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Makale

Yüksek Kimyager Murat ONUL
Ant Teknik Cihazlar

BILEŞIKLER (PFAS)
PER- VE POLIFLUOROALKIL

Per- ve Polifluoroalkil Bileşikler 
(PFAS) yüksek derecede kararlı ve 
bozulmaya karşı dayanıklı bir grup 

antropojenik kimyasaldır. Bu kimyasallar 
yüksek ısıya dayanıklı olmaları ve yağ-su 
itici özellikleri nedeniyle birçok tüketici 
ve endüstriyel üründe (ör. gıda ambalaj 
malzemeleri, yangın söndürme köpükleri 
ve tekstil ürünleri) kullanılmaktadır. 
Endüstrideki yoğun PFAS kullanımından 
dolayı, PFAS artık çevreye yaygın olarak 
dağılmıştır. PFAS bileşikleri kalıcı, toksik 
ve insanlar için potansiyel olarak zararlı 
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PER- VE POLIFLUOROALKIL 
BILEŞIKLERIN (PFAS) ANALIZI  
IÇIN ÇÖZÜMLER

Per- ve polifluoroalkil bileşikler 
(PFAS), çevrede yaygın olarak 
bulunabilen bir grup kalıcı ve zararlı 
kimyasallardır. PFAS maruziyeti ile ilişkili 
sağlık riskleri hakkında hızla yükselen 
endişelerle, bu kimyasalların çevrede 
uygun şekilde izlenmesini sağlamak 
önemlidir. 

PFAS bileşiklerinin gıda ve çevredeki 
dolaşımları insan vücudunda sonlanmakta 
olup toplum sağlığı ve çevre açısından 
ciddi tehditler oluşturmaktadır. Shimadzu, 
gıda güvenliği çözümleri kapsamında 
PFAS’ı ppt seviyelerinde tespit etmek için 
analitik yöntemler geliştirmektedir. Doğru 
sonuçlar için analitik yöntemin ve amaca 
en uygun cihaz modellerinin seçilmesinin 
yanında PFAS, kimyasal analizlerde rutin 
olarak kullanılan malzemelerde de son 
derece yaygın olarak bulunduğu için, bu 
analizlerin yapıldığı laboratuvarlardaki 
akışın dikkatlice takip edilmesi ve 
numune toplama teknikleri, numune 
alma ve hazırlama aşamasında kullanılan 
ekipmanların doğru seçimi ve temizliği 
gibi konularda maksimum hassasiyet 
gösterilmesi gerekmektedir. 
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olduğundan, çevrede PFAS varlığı ciddi 
endişeler yaratmaktadır.

Önceleri daha çok çevresel bir 
problem olarak kabul edilen Per- ve 
Polifluoroalkil Bileşikleri (PFAS) 
artık aynı zamanda gıda güvenliğini 
de etkileyen kirleticiler olarak kabul 
edilmektedir. Bu kimyasallar sonsuz 
bir döngüde çevreden gıdalarımıza 
ve ardından yeniden çevreye geri 
dönmektedir. PFAS-gıda-çevre ilişkisini 
görmek için aşağıdaki grafiği ayrıntılı 
olarak inceleyebilirsiniz.
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