen üreticisidirler ve
karbondioksit için başlıca depo
yeridirler. Onlar hem toprak
erozyonunu ve hem de su kaybını
önlerler.
Ormancılık alanında da artan UV-B
radyasyonun özellikle fidelerden bitki
yetiştirmeyi olumsuz yönde etkilediğini
yapılan araştırmaların sonuçları
göstermiştir.

Zararlı UV ışınlarına maruz kalmış bazı bitki
türleri

Hayvanlar Üzerindeki Etkileri

Çoğu hayvan türleri UV-B'ye karşı kalın derileri
ve deri pigmentasyonu nedeniyle insanlara
nazaran çok daha fazla korunmaya sahip
olmalarına rağmen bazıları artan UV-B'den
etkilenebilirler. UV-B evcil hayvanlarda
insanlarda görülenlere benzer kanserlere
neden olur. Gözler ve vücudun UV'ye maruz
kalan pigmentsiz kısımları çok daha fazla risk
altındadırlar. Cilt tümörleri; inekler, keçiler,
koyunlar, kediler ve köpeklerde ve göz
tümörleri; atlarda, koyunlarda, domuzlarda ve
sığırlarda gözlenmektedir.

Endüstriyel Materyaller Üzerindeki
Etkileri
UV ışınlara maruz kalmak başta plastik
olmak üzere belirli endüstriyel materyallere
zarar verebilir. UV'deki en ufak bir artma bu
materyallerin dayanıklılığını azaltır ve
kullanım ömürlerini kısaltır. Plastik; stadyum
koltukları, halatlar, evlerin cepheleri ve
seraların üzerindeki şeffaf örtü de dahil pek
çok değişik amaç için dış dünyada
kullanılmaktadır. Bunlar üzerindeki UV
zararları kolaylıkla görülebilir. Örneğin; dış
yüzeylerdeki plastik kolaylıkla kırılabilir,
sararır ve zamanla çatlaklar oluşur.

Hava Kirliliğinin Artması
Hava kirliliginin artması UV ışınların yüksek
miktarları; havada bulunan kirleticiler arasındaki
kimyasal reaksiyonları hızlandırarak kentsel hava
kirliliğinde bir artışa neden olabilir. Artan hava
kirliliği özellikle astım hastaları ve yaşlılara ciddi
zararlar verebilir. Uv ışınların yüksek miktarları;
havada bulunan kirleticiler arasındaki kimyasal
reaksiyonları hızlandırarak kentsel hava kirliliğinde bir
artışa neden olabilir. Birçok kırsal alan, aşağı seviye
rüzgarlarıyla şehirler ve endüstriyel alanlardan
taşınan kirleticilerden en az kentler kadar
etkilenebilmektedirler. Kentsel duman ve yer
seviyesindeki ozon, kaynaktan uzak mesafelerdeki
ormanlara ve tarlalara da zarar verebilir. Artan hava
kirliliği özellikle astım hastaları ve yaşlılara ciddi
zararlar verebilir.

Su Kaynakları ve Su Hayatı Üzerindeki
Etkileri

Okyanus yüzeyi yakınlarındaki hayat UV
zararlarına karşı çok hassastır. Artan UV-B
radyasyonun; besin zincirinde balinalar ve
insanlar da dahil büyük balıklar, kuşlar ve
memeliler tarafından tüketilen küçük
balıklar için temel yiyecek maddesi olan
planktonların büyüme oranlarına mani
olduğu ve fotosentezi zayıflattığı görüldü.
Özellikle denizkestanelerinin duyarlı
türlerinde DNA'da öldürücü zararlar ortaya
çıktı.

Genç omurgalı balıklar, karides
larvası ve yengeç (pavurya)
larvası da dahil deniz
hayvanları türleri gelişme
devrelerinde artan UV-B
radyasyon tarafından tehdit
altındadırlar.
Đnsanların tüketimine sunulan
dünyadaki hayvan proteininin
%30'undan fazlası denizlerden
gelir. Ozon tükenmesinden
ötürü denizlerdeki yiyecek
zincirinin kayıp kısımları
hepimizi etkileyecektir.

Ozon Tabakasını Korumak için Neler
Yapılıyor?
Ozon tabakasının korunması, dünyada
insanların karşı karşıya kaldıkları pek çok
çevresel sorunların en önde gelenlerinden
birisidir.
Dünya ülkelerinin hükümetleri, ozon
tabakasını korumak için uluslararası bir
dayanışmaya ihtiyaç olduğunu kabul ettiler ve
130'un üzerindeki ülke "Montreal Protokolü"
olarak bilinen bir anlaşma altında toplanarak
kloroflorokarbonların (CFCs) ve diğer ozon
tüketen kimyasal maddelerin üretimlerine ve
kullanımlarına son vermek için kesin kararlar
aldılar. 1987'de orijinal anlaşma
imzalandığında, halonların üretiminin
dondurulmasının yanı sıra çoğu zararlı
kloroflorokarbonların üretiminde de 2000 yılına
kadar % 50 oranında bir azalmaya gidilmesi
istendi.

Dünyanın hassas ozon tabakasının korunması sadece
hükümetlerin değil her seviyedeki cemiyetlerin sorumluluğudur. Tüm
sivil cemiyetler toplumun bilinçlenmesine yardım etmekte ve tüm
ozon tüketen kimyasal maddelerin üretimleri ve kullanımlarının
yasaklanması için zorlayıcı bir güç oluşturmaktadırlar.
.

Aynı zamanda bireyler de ozon tabakasının
Aynıkorunmasında
zamanda bireyler
de ozon
tabakasının
önemli
role sahiptirler
:
korunmasında önemli role sahiptirler :

•Ozon tüketen kimyasal maddeleri
•Ozon
tüketen
kimyasal
içermeyen
çevre
dostu maddeleri
ürünler satın alın.
içermeyen
dostu
ürünler
satın alın.
Bir tüketiciçevre
olarak
gücünüz
asla
Bir
tüketici olarak gücünüz asla
küçümsenemez.
küçümsenemez.
•Buzdolaplarınızın ve dondurucularınızın
•Buzdolaplarınızın
vetutulmasına
dondurucularınızın
itinayla servise tabi
özen
itinayla
servise
tabi
tutulmasına
özen
gösteriniz.
gösteriniz.
•Otomobil klimaları kloroflorokarbonları
•Otomobil
kloroflorokarbonları
kullanırlarklimaları
ve çok kötü
sızdırma özellikleri
kullanırlar
ve çok
kötü sızdırma
özellikleri
vardır. Eğer
bunlardan
birine sahipseniz
vardır.
Eğer bunlardan
birine sahipseniz
servislerinin
itinayla yapıldığından
emin
servislerinin
itinayla
yapıldığından
emin
olunuz. Günümüzde kloroflorokarbonsuz
olunuz.
Günümüzde
kloroflorokarbonsuz
modeller
de vardır ve
yeni bir araba alırken
modeller
de
vardır
ve
yeni
araba alırken
mümkünse bunları tercih bir
edin.
mümkünse
bunları tercihzapt
edin.
•Kloroflorokarbonların
edildiklerinden
•Kloroflorokarbonların
zapt edildiklerinden
emin olmadan eski soğutucularınızı
atmayın
emin olmadan eski soğutucularınızı atmayın
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