
Bir insan günde ortalama 15000 litre hava solur. 
Bu miktar aktivite niteliğine göre azalır ya da artar. 
Solunan havanın niteliği çevre koşullarına bağlıdır: bol oksijen ve deniz kokusu yerine polenler, 
ekzost gazı, sanayi gazları, bakteriler, mantar sporları, sigara dumanı, çeşitli partiküller (toz, tüy, lif)… 
Bunların bir bölümü üst solunum yollarında süzülür, bronşlara kaçabilenler öksürük ve silia sistemiyle 
dışarı atılır. 
Akciğer alveollerine ulaşabilenler de makrofajlarca yok edilir. Bu engellerin tümünü aşabilenlerin 
çoğu hastalıklara neden olur. 

Koruyucu hekimlik ilkelerine göre çoğu sanayi, ulaşım ya da enerji amaçlı çalışmalarda ortaya çıkan 
toksik gazların ve zararlı partiküllerin solunum havasındaki yoğunluğunu en düşük düzeyde tutmak 
gerekir. 
Büyük şehirlerin yoğun trafiğindeki ekzost gazları, fosil yakıtlarla enerji üretme ve ısınma çabaları, 
fabrika bacalarından filtre edilmeden havaya bırakılan toksik maddeler gibi hava kirletici faktörlerin 
insanlarının sağlığını etkilediği ve küresel ısınmayı kamçıladığı bilinir. 
CO2, klorofluorokarbonlar, metan ve NO2 gibi gazlar sera etkisi yaparak küresel ısınmaya neden 
olmaktadır. Bu gazlar arasında en önemlisi olan CO2’nin büyük bölümü fosil yakıtları kullanan 
motorlu araçlardan salınmaktadır. 
Birleşmiş Milletler’in 1997’de kabul ettiği Kyoto Protokolü küresel ısınmayı önlemeye ve insan 
sağlığını korumaya yönelik işbirliğini önerir; ilginç olan havayı en çok kirleten 2 ülke (ABD ve Kanada) 
söz konusu işbirliğine katılmamaktadır.

Zararlı gaz/partikül Kaynağı Etkileri ve Sonuçları

Silisyum partikülleri 
(silikatlar, asbest)

Toprak, tekstil üretimi, 
yalıtım

Pnömokonyoz (silikozis)
KOAH
Akciğer ve plevra tümörleri

Büyük şehirlerdeki hava 
kirliliği

Fosil yakıt gazları+nemli 
hava (sis)
Smog [(NO2, SO2, 
CO)+sis]

Üst solunum yolları iritasyonu
KOAH
Akciğer ca

Radon Toprak, madenler Akciğer ca

Sigara (tütün) dumanı Tütün KOAH
Kanserler (dudak, ağız, akciğer, larinks, mide, 
pankreas, mesane)
Ateroskleroz ve komplikasyonları
Gebelerde düşükler, bebek ölümleri

Karbon partikülleri Fosil yakıtları
Kömür madenciliği

Pnömokonyoz (antrakoz)
Akciğer fibrozisi

Berilyum Elektronik endüstrisi
Nükleer endüstri

Kronik granülomatöz akciğer lezyonları

  

SOLUNUM SİSTEMİ: PNÖMOKONYOZLAR
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PNÖMOKONYOZLAR (pneumoconiosis)
Akciğerlerin toz hastalığıdır. Kömür tozları, demirli ve silisyumlu tozlar, berilyum tozları, asbest tozları 
önemlidir; genellikle meslek hastalığı olarak görülürler.

Pnömokonyoz Bulgular 

Antrakoz
Asemptomatik tip

Basit tip

Progressif tip

Karbon partikülleri•
Kömür emekçileri, hava kirliliği, sigara•
Akciğerlerde makrofajlarca fagosite edilmiş karbon partikülleri•

Kömür+silisyum tozları•
Akciğerlerde hafif fibrozis•
Emfizematöz alanlar•
Solunum kapasitesinde hafif azalma•

Kömür+silisyum tozları•
Akciğerler kapkara•
Çapları 2 cm'yi bulabilen fibröz nodüller•
Fibröz nodüllerde silisyum kristalleri varsa "silikotik nodül" 
tanımlaması

•

Romatoid artrit ile birlikte olursa: Caplan sendromu•
KOAH nedeniyle pulmoner hipertansiyon ve cor pulmonale•
Solunum kapasitesinde belirgin azalma•
Tümör ve tüberküloz için yüksek risk•

Silikozis  (silika tozları)

Akut silikozis

Kronik silikozis

Progressif massif  fibrozis

Etyoloji : zımpara işleri, mermer ve granit işleri, seramik, porselen ve 
kaolin işleri, metal döküm işleri, kum fırtınalarının sık olduğu 
yörelerde yaşayanlar

Alveol lümenlerinde lipoproteinsi madde ve nekrotik hücreler•
Prognoz kötü•

Akciğerde fibrozis ve minik (2-4 mm) silikotik nodüller•
KOAH nedeniyle pulmoner hipertansiyon ve cor pulmonale•
Peribronşiyal lenf düğümlerinde “yumurta kabuğu (eggshell)”
niteliğinde kalsifikasyonlar

•

Demir ve silikat tozları karışımının solunmasıyla “siderosilikozis•
Karbon partikülleriyle birlikte olduğunda Caplan sendromu•
Solunum kapasitesinde belirgin azalma•
Tümör ve tüberküloz için yüksek risk•

Özellikle üst loblarda 2-8 cm çapında silikotik nodüller•
Akciğerlerde güçlü fibrozis•
KOAH nedeniyle pulmoner hipertansiyon ve cor pulmonale•
Solunum kapasitesinde aşırı azalma•
Tümör ve tüberküloz için yüksek risk•
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Pnömokonyoz Bulgular

Asbestozis Asbestos (asbest):  silisyum + sodyum + demir + magnezyum + 
kalsiyum 
Lifsel mineral yapısında hidrate silikatlar
Doğada, ses ve ısı yalıtımında, borularda, vb

Kronik interstisiyel fibrozis sonucu gelişen cor pulmonale•

Benign plevral effüzyon○

Parietal plevral plaklar○

Diffüz plevral fibrozis○

Küresel atelektazi○

Plevra yapışıklıkları ve effüzyonu•

Bronş karsinomu (sıklıkla adeno ca)○

Malign mezotelyoma (bronş ca’ya kıyasla görece az- %3).○

Kanserler•

Berilliyozis Beryllium üretimi ve işlenmesi ile ilgili işkolunda
Elektrik (floresan ampul üretimi), elektronik, uzay ve nükleer endüstri
Yoğun solumalarda akut pnömoni•
Hafif ve uzun süreli solumalarda akciğerlerde sarkoidozu andıran 
granülomlu yangı tablosu (zamanla restriktif akciğer hastalığı)

•

Talkozis Talk tozları soluma (kozmetik, farmakoloji, kağıt, deri, lastik, vb işler)
Minik fibrotik nodüller (yabancı cisim granülomları)•
Eroin kullananlarda vasküler ve interstisiyel granülomlar•
Güçlü olgularda pulmoner hipertansiyon ve cor pulmonale•

   SOLUNUM SİSTEMİ PATOLOJİSİ Sayfa 3    


