
MESLEKİ SOLUNUM SİSTEMİ 

HASTALIKLARI 



AMAÇ 
 Katılımcıların, mesleki solunum sistemi 

hastalıklarının çalışma hayatındaki önemi, 

çeşitleri, tanı ve korunma yöntemleri hakkında 

bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. 



HEDEFLER 
Bu dersin sonunda katılımcılar; 

 Mesleki solunum sistemi hastalıklarını tanımlar 

(işe giriş ve periyodik muayene yöntemleri, 

işyerinde risk etmenleri ve kaynaklarının 
belirlenmesi, solunum sisteminin fonksiyonel 

değerlendirmesi, diğer tanısal yöntemler, 

mesleki akciğer hastalıklarında maluliyet). 

 Pnömokonyozların tiplerini sıralar (kömür 

işçileri pnömokonyozu, silikozis, asbeste bağlı 

akciğer hastalıkları). 



HEDEFLER 
 Mesleki havayolu hastalıklarını sıralar (mesleki 

astım, mesleki kronik obstrüktif akciğer 

hastalıkları). 

 Organik tozlara bağlı mesleki akciğer 

hastalıklarını söyler. 

 Mesleki akciğer kanserlerini açıklar. 

 Solunum sistemi hastalıkları ile mesleki çevre 
arasındaki ilişkinin önemini söyler. 

 Mesleki solunum sistemi hastalıklarında sağlık 

gözetimi, korunma ve erken tanı yöntemlerini 
sıralar. 



Mesleki Solunum Sistemi 
Hastalıkları 

Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü’ne göre, 

meslek hastalıkları 5 ana gruptan oluşuyor; 

 

A. Kimyasal maddelerle olan MH 

B. Mesleki cilt hastalıkları 

C.Pnömokonyozlar ve solunum sistemi hastalıkları  

D. Mesleki bulaşıcı hastalıklar 

E. Fiziksel etkenlerle olan meslek hastalıkları 

 



Pnömokonyoz 
 Pneumo: Akciğer 

 Conis: Toz 

 

 Akciğerlerde toz birikimi ve buna bağlı gelişen 
doku reaksiyonları 



C. Pnömokonyozlar ve diğer 

mesleki solunum sistemi hastalıkları 

 C-1 Silikoz ve silikotüberküloz 

 C-1a Silikoz ve silikotüberküloz 

 C-1b Asbestoz 

 C-1c Silikatoz 

 C-1d Sideroz 

 C-2 Aliminyum ve bileşikleri 

 C-3 Sert metallerin tozları 

 C-4 Thomas Cürufu 

 C-5 Mesleki bronşial astma 

 C-6 Bissinoz 



Türkiye’de meslek hastalıkları 

 2007 yılında tanı konulan ve kayıtlara geçen 1208 

MH’ın 1000 tanesi Silikoz ve silikotüberküloz’dur. 

 Türkiye’deki MH’ın %86sı sırasıyla; 

 Kömür madenciliği 

 Nakil aracı imalatı 

 Makine imalatı ve tamiratı 

 Ecza ve kimyevi maddeler imalatı 

 Elektrik makineleri ve imalatı iş kollarında 

 Bu iş kollarında en çok manganez, civa ve fosfor 
kullanılmaktadır. 



Toz yoğunluğu 
 0-2.0 mg/m3         Tozsuz ortam 

 2.1-4.0 mg/m3      Az tozlu ortam 

 4.1-5.0 mg/m3      Tozlu ortam 

 5.1-10.0 mg/m3    Çok tozlu ortam 

 

 İşçilerin ortamda 10 mg/m3’den daha fazla 
toz bulunan ortamlarda çalıştırılmaları 
yasaklanmalıdır. 



Tozlara Karşı  
Vücudun Savunma Mekanizması 
Hava yollarının 

savunma fonksiyonları 

Solunum ünitelerinin 

savunma fonksiyonları 

 Solunum yollarının 

mukus örtüsü 

 Siliyer faaliyet 

 Bronkodilatasyon 

 Bronkokonstrüksiyon 

 Bronşiollerin peristaltik 

hareketleri 

 Öksürük refleksi 

 Büyüklüğe, yoğunluğa, hava 

akımı hızı-karakteri,hava yolu 

çapına bağlı; 

 Partiküller sıvıda erirler 

 Dolaşıma geçerler 

 Ya elimine olur, ya da toksik 

olurlar 

 Partiküller alveol fagositlerince 

yakalanır 

 Terminal bronşiollere 

 İnterstisyel dokulara 

 Partiküller serbest oldukları gibi 

kalırlar 



Tozun Solunmasıyla Oluşan 

Klinik ve Patolojik Tablo; 
 Tozun kimyasal-fiziksel özelliğine, 

 İnert tozlar (demir oksit, magnezyum oksit vb) 

 Toksik tozlar (kurşun, krom, kadminyum, mangan vb) 

 Alerjik tozlar  

 Kanserojen tozlar (asbest, arsenik, berilyum, kromatlar, nikel) 

 Radyoaktif tozlar (uranyum, toryum, sezyum, radyum) 

 Fibrojenik tozlar (silikozis, asbestozis, kristobalit, tridymite) 

 Tozun büyüklüğüne, (≤ 5μ ve >5 μ) 

 Tozun ortamdaki yoğunluğuna, (MAK ve ESD değeri) 

 Toza maruz kalma süresine, (yükümlülük, 10 yıl) 

 Kişisel hassasiyete, (sigara, alfa1 antitripsin eksikliği vb) 

 Kişinin akciğerlerinin sağlık durumuna  (kr. Bronşit, tbc vb) 

 Yaş ve cinsiyet   

                                                       

 



Tozların kimyasal yapılarına göre; 
İnorganik toz hastalıkları Organik toz hastalıkları 

 Kömür işçisi 

pnömokonyozu (KİP) 

 Silikozis 

 Asbestozis 

 Tolkozis 

 Siderozis 

 Stannozis 

 Kaolinozis 

 Alüminozis 

 Berillozis 

 

 Bissinozis 

 Bagottozis 

 Farmers Lung 



Mesleki Akciğer Hastalıkları   

A. PNÖMOKONYOZLAR 

 KİP 

 Silikosis 

 Asbestosis 

 Silikat pnömokonyozları 

 Berilyum  hastalığı 

 Diğerleri:Aluminyum, 

antimon,baryum,Kobalt,

Siderosis,Mikstoz 

Pnömokonyozları, vb. 

B. Mesleki astım 

C.HSP 

D.KOAH(kr.bronşit-
amfizem) 

E.Bissinosis 

F.Toksik ajanlara bağlı 
patolojiler:Amonyak, 
Kadmiyum,Klorin, Metal-
Polymer-Organik tozların 
ateşi(MFF-PFF-ODF) 

G.Akciğer kanserleri 

H.İnfeksiyöz hastalıklar 



Pnömokonyoz 
Akciğerlerde toz birikimi  

ve 

buna karşı gelişen  

doku reaksiyonunun  

genel adı  

(ILO-1972-98) 

 
Akciğerlerde tozun birikimi sonucu  

doku hasarı ile seyreden hastalığa  

genel olarak  

“pnömokonyoz” 

adı verilmiştir. 

 

 



İnorganik Tozlara Bağlı Hastalıklar 

 İnorganik tozlar akciğerlerde birikerek fibrozis 
yaptığı için bunların solunmasıyla ortaya çıkan 

hastalıklara pnömokonyoz (akciğer toz hastalıkları) 

denir.   

 Tozun cinsine göre adlandırma yapılır.  

 Silis  Silikozis  

 Asbest  Astbestozis  

 Çalıştığı işe göre adlandırma da yapılmıştır.  

 Kömür işçilerinde  Kömür işçisi pnömokonyozu  



Silikozis 

 Silika SiO2 moleküllerinin bileşiminden oluşan bir 

mineraldir. Yer kabuğunda yeryüzündeki kayaçların 

%60’ını kapsar. 3 formda bulunur.  

 Kristalin silika: Kuvartz, Tridimit, Kristobalit  Çok fibrojenik  

 Mikrokristalin silika  

 Amorf (nonkristalin) silika  Fibrojenik değil  

 Solunabilir büyüklükteki 0,5-5 mm3 silis partiküllerinin 

inhalasyonu ile oluşur.  

 Basit silikozisten, progresif masif fibrozise giden tablolara 

neden olabilir. Hızlı seyredebilir ve fatal olabilir.  

 Akut form: Birkaç ay  

 Akselere form: 5-15 yıl 

 Kronik form: 15 yıl  



Pnömokonyozun görüldüğü 

sektörler 
 Pnömokonyoz daha çok madencilik 

sektöründe çalışanlarda görülen bir meslek 

hastalığıdır. 

 Madenciliğin yanı sıra; 

 Kırma, delme ve öğütme işleri 

 Yol, tünel ve baraj yapımı işleri 

 Maden ocakları, Döküm işleri (kum ve grafit) 

 Porselen ve Seramik sanayi 

 Tuğla-kiremit, Çimento sanayi 

 Asbestli balata ve çimento sanayi 

 Kumlama işleri,Cam sanayi 



Klinik Bulgular 

 Hastaların çoğunda semptom yoktur.  

 Bir kısmında nefes darlığı olabilir.  

 Dinleme bulgusu olarak raller veya ronküsler 
duyulabilir.  

 Solunum sistemi savunma mekanizması bozulur.  

 Spesifik ve nonspesifik enfeksiyonlara eğilim artar.  

 Sıklıkla TÜBERKÜLOZ görülür.  



 Solunum fonksiyon testi erken evrede normal 
olabilir.  

 Dispne başladığında obstrüktif, restriktif veya 

kombine bozukluklar görülebilir.  

 İleri evrelerde restriktif bozukluk hakim olur (FVC, 

FEV/FVC, FRC, RV, TLC, RV/TLC) 

 Akciğer radyografisinde nodüler veya retiküler 

opasiteler değişen büyüklüklerde saptanır.   

Klinik ve Laboratuvar Bulgular 



 48 yaşında, erkek, nefes 

darlığı, taş ocağı işçiliği, 

açık akciğer biyopsisi ile 

silikozis tanısı 

 PA (Yaygın nodüler dansite 

artışı, üst kesimlerde 

konglomere lezyon, 

amfizem)  

 q/t: 2/3 B2 (1,5-3 mm 

arasında, çapları 1-5 cm’yi 

geçen yüzölçümleri toplamı 

sağ üst zon genişliğini 

geçmeyen birçok opasite 

 SFT (Orta obstrüktif solunum 

güçlüğü) 



Pnömokonyozda tanı 



Mesleki solunum sistemi 

hastalıklarında tanı 

 Eksiksiz bir meslek anamnezi 

 Göğsün radyolojik muayenesi 

 Bu filmlerin “ILO Pnömokonyozlu Filmleri 

değerlendirme sınıflaması” esaslarına göre  

değerlendirilmesi... 

 Bu görünüme neden olacak başka patoloji yok 

 Belli aralıklarla PA grafi çekilmesi 

 Solunum fonksiyon testleri 

 Endoskopi (bronkoskopi vb) 

 Lenf ve akciğer biyopsileri 

 

 



Pnömokonyoz radyolojisinde; 

 PA’da toz maruziyeti için patognomonik 

olabilecek bir görüntü yoktur 

 İncelenen grafideki bulguların standart 

grafilerle ve  metinle kesin bir uyum 

göstermesi... 

 PA’daki bazı  anormallikler   pnömokonyozu 

taklit eden bir görünüm verebilirler(ör. eski 

enf.) 

 PA da tozla ilişkili olmadığı düşünülen 

görünümler  semboller  kullanılarak, 

yorumlanmalıdır.. 



Parankimal anormallikler-1 

 Yaygınlık 

 Kategori 0= 0/-  0/0  0/1 (küçük opasite yok/<1) 

 Kategori 1= 1/0  1/1  1/2  

 Kategori 2= 2/1  2/2  2/3 

 3/2  3/3  3/3+ (küçük opasiteler std filmden çok) 

 

 Zonlar 

 RU   LU (R sağ, L sol, U üst zon, M orta zon , L alt) 

 RM  LM 

 RL    LL 



Parankimal anormallikler-2 
 İrregüler opasiteler (p/p, q/q, r/r) 

 p= yuvarlak opasitenin çapı 1.5 mm’i aşmaz 

 q= yuvarlak opasitenin çapı 1.5-3 mm arasında 

 r= yuvarlak opasitenin çapı 3-10 mm arasında 

 Büyük opasiteler (s/s, t/t, u/u) 

 s= genişliği 1.5 mm 

 t= genişliği 1.5-3 mm 

 u= genişliği 3-10 mm 

 

 A B C Büyük opasiteler 10 mm’i geçmemeli 



 

 

 KATEGORİ A; tek bir opasitenin en geniş çapı 

50 mm kadar büyük, veya en büyük çapları 

toplamı 50 mm geçmemişse, ve birden fazla 

büyük opasitelerin en uzun çaplarının toplamı 

50 mm’i geçmemişse.  

Parankimal anormallikler-3 



 

 KATEGORİ B; tek opasitenin uzun çapı 50 mm’i 

geçiyor, fakat sağ üst lob alanını geçmiyorsa 

veya birden fazla büyük opasitelerin en uzun 
çaplarının toplamı 50 mm’i geçiyorsa fakat 

sağ üst lob alanını geçmiyorsa veya toplam 

opasitelerin büyüklüğü sağ üst lob alanını 

aşmıyorsa 

 

Parankimal anormallikler-4 



 

 

 KATEGORİ C; bir büyük opasite sağ üst lobu 

geçiyorsa, veya toplam opasitelerin 

büyüklüğü sağ üst lobdan büyükse 

 

Parankimal anormallikler-5 



Plevral anormallikler 

Diffüz plevral kalınlaşma,  

Plevral plaklar ve  

Kostofrenik açı obliterasyonu 



parankimal 

küçük yuvarlak 

ve  irregüler 

opasiteler 

(p,q,r:stu) ve 

A, B, C tipi 

büyük 

opasitelerin 

lokalizasyonu, 

yaygınlık 

derecelerinin 

şematik 

gösterilmesi  



semboller 



 59 yaşında, erkek, 

tünel işçisi 

 PA (Yoğun dağılımlı 

nodüler opasiteler, 

üst mediasten geniş, 

bazal amfizem) r/r-

3/3 (çapı 3-10 mm 

arasında)  

 SFT (hafif 

obstrüksiyon, küçük 

hava yollarında orta 

derecede daralma) 



 50 yaş, Erkek 

hasta, 25 yıl 
maden işçiliği 

 Eforla gelen 

nefes darlığı 

 Tüm akciğer 

alanlarında 1-2 

mm çapında 
nodüller her iki 

hiler bölgede 

kalsifikasyonlar 



Mesleki solunum sistemi 
hastalıklarında korunma-1 

TEKNİK VE ORGANİZASYONEL ÖNLEMLER 

 Madende yapılan çalışmalarda daha az toz 

çıkaracak metodların uygulanması, 

 Yapılan işlemler sırasında toz oluşumunun en aza 

indirilmesi için, önceden yüzeylerin ıslatılması, 

 Su bariyerleri ile oluşan tozun yayılmasının 

engellenmesi ve havada asılı bulunan tozun 
çöktürülmesi, 

 Maden zemininde ve ekipmanların üzerinde biriken 

tozun havaya kalkmasını önlemek için yüzeylerin 
ıslatılması, 

 

 



 Cevherin taşınması sırasında toz oluşumunun 

önlenmesi için (kapalı bantlar, uygun bant hızı 
vb.) gerekli önlemlerin alınması, 

 Doğru planlanmış havalandırmayla havadaki 

toz konsantrasyonunun azaltılması, 

 Oluşan tozun çalışanlara ulaşmasını engelleyici 

tedbirlerin alınması, 

 Belirli aralıklarla ortamdan örnekler almak 
suretiyle havadaki toz miktarı ve cins tayininin 

yapılması. 

Mesleki solunum sistemi 
hastalıklarında korunma-2 



Mesleki solunum sistemi 
hastalıklarında korunma-3 

KİŞİSEL KORUNMA ÖNLEMLERİ 

  

 uygun toz maskesi,  

 toz tutmayan 

 kumaştan yapılmış ve toz 

birikmesine imkan 

 vermeyecek şekilde cepleri kapalı 

iş elbisesi 

kullanımının sağlanması  

 



Mesleki solunum sistemi 
hastalıklarında korunma-3 

TIBBİ ÖNLEMLER 

  

 İşe giriş muayeneleri 

 Aralıklı (periyodik) 

kontrol muayeneleri 

 Geç muayene (işten 
ayrıldıktan sonra) 

 Sağlık eğitimleri  

 

 



Kömür İşçisi Pnömokonyozu 

 İçeriğindeki karbon tozlarının solunması ve 

akciğerde birikmesiyle oluşur.  

 Kömür: Antrasit, taş kömürü ve linyit olmak üzere 
üç çeşittir.  

 Kömür madenlerinde çalışanlar risk altındadır.  

 Karbon partikülleri silika partiküllerine göre daha az 
fibrotiktir.  



Kömür İşçisi Pnömokonyozu 

 Kömür işçisi pnömokonyozu ile romatoid artrit 

birlikteliğine kaplan sendromu denir.  

 Basit kömür işçisi pnömokonyozunda daha çok üst 
loblarda yuvarlak gölgeler görülür. Düzensiz gölge 

koyulukları da olabilir.  

 Lenf bezlerinde büyüme ve yumurta şeklinde 
kalsifikasyon oluşabilir.  

 PMF oluştuğunda kitlenin kompansatris amfizeme 

bağlı, şeffaf bir gölge ile çevrelendiği dikkati 

çeker. 



Klinik ve Laboratuvar Bulgular 

 Klinik bulgular siliktir.  

 Tozla temas kesildiğinde nadiren ilerleme olur.  

 Komplike PMF öksürük, mukoid balgam, eforla 
dispne, hemoptizi, akut bronşit atakları 

 Radyolojik ilerleme ile klinik bulgular paraleldir.  

 Kömür işçilerinde KOAH insidansı fazladır.   

 SFT çoğunlukla normaldir veya hafif obstrüksiyon 
olabilir.  



Kömür Madeni İşçilerinde Pnömokonyoz 

(Coal Miners Pneumoconiosis) 

 İş Kolları 

 Kömür madeni 

 Siyah karbon grafit, karbon elektrolit endüstrisi 

 Patoloji 

 Pigmente lezyonlar 

 Kömür makulü, nodül, PMF 

 Silikotik nodül 

 Amfizem 

 Bronşit  



 

Radyoloji 

 ilk radyolojik değişiklikler  çoğunlukla 

 <1.5 mm ve    1.5-3.0 mm çapındaki yuvarlak  

 “p”,”q” tipi  opasiteler  öncelikle üst ve orta 

 zonların periferinde lokalize olurlar 

Kömür Madeni İşçilerinde Pnömokonyoz 

(Coal Miners Pneumoconiosis) 



 48 yaşında, erkek, 

eforla nefes 

darlığı, yer altı 

maden işçisi 

 PA (Her iki 

akciğerde hafif 

dağılımlı 

retikülonodüler 

dansite artışı) 

p/s:1/1 (çapı 1,5 

mm)  

 SFT (Normal) 



 65 yaş, Erkek hasta, 30 yıl 

kömür maden işçiliği 

 10 yıl önce 

pnömokonyoz tanısı 

konulmuş. 

 Sol akciğeri kaplayan 

homojen opasite artışı, 

sağ akciğer üst-orta 
alanda 3-6 cm arasında 

değişen düzensiz 

homojen obositeler. 

 Antrako-silikozis 

 Progresif massif fibrozis 

komplikasyonlu  



Radyolojik görüntü örnekleri 

KİP’da Sol üst lobda q/q tipi 

küçük yuvarlak opasiteler 

KİP’da Periferde yaygın irregüler 

opasiteler 



KİP-Fonksiyonel etkiler 

Hava giriş-çıkışına etkiler: 

  

 Büyük HY bronşitik 

değişiklikler, 

 HY distorsiyon, KHY da 

dilatasyon 

hiperenflasyon... 

 Bronşiol ve alveol 

seviyesindeki elastik 

doku destruksiyonu HY 

rezistans            Obst.  

  Rest. 

Diffüzyona etkileri:  

 

 KHY distor./dilatas. 

 Fibrotik değiş., insp. 
alınan havanın 
homojen dağılımını 
engeller 

 Kapillerler destruk. 
diffüzyon ve perf. 
dengesini bozar, 

 Rad. olarak “p-s-t” 
tipinde/ 2-3. Kateg. 
diffüzyon etkilenmesi 
daha  



KİP tıbbi tedavi-takip 

Komp: obstrüksiyon, solunum enf., TB,  

hipoksemi, solunum yet., kor pulmonale,  

aritmiler, pnx... 

Sigaranın bıraktırılması , Kategori B ve C’ye giren ileri,  

komplike pnömokonyozda hipoksemi ve onun komp., 

İnfluenza ve pnömokok aşıları,   

KİP’te prognozu etkileyen faktörler: 

Maruziyet süresi/yoğunluğu,Maruziyet yaşı,  

Radyolojik bulgular ?  



Tedavi:  

 Korunma,  

 

 Erken tanı, 

 

 Komplikasyonların tedavisi,  



Prognoz  

Prognozu olumsuz olarak etkileyen faktörler; 

 Genç yaş, 

 Radyolojik yaygınlık 

 TB 

 KOAH  

 Pnömoni  



Maluliyet almış KİP ve Silikosisli kişilerde 

yaşam süresini etkileyen faktörler  

Maluliyet almış, ölümü saptanmış KİP ve silikosisli 

olgularda  

 yaşam süresi ...ilk tanı konulduğundaki 
fonksiyonel etkilenme derecesi ile kuvvetli 

negatif ilişkilidir 

 r: - 0.851, p < 0.005 



Asbestoz 
 Asbestin neden olduğu kronik, diffüz, interstisyel tip 

akciğer fibrozisi  

 Serpentin, amfibol olarak iki gruba ayrılır. 

Serpentin 

– Krizotil (beyaz asbest) 

Amfibol 

– Krokidolit tip (mavi asbest) 

– Amozit tip (kahverengi)  

– Antofilit 

– Tremolit  

– Aktinolit  

• Moleküler yapısı farklı, klinik özellikleri aynı olan 
zeolit ve erionitte bu grupta yer alır.  





Mineralin fibrojenik ve karsinojenik özelliği ; 

 Akciğerde uzun süre bozulmadan kalması 

 Çapını 0,5 ve boyunun 8 mikrondan büyük olması  

 Krokidolit amozit ve tremolit asbest bu özellikleri 

taşıdığından en tehlikeli türleridir.  

 Endüstride kullanılan asbestin %90’ı krisotile (beyaz 
asbest) en az zararlı türdür.  

 Çevresel kökenli asbest ülkemizde görülmektedir.  

 Asbeste bağlı hastalıklar tozun solunmasından 20-
40 yıl sonra ortaya çıkabilmektedir.  



Kullanım Alanları 

 Direnç artırıcı ve takviye maddesi olarak, çimento 
ürünlerinde 

 Yer karoları ve yer kaplama levhaları, ateşe 
dayanıklı yalıtım panoları   

 Isıya dayanıklı direnç artırıcı dolgu maddesi 
(balatalar)  

 Yanmayı önleyici malzeme olarak  

 Aside direnç sağlayıcı  

 Filtre olarak  

 Petrokimya, uzak teknolojisi  



Asbeste Bağlı Hastalıklar 
Selim Hastalıklar Malign Hastalıklar 

Plevral plaklar Akciğer kanseri 

Plevra sıvısı Mezotelyoma 

Difüz plevral fibrozis Mide, over, meme ca 

Perikad sıvısı Difüz interstisyel fibrozis 

  (Asbestozis) 



 60 yaş, Erkek hasta, 

asbest maruziyeti 

 İki ayda solda künt 

göğüs ağrısı  

 Eforla nefes darlığı 

 Sol alt sinüsü kapatan 

homojen opasitenin sol 

toraks duvarı boyunca 

nodüller genişlemeler 
yaparak uzanmakta 

 Sol toraks kısmen 

küçükmüş  



Asbest  

A. Akciğer Hastalıkları 

Akciğer CA  

 10-20 yıllık süreye ihtiyaç vardır.  

 En sık adenokanser 

 Sigara içenlerde risk artar. 

 Birden fazla primer kanser görülebilir.  

 Bir asbest işçisindeki akciğer kanserinin mesleki 

olduğuna;  

 Mesleki anamnez 

 Asbest türü  

 Çalışma ortamındaki lif sayısı 

 BAL’da lif sayısı     ile karar verilir  



BAL sıvısında fagosite edilmiş asbest cisimciği  



ASBESTOZİS 

- Korunma(çevresel, bireysel)  

- Erken tanı 

- Komplikasyonların tedavisi   

Prognoz: 

- SFT’de erken  etkilenme,  

- Radyolojik parankimal ve plevral fibrozis, erkenden 

efor dispnesinin varlığı  

Tedavi: 



İzlem  

Akciğer grafisi, SFT   

Asbestos’a bağlı radyolojik değişiklikler: öncelikle 

bilateral-diffüz-bazallerde düzensiz opasiteler(s,t), 

plevral kalınlaşma-kalsifikasyon 

Bu değişiklikler malign dejenerasyonun da habercisi  



MESLEKİ BRONŞİYAL ASTIM 

Mesleki astım tanımının genel astımdan her hangi 

bir farkı yoktur 

M. Astım 

Mesleğin ortaya çıkardığı astım 

RADS....irritan astımı 

Mesleki Astım prevalansı... 

MA yapıcı madde sayısı > 250 



Mesleki Astım Riski Olan Bazı İş Kolları 

Kağıt üretimi işçiler 

Buğday öğütücüler 

Ağaç işçileri 

Değirmenciler 

 Fırıncılar 

Veterinerler 

Hayvan besleyiciler 

Çiftçiler 

 Laboratuvar çalışanları 

Elek. elektronik end. 

  Kaynakçılar 

Kozmetikçiler 

Bitkisel yağ üretenler 

Deterjan endüstrisi 

Gıda katkı maddesi ür 

Kahve işçileri 

Hastane çalışanları 

 İlaç üretenler 

 Lehimciler 

Elbise üretenler  

Platin arıtanlar 

Metal işçileri  



 Semptomatoloji ve Klinik bulgular 

Meslek(maruziyet) anamnezi 

 SFT-reverzibilite 

Nonspesifik ve spesifik BPT 

PEF takibi  

 İş öncesi-sonrası FEV1 

Cilt  Testleri/Spesifik ve total IgE 

MA’da TANI 



 - Medikal tedavi mesleki olmayan  

astım tedavisi gibidir: basamak tedavisi 

 -  Çift kartuşlu respiratörler, yüz maskeleri  ?  

MA - Tedavi - takip 

Maruziyetin  

mutlak  sonlandırılmaması  

ani atakla  exitus’a 

yol açabilir 



MA-Prognoz  

Maruziyetin sonlandırılması ile olguların  

%50’sinde birkaç ayda düzelme...  

MA da  
kötü  
prognostik  
göstergeler 

Uzun süreli maruziyet, 

Uzun süren semptomlar, 

 Tanı sırasında hastalığın 
şiddetinin ağır olması,   

BAL’da eozinofil varlığı,   

 TDI(toluen diisosiyanat)’a 
yüksek dozda akut 
maruziyet 



Mesleki  KOAH 

Tanı ve takipte KOAH’ın standart kuralları 
geçerlidir 

HY obstruksiyonu 

 İrreversibl 

Progressiv 

Anormal  inflamasyon 
Tanı: 
-Klinik 
-SFT 

WHO,NHLB-GOLD 



KOAH- risk faktörleri 

Kişiye ait faktörler 

Alfa-1 AT 

HY aşırı duyarlılığı 

 

 

Maruziyetler 

 Sigara 

Mesleksel toz, gaz, 
kimyasallar 

Hava kirliliği 

 İnfeksiyonlar 

 Sosyo-ekonomik 
durum 

WHO,NHLB-GOLD 



KOAH yapan bazı ajanlar 

KİMYASALLAR 

Amonyak,   

Arsenik,   

Klorin,   

Osmium tetraoksit,   

 Fosgen,  

 Tungsten karbid, 

Vanadyum,   

 Sülfür dioksit,   

 Toluen diisosiyanat, 

Hidrokarbonlar... 

 ENDÜSTRİ TOZLARI 

Pamuk ve keten tozları, 

Kömür tozları,   

Çimento tozları 

Dökümcülükte ortaya 
çıkan tozlar,  

 Seramik-biriket-tuğla 
tapımı, 

 Taş ocaklarındaki tozlar, 

Metal işçiliğinde ortaya 
çıkan tozlar,   

Asbest, Silica vb. 



 

Mesleki  
KOAH 
tanı 
zorluğu 
? 



Sigara – Mesleki maruziyet-KOAH 

–   Sigara   mesleki maruziyet        20 ml/yıl    

–   Sigara  mesleki maruziyet +       50 ml/yıl    

–  Sigara + mesleki maruziyet    80 ml/yıl   

–  Sigara + mesleki maruziyet +      160 ml/yıl     

WHO,NHLBI-GOLD-Nisan 2001 
Kaufmann F. Int J Epid. 1979  

FEV1 



Mesleki KOAH  
Tedavi-takip 

-  Standart KOAH tedavisi 

+ 
- Maruziyetin sonlandırılması 



Hipersensitivite  pnömonileri 

(EAA, Çiftçi akciğeri vb) 

Tekrarlayan antijenik  

maddelerin inhalasyonu 

ile  

duyarlı kişilerde  

alveollerde ve  

interstisyel aralıktaki  

inflamatuvar-

granülomatöz  

reaksiyonla  

karakterize  

klinik... 

AKUT KRONİK 

Tanı kriterleri mesleki olmayan HSP ile aynı... 



Hipersensitivite  pnömonileri 

Tedavi:  

 Sorumlu etkenden uzaklaşma,  

 Hava temizleme sistemleri,  

 Çevre düzenlenmesi,  

 Endüstriyel tekniklerin değiştirilmesi,  

 Kişisel koruyucu ekipmanlar 

 Tıbbi tedavi....Steroid 



HSP-Prognoz  

İzlem  

Rad., SFT ve AKG... 

Erken tanı ve maruziyetten 

uzaklaşmayla prognoz çok iyi... 1-6 

ayda düzelme  

HP tipine ve coğrafik lokalizasyona 

göre de prognoz anlamlı olarak 

değişmektedir...  



BİSİNOSİS  

 İlk defa 1705’de İtalyan B.Ramazzini  pamuk 
işçileri Astım... 

 

 Pamuk, keten, kenevir tozlarına maruz kalanlarda  
hafta sonu veya izin dönüşü göğüste sıkışma hissi, 
öksürük, zamanla balgam çıkarma  ve nefes 
darlığı semptomları...  

 Prevalans....%1-80  



BİSİNOSİS-KLİNİK SINIFLAMASI 

Grade-2 semp. + ventilatuar 

kapasitede   

Grade-3 

Tüm çalışma günlerinde göğüste 

sıkışma  
Grade-2 

Her ilk çalışma  gününde 

göğüste sıkışma  
Grade-1 

Bazı ilk çalışma günleri göğüste 

sıkışma ve/veya öksürük 
Grade-1/2 

semptom yok Grade-0 

Schilling RSF, 1956 



Göğüs hastalığının alevlenmesiyle 

toza maruz kalmakla ortaya çıkan ya 

da kötüleşen inatçı balgam. 

Evre SYİ3 

Toza maruz kalındığında yeni ortaya çıkan 

ya da tetiklenen inatçı balgam (yılın 3 ayı 

boyunca günlerin çoğunda) 

Evre SYİ2 

Toza maruz kalındığında öksürük. Evre SYİ1 

İlk çalışma gününde ve sonraki günlerinde 

göğüste sıkışıklık ve/veya nefes darlığı. 

Evre B2 

İşe döndüğü ilk çalışma günlerin çoğunda 

göğüste  sıkışıklık hissi ve/veya nefes darlığı  

Evre B1 

Belirti yok  Evre 0 

WHO 



Fonksiyonel etkilenme 

  > %20 Ağır Etki

  

  %10-20 Orta Etki 

  %5-10  Hafif Etki 

   < %5 Etki yok

  

WHO 

Vardiya boyunca  FEV1 değişikliği 



Bissinosis-Takip 

NIOSH 

Basal FEV1 Vardiya boyunca FEV1 

değişkliği 

Evre 

 < %60 F-3 

 % 60-70 F-2 

 > %80  BELİRGİN (> %20) F-1 

 > %80  HAFİF (%6-20) F-1/2 

 > %80  YOK < %5  F-0 



Bissinosis -Tedavi 

- Birincil korunma önlemleri   

- Semptomatik: bronkodilatatörler,  

antiinflamatuarlar, USOT... 

+ 
- Maruziyetin sonlandırılması 



Prognoz  

 

 Pamuk işçilerindeki FEV1 azalmasının daha çok 

kümülatif endotoksin maruziyetine bağlı...  

 SFT etkilenmesinin şidetini belirleyen faktörler: 

 Maruziyet süresi,  

 Bissinosis semptomlarının şiddeti ve süresi... 



Ülkemizde 

 

  

Resmi tanı konulabilen 
Bissinosis: 

~10-20/yıl 

Bissinosis yapıcı  işlerde çalışan 
aktif sigortalı: 

~ 600 bin 



TOKSİK İNHALANLAR 

Maruziyet seviyesi ve süresine bağlı olarak, 

- ÜSY irrit., bronkospazm, laringospazm 
- Pnömonitis, P.Ödem, ARDS 
- Fume fever 
- B.Astım, KOAH, Fibrozis, Ca 



Üst Solunum Yolu Hasarı 

 Maruziyet alanından uzaklaşma,  yaşamın 

devamını sağlayıcı genel destek-semptomatik 

yaklaşım : 

 aspirasyon,  

 O2 ,  

 epinefrin,  

 gereğinde entübasyon.,  

 bulaşmış maddenin bol suyla yıkanması, 

 gereğinde steroid... 



Pnömonitis, ARDS 

-  Genel destek tedavisi, 

 -  O2 ,  MV ... 

-  Bazı durumlarda Steroidler  

(civa,kadmiyum ve çinko gibi metal buharlarına bağlı 

şiddetli, bazen fatal seyirli akut akciğer hasarında) 

-  ARDS’de hemodinamik izlem ve MV 



Reaktif Havayolu Disfonksiyonu Sendromu (RADS) 

*  Daha önce her hangi bir solunumsal yakınması  
olmayan bir kişide ani ve yoğun maruziyet sonrası 
gelişen astım benzeri tablo... 
*  Klinik ve fonksiyonel incelemedeki bulgular  
astım  ile benzeridir... 
*  Tanı-tedavi-takip kriterleri....B.Astım gibidir 
*  Yanıt vermeyen bazı olgularda 

İrritanlara bağlı B.Astım gelişir... 



BERİLLOSİS 
 Sarkoidoz’a klinik, radyolojik ve patolojik 

olarak benzer 

 Nadir görülür ve kolay atlanır 

 3 klinik formu vardır 

 Akut formda üst solunum yolu inflamasyonu 

ile birlikte pnömoni şeklinde olup, dispne, 

hemoptizi, taşikardi, siyanoz görülür. 

 2. tipinde; deride eritem, nodül, granüloma 

ve papüller vardır. 



 Kronik berillosis aylar, yıllar sonra ortaya çıkar. 

Akciğer, deri, lenf bezleri, karaciğer ve dalak 

tutulumu vardır. 

 Tanıda akciğer fonksiyon testinde restriksiyon 

vardır, idrarda berilyum aranır, bulunan miktar 

> 0.02 mg/L’nin üzerinde ise tanı konur 

 Korunmada işyerindeki elbise ile eve 

gelinmemelidir 

 İşyerinde ortamda berilyum ölçülür, 0.01-0.015 
microgram/m3 yukarı olmamalıdır. 

 Tedavi ömür boyu kortizondur, akc ca riski 

artmıştır 



Baryum (Baritozis) 
 Boya, cam üretimi ve bir çok üründe katkı 

maddesi 

 İnterstisyel dokularda baryum partikülleri var, 
fibrozis yok 

 Yüksek dansiteli mikronodüller 

 Klinik bulgular ve SFT bozukluğu nadir 

 Etkenle ilişki kesilince zamanla radyolojik 
bulgular gerileyerek silinir. 



Alüminyum (Alüminozis) 
 Boksit cevherinden elde edilir. 

 Boksit; demir ve kok kömürüyle karıştırılıp, 
yüksek ısıda eritildiğinde silis parçacıkları 
ve alimünyum oksit içeren dumanlar çıkar, 
bu dumanların solunmasıyla hastalık 
ortaya çıkar. 

 Dumanda %30 kadar silika tozu bulunabilir 

 İnterstisyel fibrozis, daha çok üst loblarda 
bal peteği görünümü, artmış pnömotoraks 
riski 

 İlk kez 1947’de Shaver tanımlamış (Shaver 
hastalığı) 



Demir (Siderozis) 

 Fe2O3 Demir oksit solunmasına bağlı hastalık 

ortaya çıkar (sıklıkla elektrik ve oksiasetilen 

kaynakçılığı yapanlarda görülür) 

 Yeterli süre ve miktarda maruziyette fibrozis 

ve fonksiyonel bozukluk oluşturmayan 

SİDEROZİS; yaygın retiküler-retikülonodüler 

dansite artımları 

 Siderosilikozis 

 Akciğer kanseri insidansını artırır 

 


