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Bu kitabýn tüm hakký yazarýna aittir. Ýzin alýnmaksýzýn bir kýsmý yada tümü basýlamaz, fotokopi, kayýt,
tekrar çoðaltma gibi elektronik ve mekanik bir þekilde çoðaltýlamaz ve yayýnlanamaz. Kaynak
gösterilerek kýsa alýntýlar yapýlabilir.
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ÖNSÖZ
Bu kitapta, 50 yýlý aþkýn doktorluk yaþamýmda, mesleksel akciðer hastalýklarý alanýnda edindiðim
deneyimleri, batý dünyasýnýn saygýn bilim adamlarýnýn araþtýrmalarýndan ve yazýlarýndan yararlanarak
sunmak istiyorum.
Henüz geliþmekte olan ülkeler arasýnda çýkamamýþ olan ülkemezin her alanda olduðu gibi meslek
hastalýklarýnda da sorunlarý vardýr. Bundan ayrý olarak, batý dünyasýnda sadece meslek hastalýðý olan bir
çok saðlýk sorunlarý ülkemizde ayný zamanda çevresel sorun olarak karþýmýza çýkýyor. Bunun en önemli
nedeni, Anadolunun jeolojik yapýsý, coðrafyamýzý iyi kullanamamýþ olmamýz ve hepsinden önemlisi
saðlýk eðitimindeki kusurlarýmýzdýr. Bunu doðrulamak için basit bir örnek vermek istiyorum. Yirminci
yüzyýlýn baþýnda asbestin yaptýðý onlarca hastalýðýn, Türkiyemizde tüberküloz gibi tedavi gördüðünü
açýk yüreklilik ile söylemek gerekiyor.
Türkiyede meslek hastalýklarý denilince, ilk akla gelen kömür madenlerinde çalýþanlarýn karbon ve kuarz
gibi inorganik minerallerin solunmasýna baðlý kömür madeni iþçilerinde görülen pnomokonyoz ve silikosis
akla geliyor. Bu iki hastalýðýn kýrsal alanlarýnýn yerleþim yerlerinde, yemek piþirmek, ýsýnmak amacýyla, sap,
saman, çalý çýrpý ve tezek kullanýlmasýndan da karbon partikülü solunduðu, batýda terkedilmiþ olan kum
püskürtülerek, un gibi bir duruma sokulan kuarsýn ayný hastalýklarý yapmasý örnek verilebilir. Böyle bir
ortamda doðmuþ, yaþamýþ ve eriþkin hale geldikten sonra þehirlere göç ederek büyük sanayi kuruluþlarýnda
çalýþarak hayatýný kazanan kiþilerde oluþabilen bir hastalýðýn sebebinin iþ yeri olarak nitelemek doðru
olamaz. Avrupada maden ocaklarýnda çalýþan Türk iþçilerinde pnomokonyoz tanýsý konarak tazminat söz
konusu olunca, senin bu hastalýðýn sebebi Türkiye ile ilgilidir diye kesip atýlýyor. Örnek vermek gerekirse,
Avrupada crocidolit denilen asbest türü kullanýlýrken, Türkiye bu mineralin yaptýðý hastalýðý, kýrsal alanda,
beyaz toprakta karýþmýþ olan tremolit asbest yapmaktadýr.
Birleþik Amerikada iþçi ve çevre saðlýðý için National Istitute For Occupational Safety and Health
(NIOSH=Ulusal Mesleksel Güvenlik ve Saðlýk Kuruluþu), Occupational Safety and Health Administration
(OSHA= Mesleksel Güvenlik ve Saðlýk Ýdaresi), Environmental Protection Agency (EPA=Çevre Koruma
Kurumu) gibi çok önemli görevleri üstlenen kuruluþlara karþý bizde bu iþi ÝSGÜM bu göreve üstlenmektedir.
Bunlardan NIOSH, çalýþanlarýn hastalýklarý ve sakatlarý bakýmýndan en önemli üç kriter vardýr. Bu tür hastalýk
ve sakatlýklarýn görülme sýklýðý, kiþiþel aðýrlýk derecesi ve bunlarýn önlenmesine yönelik tedbirler. Bunlarýn
kayýtlarý çok güvenilirdir. Örneðin, listenin baþýnda bulunan mesleksel akciðer hastalýklarý konusunda 1.2
milyon iþçi silika tozu solumakta ve bunlarýn 60.000ni silikosise yakalanacaktýr. Ýþçi saðlýðý alanýnda, önemli
araþtýrmalarý olan Prof. Cimrin, Türkiyemizde resmi kayýtlara göre son yirmi yýlda mesleksel akciðer
hastalýklarýn sayýsý 1,500ün üstüne çýkmamýþtýr. Oysa ki madencilik sektöründe çalýþan 220,000 iþçi olmasýna
karþý 20 tane pnomokonyoz rapor edilmiþtir! Toz düzeyi yüksek iþ yerlerinde çalýþmalar bilindiðine göre
beklenen sayýnýn 5,000in üstünde olmasý gerekiyor. Eldeki deðerlerin düþük olmasýnýn bir çok nedenleri
var. Örneðin sigortasýz, kayýtsýz iþçi çalýþtýrýlmasý gibi.
Bu kitapta, devlete baðlý kömür madeni ocaklarýnýn çalýþanlarýnýn yanýnda, özel maden ocaklarýnda
ve büyük sanayi þehirlerindeki atölyeler ve kýrsal tarým alanlarýnda çalýþanlarýn, ve halk saðlýðý yönünden
gözden kaçabilecek fakat önemli saðlýk sorunlarýna aðýrlýk vermek istedik.
Türkiyede Mesleksel ve Çevresel Hastalýklar konulu kitabýn yazýlmasýný yakýndan tanýdýðým BURVERTA
Baþkaný Necdet Erece, benim gibi týp yaþamýnýn sonbaharýna gelmiþ birisinden istemiþtir. Bu arkadaþ,
gençlik yýllarýný Anadolunun köy ve kasabalarýnda Veremle Mücadele ederek geçirmiþ, rahmetli Dr.
Hamdi Açan ve Dr. Neþati Üsterin öðrencisidir. Bursada iþçi saðlýðýnda, meslek hastalýklarýnýn teþhisi
ve kanser, tüberküloz gibi hastalýklarýn erken tanýmý için Avrupai bir tarama sistemi kurmuþtur. Bu
yetmiyormuþ gibi, meslek hastalýklarýna gönül vermiþ ve bu konuda kurs ve kongreler tertip etmekle
kalmamýþ, kendi saðlýk sorunlarýný geri plana iterek, yýlmadan önüne çýkan engelleri birer birer aþarak
hastalara kol kanat açmýþ ve Bursaya, önemli saðlýk tesisleri kazandýrmýþtýr. Ülkesini bu derece seven,
böyle bir dostun teklifini severek kabul ettik. Kendisine candan teþekkür eder, kitabýn ilgi duyanlara
faydalý olmasýný diliyoruz.
Prof. Dr. Y. Ýzzettin BARIÞ
Emekli Öðretim Üyesi

Dr. Eþref ATABEY
Jeoloji Yüksek Mühendisi
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GÝRÝÞ
Ýkinci Dünya Savaþýndan sonra endüstride kullanýlan 60 bin kimyasal maddenin sadece on
bininde hayvanlar üzerinde toksisite çalýþmasý yapýlmýþtýr.
NIOSH Ýþçi saðlýðý ve yaralanmalarý ile ilgili l0 iþ dalýnýn ön sýraya alýndýðýný bildiriyor. Bu karar
için üç kriter göze alýnmýþtýr. 1) Hastalýðýn veya yaralanmanýn görülme sýklýðý, 2) Bu saðlýk sorunun
aðýrlýðý ve 3) Önlenebirliði . Bunlarýn listesinde mesleksel akciðer hastalýklarý birinci sýraya alýnmýþtýr.
NÝOSHe göre ABDde silika tozu soluyan ve silikosise yakalanma þansý olan 60.000 iþçi vardýr. 20 milyon
erkek ve kadýn asbeste maruzdur ve bunlarýn 75.000 - 300.000i gelecek 50 yýl içinde kansere yakalanacaktýr
Tersane iþçilerinde yapýlan çalýþanlarda % 10-18inde asbestosis geliþmektedir. Tekstil iþçilerinin 35.000de
black lung (siyah akciðer hastalýðý olan) bissinosise yakalanmýþtýr. Bu hastalýktan yýlda 4.000 iþçi
ölmektedir. Mesleksel astma prevalansý ise, riskli meslekte çalýþanlarýn % 10.unda görülmektedir.
NIOSHya göre iþçi hastalýklarý arasýnda mesleksel kanser ikinci önemli gruba girer. Bunu takiben,
kardiovasküler, üretim organý, nörotoksik, yüksek sese baðlý iþitme kaybý, deri ve psikolojik hastalýklar
yer almaktadýr.
Endüstride kullanýlan kimyasal maddelerin baþýnda % 10 oranla pestisitler gelmektedir.Kullanýlan
pestisitlerin 1/3ü toksisite testine tabi tutulmamýþtýr.
ABDde çalýþanlarýn l milyonunda göz, 400.000 inde kýrýk, 21.000 inde amputasyon ve 2 milyondan
fazlasýnda da týbbi tedaviyi gerektiren yaralanma tespit edilmiþtir.
Çalýþanlarýn l milyondan fazlasýnda kas iskelet sistemi zedelenmesi, örneðin bel aðrýsý
bulunmaktadýr.
ABDde bir yýl içinde 10 milyonun üstünde zedelenme, sakatlanma (injury) ve bunlara baðlý
20-80 bin ölüm olayý ve 2 milyon sakatlanma tespit edilmektedir.
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Tarýmsal Akciðer Hastalýklarý:

182-193

Genel Bilgiler
Tarým Koruma Ýlaçlarý
Tarýmsal Hastalýklarýn Nedenleri
Kuþ gribi, Newcastle hastalýðý, Pulmoner Mycotoxicosis,
Hipersansibilite Pnomonisi, Bissinosis.
Meslek Hastalýklarý Tanýsý Ýçin Akciðer Filmi Nasýl Okunur?

194-196

MTA Genel Müdürlüðünün Türkiyede, enerji ham maddeleri, metalik
madenler, endüstriyel ham maddelerin yataklarýný gösteren haritalar

197-202

Dizin

203-206

Renkli Görseller

207-221

TÜRKÝYEDE MESLEKSEL VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR

9

ÝNORGANÝK TOZ HASTALIKLARI

-

Olurdum.

Pnomokonyosis: Özellikle maden ocaklarýnda
(kömür, krom, cýva vs) solunan tozlara karþý akciðerlerin verdiði reaksiyondur. Bu reaksiyon çoðu
kez, fibrosis þeklindedir. Sözün özü, pnomokonyosiste, akciðerde fibrosis ile sorumlu mineralin
(örneðin silika) birlikte bulunmasý þarttýr.

-

Neden? Madencilik kolay bir iþ deðil.?

-

Çünkü madencinin aldýðý para helaldir.

-

Maden ocaðýnda iþçiler hangi sebeplerden ölürler?

-

Bildiðim kadarýyla Grizu patlamasý, yangýnlar,
göçükler, verem, Suda boðulma ve enderi nadirattan
toz hastalýðýndan!

-

Madende su mu var ki boðuluyorlar?

-

Ocaðýn tavanýndan devamlý su damlar. Bunlar
çukurlarda birikerek, ufak fakat derin gölcükler
sebep olurlar. Ýþçilerin elinde fener yoksa ve yüzme
de bilmiyorsa bu gölcüklere düþüp boðulabilirler?
Birkaç arkadaþým böyle ölmüþtü.

-

Verem çok mu görülüyor? Ýþçinin veremli olabileceðini önceden anlaya -bilir misiniz?

-

Aþaðý yukarý belli oluyor. Verem olan, halsizdir,
zayýftýr ve ikide bir ocaðýn bir kenarýna çekilip uyuya
kalýrlar. Öksürüðü, balgamý vardýr.

-

Kan tükürdüðünü göremezsiniz deðil mi?

-

Karanlýkta nereden göreceksin? Bir tarihte Zonguldak valisine, bazýlarý hafta sonunda sahilde gezinip,
saða sola kanlý balgam tüküren iþçilerden þikâyetçi
olmuþtu. Vali bey, oraya arozöz gönderip, rýhtýmý
yýkayýp, balgamlarý denize attýrýyordu

-

Son soru, sizi, sýk, sýk film taramasýndan geçirip
toz hastalýðý olup olmadýðýna bakýyorlardý. Bunun
faydasý oluyo muydu?

-

Pek faydasý olmazdý. Zira toz hastalýðý olan kendini
biliyordu. Belirtilerden veya özelde çektirdikleri
film raporlarýndan. Böyle hastalýklý kiþiler, taramaya
katýlmaz, kaçar

-

Niye kaçýyorlar. Bu onlarýn iyiliði için yapýlan bir
iþ.

-

Ýyi ama hastalýk çýkarsa, yeraltý ocaðýndan, yer üstü
iþine alýnýyorlar. Bu durumda aldýklarý maaþ yarý
yarýya azalýyor.

Akciðerin en önemli pnomokonyosis (P) Antrakosis veya Kömür Medeni Ýþçilerinin Pnomokonyosisi daha çok kömür madeni ocaklarýnda
çalýþanlarda görülür. Kömür madeni iþçilerinin
iki meslek hastalýðý yani pnomokonyosis (coal
miners neumoconiosis) ve silika veya quartz
tozlarýnýn solunmasýyla oluþan silikosistir.
Kömürün uçucu-yanýcý yüzdesinin artmasý,
tozlanabileceðini gösterir Yani kömürün karbon
içeriðinin artýþý, tozlanmasý ile orantýlýdýr
Ülkemizde maden kömürü ocaklarýn en önemlileri
batý Karadeniz sahil þeridinde, Egenin doðusundaki Soma, Tavþanlý, Tunçbilek; Ýç Anadoluda
Elbistan ve Doðu Anadolunun bazý yörelerinde
bulunmaktadýr.
Kömüre ihtiyaç ilk önce denizcilikte duyulmuþtur.
Eski gemilerin kazanlarýndan buhar elde edilmesi
kömürle yapýlýyordu. Osmanlý Ýmparatorluðunda
kömürün önemi II. Mahmut ile baþlamýþtýr. Kömür
sýkýntýsý çeken Mahmut, kömür bulan kiþilere
büyük para ödülü ve ölünceye kadar maaþ
baðlamýþtýr. Bunlardan birisi memleketine izine
giden deniz eri Uzun Mehmettir. Mehmet,
Zonguldakýn Köseaðzý Deðirmeni viranesinde
taþ kömürü mostrasýný bulduðu için padiþah ona
5 bin kuruþ ödül ve 600 kuruþ aylýk baðlamýþtýr.
Kömür maden ocaðýnda çalýþan iþçiler genellikle,
yerin veya denizin yüzlerce metre altýnda, karanlýkta, her türlü tehlikeye maruz kalarak çalýþan
garip insanlardýr. Muayene sýrasýnda bunlarla
yaptýðým konuþmalarda bilmediðim bazý þeyleri
öðrenmiþtim. Bu konuþmalardan bir kaçýný sizlerle
paylaþmak istiyorum.

Madencilerle Söyleþiler :
Akciðer filminde, her iki üst lob alanlarýnda Angel
wing olarak tarif edilen, en büyük çapý 50 mm. yi geçen
büyük opasiteli yaþý 70i geçmiþ iþçi nefes darlýðý ile
gelmiþti. Hastalýðý çok ilerlemiþ ve belli ki, terminal
döneme girmiþti. Bu tür opasitelere Melek Kanadý
(Angel wing) deniliyordu. Anlamý, gökten melekler
inmiþ ve onu öteki dünyaya taþýyacaktý!
-

Yeniden dünyaya gelsen gene madenci olur muydun?

Toz hastalýðýndan çürüðe çýkmýþ ve zaman,
zaman ateþlenmesi ve ateþi olan orta yaþlý bir
madenci.
-

Madene iþe girdiðinde kaç yaþýndaydýn?

-

On sekiz

-

Bu askerlik yaþý?
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-

Biz askerliði ocakta yaparýz. Kanun öyledir

bilirler miydi?

-

Hiç askere almazlar mý sizi

-

Harp olunca alýrlar. Bize harpte düþman siperleri
geçmek için tünel kazdýrýrlar, laðým attýrýrlar.

Maden ocaðýnda solunan kömür tozlarý, akciðerden
makrofajlar tarafýndan alýnýp, lenfatik kanallarla
boyundaki lenf bezlerine gelebileceðini düþünebilirler
miydi? Neden

-

Sen eski maden iþçisisin. Galeride kazmacý ve
kürekçilerinin çýkardýðý kömürleri, vagon olmadýðý
için asansöre nasýl taþýyordunuz.

-

Katýrlar ile

-

Yapma yahu. Katýrlarý aksi hayvandýr.

-

Maden ocaðýnda çok uysal olurlar.

-

Peki, bayram günlerinde ocakta kimse kalmayacaðýna göre bu hayvanlarý kim besliyordu? Orada
nöbet tutan var mýdýr?

-

Nöbetçi falan olmaz. Hayvanlarý da vagona atýp
yukarýya çýkarýyorduk ama gözleri görmediði için
dýþarýda telef oluyorlardý.

Trabzonun Of ilçesindeki Ziraat Bankasý veznedarý S.A. sað supraklaviküler i çukuruda büyümüþ
lenf bezleri sebebiyle, HÜTF Onkoloji ünitesine
sevk edilmiþ. Lenf bezi biyopsisi maliðn melanoma
gelince onu kemoterapiye almýþlar. Beþ kür kemoterapiden sonra alýnan akciðer filminde her iki
apekste nodüler görüntüler sebebiyle göðüs hastalýðý kliniðinden konsültasyon istemiþler.
Beni onkolojiye gönderme. Ýlle sen tedavi et diye
yalvarýp yakarýyor. Muayenesinde, anýlan bölgedeki
büyümüþ bezelerin devam ettiðini anladým. Akciðer
sesleri temizdi ve filmdeki görüntüler tüberküloz sekeline
benziyordu. Konulan teþhisten þüphelenince tekrar lenf
bezlerinden biyopsi alýnmasýný önerdim. Seve, seve
kabul etti. Çýkarýlan biyopsi materyelinin parafin
blokunu, ABDde çalýþan eski öðrencim Dr. Cazibe
Çelike gönderdim. Gelen yanýt, antrokotik lenf bezi.
Maliðn melanoma yok. Cazibe bir de uyarýda bulundu.
Onlara söyle, malenoma teþhisi için S. 100 boyasý
yapmalarý lazýmdý 
Hasta da ben de çok sevindik.Onu INH ile kemoprofilaksiye aldým ve iki ay sonra gelmesini söyledim. Kontrol
için geldiðinde rengi düzelmiþti. Elindeki paketi bana
uzatýrken.
Allah senden razý olsun deyip durdu. Pakete baktýðýmda üç tane büyük tekerlek þeklinde kaþar peyniri
vardý. Hastam, karþý gelmeme raðmen her kontrole
geliþte, ayný þeyleri getiriyordu?
Veznedarýn ilk geliþinde daha önce ne iþ yaptýðý sorulsaydý ve o da gençliðinde Zonguldak maden ocaklarýnda
çalýþtýðýný bildirmiþ olsaydý acaba doðru teþhise vara-

Neden S .100 boyasýný yapmadýlar ?
Sivaslý bir kadýnda, saðda plevral effüzyon ile
birlikte sað skalen lenf bezlerinde büyüme vardý.
Torakoskopide, plevranýn rengi simsiyah idi. Lenf
bezi de antrakotik idi. Bunun sebebi, primitif
biomas ( tezek) kullanýlmasýydý.
Þ.Ö.yi Almanyadan Türkiyeye geri göndermiþler.
Karaciðeri sað kalb yetmezliði sebebiyle pubiste
idi. Sað ayak bileði üzerinde de renkli bir tümöral
kitle vardý. Zonguldakta 15 yýl ocakta çalýþmýþ
ve çavuþluða terfi etmiþ. Almanyaya gitmek için
baþvurmuþ. Filmini çekmiþler, normal bulunmuþ
ve orada da 5 yýl yeraltý ocaklarýnda çalýþmýþ.
Film taramasýnda pnömokonyosis bulunduðu için
açýk akciðer biyopsisi yapmýþlar. Aslýnda buna
gerek yoktu. Biyopsi materyelinin patolojik incelenmesinde, silicosis ve sarcoidosis tanýlarý konmuþ. Ýkinci
hastalýk için steroid vermiþler. Bir ay sonra hemoptezisi
olunca, balgamýnda basil aramýþlar ve + bulununca
anti-tbc tedaviye almýþlar. Bu üç hastalýk yetmemiþ
gibi, steroide baðlý DM.de ortaya çýkmýþ. En iyisi sen
Türkiyeye git. Orada güneþli iklim sana çok iyi gelir.
Sizin doktorlarýnýz da iyidir demiþler. Tazminat vs
yok, peþ parasýz gelmiþ. Acilden konjestif kalb yetmezliði,
KOAH ön tanýsý ile yatýrýlmýþ. Ýnce uzun bir adam.
Solunum sesleri alýnmýyor.Yok gibi. Akciðer filminde
A tipi büyük opasiteler ile birlikte her iki akciðerde
bütün alýnlarda, yaygýnlýðý 3/3 olan ve çapý 5 mm-10
mm arasýnda deðiþen yuvarlak opasiteler (RR) ve
torakotomi sekelleri var. Sanki dört hastalýk yetmemiþ
gibi, meraklý bir intörn fýrsatý kaçýrmamak için, sað
ayak bileðindeki tümörden biyopsi almýþ. Onun sonucu,
Kaposi sarkomu. O tarihlerde henüz HIV enfeksiyonu
ve AIDS bilinmiyordu. Þ.Ö. Türkiyede teþhis konan
ilk AIDS vakasý olacaktý. Yapýlan tedaviden hiç yarar
görmedi. Hastane idaresinden iki de bir memurlar
gelip, kendisinden yatak parasý istiyorlardý. Elbiselerini
bohçalayýp benim yanýma gel dedim. Odamda pijamalarýný çýkarýp, elbiseleri giydi ve kaçýp gitti. Üç ay sonra,
baðýra, baðýra konuþan yaþlý bir kadýn poliklinikte
gezinip duruyor ve beni arýyordu. Þ.Ö.nün annesiymiþ.
Elindeki yazýyý masamýn üstüne attý. Ýcradan gelen
yazýda, oðlunun hastane borcunu ödemesini
istiyorlarmýþ. Aksi takdirde, evini satacaklarmýþ !
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Kömür Madeni Ýþçilerinin Pnomokonyosisi
(Coal Miners Pneumoconiosis):
Kömür madeni ocaðýnýn içinde veya dýþýnda
çalýþýrken yoðun kömür tozu soluyan iþçilerde,
karbon akciðerde toplanmasý ve burada doku
reaksiyonu yapmasýna Kömür Madeni Ýþçilerinin
Pnomokonyosisis ( Coal workers pneumoconiosis =CWP) denir. Bu hastalýkta akciðerlerde antrakotik pigment birikimi ile birlikte fibrosis olduðunda kömür makülü (coal macule) denilmektedir.
Tek baþýna makül bulunmasý meslek hastalýðý
anlamýna gelmez. Çapý 1- 2 mikron arasýnda
deðiþen siyah partiküller, terminal veya proksimal
respiratuvar bronþiollerde ve plevrada makrofajlar
tarafýndan yutulurlar. Antrokotik materyeller,
akciðer parankimasýnda, küçük hava yollarýnda,
plevrada ve hiler, supraklaviküler lenf bezlerinde
birikebiliyor. Sadece kömür partikülleri solunmasýnda, fibrosis ve amfizem görülmemesine
karþý, sigaraya baðlý olanlarda bu anormallikler
belirgindir. Sigara içen veya havasý kirli olan
þehirlerde veya kýrsal alanlarda primitif biomas
denilen tezeðin ocak ve sobalarda yakýlmasýna
baðlý carbon ile karýþýk toz soluyanlarýn hastalýðýna
Antrakosis denilmektedir. Bundan baþka grafit
ve lastik yapýmýnda kullanýlan siyah karbon (carbon black) soluyan kiþilerde de görülür. Kömür
tozu soluyanlar genellikle asemptomatiktir. Bazý
iþçilerde, kronik bronþit ile uyumlu öksürük ve
balgam çýkarma olabilir. Akciðer filminde, normalde daha ziyade üst loblarda irregüler dansiteler
görülebilir. Bunlarda genellikle akciðer fonksiyon
testleri normaldir. (1,2)
Kömür madeni iþçileri ocakta silika partiküllerini
de soluyabilirler. Ancak CMP. lularýn ancak %
1.inde üst loblarda progressif massis fibrosis
(PMF) denilen büyük opasiteler görülmektedir.
Bu opasiteler nekrozlu veya nekrozsuz olabilir.
Kömür iþçilerinde HRCT. de IPF benzeyen
radyolojik görüntü, yani diffüz intersititiel akciðer
fibrosis, buzlu cam görünümü olan CMP olgularý
da rapor edilmiþtir. Bu tür patolojinin oluþmasýnda
birlikte solunmuþ silika tozlarýný, enfeksiyonlarý
ve immünolojik anormalliklerin sorumlu olduðu
düþünülmektedir. Kömür madeni iþçisinde PMF
görüldüðünde akciðer fonksiyon testlerinde obstriktif ve restriktif fonksiyon bozukluðu
görülür.(3) Basit CMP.li kiþiler iþ yerinden
ayrýldýklarýnda, silikosisin aksine hastalýkta ilerleme olmaz.
Ocakta toz ölçümünde silika partiküllerinin de
bulunmasý, hastalýðýn daha ileri evreye girebileceðine iþaret eder. Bu nedenle deðiþik ocaklarda
çalýþan kömür madeni iþçilerinde, deðiþik
patolojilere örneðin silika ve karbonun birliktelið-
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ine iþaret eden miks tipte pnomokonyosisten bahsedilir. Bu durumda küçük, multiple, yuvarlak
opasitelerin hakim olduðu duruma basit (Simple)
CMP. büyük opasitelerin olmasý halinde ise PMF
li komplika CMP tanýlarý konulmaktadýr.
CMP. Þüpheli önce standart akciðer filmlerde belli
olursa da daha detaylý bilgi HRCT tekniði ile
çekilen bilgisayarlý akciðer filmlerinden anlaþýlýr.
CMPde küçük yuvarlak opasiteler üst zonlarda
lokalizedir. Az sayýda iþçide ise alt loblarda daha
az yuvarlak opasite görülür. Kömür iþçilerindeki
küçük yuvarlak opasitelerin çapý l cm.den küçüktür Hastalarýn % 10-20.inde kalsifiye pulmoner
nodüllere de rastlanýr.
Her ne kadar silikosis ve CMP iki ayrý hastalýk ise
de, bunlarýn CT ile birbirinden ayýrt edilmesi çok
zordur. (4)
Kömür madeni iþçilerin akciðer apekslerinde 2
cm.den büyük A,B ve melek kanadý. (Angel Wing)
denilen C tipi büyük opasiteler görülmektedir
Bunlar tek taraflý olduðundan akciðer kanserinden
ayýrt edilmeye yönelik tetkikler yapýlmalýdýr.
Büyük opasiteler bazen kaviteleþmektedir. Bu
durum kendisini hemoptezi ile belli edebilir. Kavite durumunda, malignite, tüberküloz ve intrakaviter aspergilloma akla getirmelidir. Büyük opasitelerin kenarlarýn corona radiata denilen dikinsi
çýkýntýlar olmasý halinde akciðer kanseri ile kolaylýkla karýþýr. Çoðu kez büyük opasiteler, hiler lenf
bezlerinde kalsifikasyona eþlik ederler.
Maden kömürü iþçilerinin pnomokonyozunda
sahneye sadece küçük opasiteler hakimse, akciðer
fonksiyon testlerinde önemli deðiþikliðe sebep
olmazlar. Sigara içildiðinde kronik obstriktif akciðer hastalýðý kliniði geliþiyor. Bazý iþçilerde küçük
veya büyük opasite olmaksýzýn sphirometrik deðerlerde belirgin bozukluk görülülebiliyor.
Kömür iþçilerinde PMF olduðunda, büyük opasitelerin
veya maküllerin çevresinde büllöz amfizem alanlarý
bulunur.
Bazý hastalarda, pnomokonyozdan yýllarca önce
veya sonra birden fazla kaviteli büyük opasitelerle
birlikte romatoid artritis, yani Caplan sendromu
da görülmektedir.(5)
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Resim 1: Maden iþçisi ocak giriþinde

Resim 2: Melek kanadý imajý.

Resim 3a: Melek kanadý imajý R e s i m 3 b : K a v i t e l e þ m i þ
veren C tipi büyük opasiteler. Büyük opasite içinde nekroz.

Resim 4: CMPde sol üst lobda q/q tipi küçük yuvarlak
opasiteler.

Resim 5: CMPde periferde yaygýn irregüler opasiteler.

Resim 6: Standart akciðer filminde önemli anormallikler
görülmemesine karþýn HRCT kesitinde yaygýn küçük yuvarlak
opasiteler görülmektedir.
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SÝLÝKOSÝS
Silikosisten sorumlu mineral kristalize Silaka
(Silicon dioksit=SiO2) dir. Bu kristal kum ve
kayalarýn yapýsýnda bulunur. Aslýnda silika yer
kabuðunun esas elemaný olup, en yüksek oranda
Granit (Granite), Çakmak Taþý (Flint Stone) ve
Kuvars (Quartz) kaya ve taþlarýnda bulunur.
Silikosis mesleksel veya çevresel kökenli olabilir.
Birincisine örnek olan iþ dallarýnýn bazýlarý aþaðýda
görülmektedir.
Madencilik : Kömür, altýn,bakýr, civa,kima, talk
vs.
Taþçýlýk : Granit, kuartz, çakmak taþý, taþlarý,
yontan, kesen iþçiler.
Kum raspasý yapanlar : Havuza alýnmýþ emilerin
su altýnda kalan kýsýmlarýnýn temizlenmesi, vitray,
seramik, çanak çömlek yapýmý, emaye, ateþ tuðlasý
yapým ve kullanýmý, kazan içlerinin temizlenmesi
yapanlar vs.
Tünel yapýsýmýnda çalýþanlar
Lastik ve boya endüstrisi:
Küçük atelyelerde veya her türlü kontrolden yoksun sigortasýz iþçi çalýþtýrýlan yerlerde toz hastalýðýna yakalananlarýn sayýsý az deðildir.
Kristal eþya yapýmýnda kullanýlan hammadenin
üretimini yapan atelyeler bunlara örnektir. Büyük
kuartz kayalarýnýn önce balyozlarla küçük
parçalara ayýran ve sonra bunlarý deðirmenlerde
un gibi toz haline getiren, örneðin kristal bardak,
vazo yapan iþçilerde silikosisin akut veya
hýzlandýrýlmýþ formlarýna rastlamaktayýz. (1)
Öte yandan deðiþik desenlerin yapýþtýrýldýðý cam
parçalarý üzerine basýnçla püskürtülen özel kum
tozu ile vitray yapanlarda akut silikosis geliþtiðini
gördük.
Su kullanmadan, çatal, býcak,kaþýk gibi mutfak
aletlerini parlatanlarda veya bileyenlerde de silokosis görülebilmektedir
Silicosis sadece maden ocaklarýnda çalýþanlarda
görülmez. Ýlginç görülme alanlarý da vardýr. Örneðin Arabistan yarým adasýnda, çöl fýrtýnasýna
tutulan Bedevilerde, mezar kazananlarda, tren
makinistlerinde, motorlu taþýt sürücülerde de
görülmek ve bunlar, Çöl Akciðeri (Desert Lung)
diye anýlmaktadýr.
Türkiyede son senelerde kot pantolonlarýn belirli
yerlerinin aðartýlmasý amacýyla deniz kumu
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püskürtülmesi yapan merdiven altý denilen, kapalý
ve kontrolsüz yerlerde çalýþan iþçilerde akut ve
akselere silikosis olgularý yayanlanmaya
baþlamýþtýr.
Kot pantolonu kumlamasýna baðlý ilk silikosis
yayýný 9 Eylül Ü.Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý
Anabilimdalýndan Sevinç, Çimrin ve Manisalý ve
arkadaþlarý tarafýndan 2003 yýlýnda J.Occup Health
dergisinde çýkmýþtýr. (2)
Erzurum Ü. Týp Fakültesi Aziziye Araþtýrma Hastanesinden Akgün, Görgüner ve Meral J.Occup
Health dergisinde 2005 yýlýnda iki olgun
yayýnlamýþlardýr (3 ). Ayný yýl içinde Gür, Kýlýk,Kýlýç
ve arkadaþlarý (4) Silicosis in Denim sandblasting
textile workers ( two case reports) þeklinde Eur
Respir J. Dergisinin supplementinde üçüncü bir
yazýlarý çýkmýþtýr. Kot kumlamacýlýðý yapan iþçilerin
daha ziyade, Doðu Anadolunun Bingölün Karlýova
ilçesine baðlý Tokluçay ve Taþlýçay köylerinden
gelmeleri yüzünden Erzurum Atatürk Üniversitesi
Aziziye Araþtýrma Hastanesi Göðüs Hastalýklarý
Kliniðinden Akgün, Mirici ve Uçar ve arkadaþlarýnýn
2006 yýlýnda 16 vakalýk yazýlarý Occup.Med dergisinde çýktý.(5 ) Ayný araþtýrcý grup Eur Respir J.nin
2008 yýlýnda ayný yöreden olup 1991-2006 yýllarý
arasýnda çalýþan 157 kot kumlamacýlýðý yapmýþ olan
genç iþçilerde yaptýklarý araþtýrmayý yayýnladýlar.
Bunlarýn içinde yakýn takibe aldýklarý 145 kiþinin
77.inde (%53) radyolojik olarak silikosis görüntüleri
tespit etmiþlerdir.(6) Daha sonraki yýllarda Tokattaki
Gazi Osman Paþa Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs
Hastalýðý Anabalimdalýndan Sahbaz, Ýnönü,Öcal ve
arkadaþlarý iki yeni olgu yayýnladýlar. ( 7). Türk
Silahlý Kuvvetler Koruyucu Hekimlik Dergisi (TAF
Prev Med) Taþ, Okutan ve Bozkanat ve arkadaþlarý
iki olgu daha yayýnlandý.(8)
Dr. Zeki Kýlýçaslan ve Dr.Haldun Sirer, silikosis
trajedisini yazýlý ve sözlü medyaya aktararak
komuoyunda önemli bir gündem yarattýlar.(9 ).
Kýlýçaslanýn verdiði bilgilere göre, her ne kadar
çoðu çok kötü durumda olan 300-350 arasýnda
deðiþebilen kot kumlayýcý iþçisinde silikosis
gösterilmiþse de bu sayýnýn 3,000in üstünde
olmasý gerektiðini vurgulamýþ ve sonunda Saðlýk
Bakanlýðý bu tip iþyerinde çalýþmayý yasaklamak
zorunda kalmýþtýr.
Kömür madeninde, silikosis görülmesinin sebebi,
ocakta kömür damarýnýn arkasýnda öne çýkan ve
iþçilerin mercimek taþý (quartz) denilen büyük beyaz
kayalarýn patlatýlmasý için ucuna uzun matkap takýlarak içinin oyulup buraya patlayýcý yerleþtirilip,
parçalanmasý ile ortaya çýkan yoðun taþ tozlarýnýn
solunmasýndan meydana gelir. (Resim 1) Taþ delme
iþlemini yapan iþçilere laðýmcý denilmektedir. Ýþ
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hikâyesi alýrken, iþçinin ocakta ne iþ yaptýðý ve kaç
sene çalýþtýðý soruþturulmalýdýr. Ocakta iþçiler, galeri
yapýlmasýnda veya yapýlan galerinin çökmesini
önlemek için kalaslarla desteklenmesini yapan domuz damcý, kömürü, kazma ile indiren, ve sonra
kürek ile vagonlara atýlmasýný yapanlar (kürekçi,
kazmacý) olup olmadýðý sorulmalýdýr. Toz veya
partiküller iki türlüdür, solunabilir olanlar ve patlayabilenler. Havada asýlý kalan 0.5-10 mikron
büyüklüðündeki tozlar alveollere ulaþýr. Daha
büyükler yukarý hava yollarýnda tutuluyor. Genel
olarak solunan tozlarýn ancak % 1-5i alveollere
ulaþýyor Bunlarýn bazýlarý aradan yýllar geçtikten
sonra fibrosis yapýyorlar. Toz hastalýðý için iþçinin
en az 35 yýl ocakta çalýþmasý gerekiyor. Tozun
büyüklüðü yanýnda içinde quartsýn da bulunmasý
çok önemlidir.
Genellikle ocaktaki toz kaynaklarý: quartz taþýnýn
parçalanmasýndan oluyor. Bunlarda delme, kazý,
nakliyat ve göçüklerin de etkisi vardýr. Üstelik çökmüþ
olan tozun yeniden girdaplanarak havalanmasý ve
askýda kalmasýda mümkündür.
Silikosis akciðere gelen silika partikülleri ile pulmoner alveoler makrafaj arasýndaki etkileþim
sonunda ortaya çýkan toksik reaksiyonla ilgilidir.
Bu mekanizmada makrofajlar ve fibroblastlar etkin
rol oynar.
Silikosisin üç türü vardýr. Akut silikosis, Akselere
Silikosis ve Kronik silikosis. Akut silikosiste, iþ
yeri ortamýnda yoðun silika tozu solunmasý söz
konusudur. Bu formun klinik- radyolojik görünümü
daha çok pnomoniye benzer. Akselere silokosiste
bu süre 5-15 yýl arasýnda geliþir.Kronik silikosis,
çalýþma yerinde l5 yýldan fazla silika tozu soluma
durumunda olan iþçilerde görülür. Kronik silikosiste
daha ziyade üst loblarda olmak üzere, lokalize ve
yaygýn kücük,yuvarlak opasiteler veya nodüller
bulunur. (Resim 2) Küçük, yuvarlak opasitelerin
çapý, 1.5 mm.den az (P), 1.5-3 mm arasýnda (Q) ve
3-5 mm. arasýnda (R) ölçülerinde olabilir. Küçük
opasitelerin yoðunluðunun deðerlendirilmesi için
her iki akciðer 3 bölgeye ayrýlýr. Üst, orta ve alt
zonlar. Küçük opasitelerin yoðunluðu, 0,1,2,3 katogoriler kullanýlýr. Bu katogorilerin de 0 katogorisi için
0/-, 0/0,0/1 ; 1 katogorisi için 1/0, 1/1, ½ ; 2 katogorisi
için 2/1, 2/2, 2/3 ve 3 katogorisi için de 2/2, 3/3 ve 3/+
subkatogoriler vardýr. Ýleri silikosis vakalarýnda,
daha ziyade üst loblarda progresif masif fibrosis
(PMF) formunda büyük (large) opasiteler geliþir.
Bunlarýn A, B ve C katogorileri vardýr. A formunda
yuvarlak opasitenin en uzun çapý 50 mm.den küçük,
B opasitenin büyük çapý 50 mm.den büyük fakat
kapladýðý alan üst lobdan daha az C katogorisindeki
opasiteler, sað üst lob alanýný aþacak derecedir.
(Resim 1 ve 5)
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Filmlerde olabilecek plevral patolojiler, paryetal
plevrada lokalize plevral kalýnlaþmalar, diafraðmada, göðüs duvarýnda (profilden veya önde) ve
diðer alanlarda görülebiliyor Plaklar bazen kalsifiye olabiliyor. Plak göðüs duvarýndaysa, profile
veya face on þeklinde kaydedilir. Profilde görülen
plaðýn kaydý için geniþliði en az 3 mm.olmalýdýr.
Kayýt sýrasýnda plaklarýn nerede olduðu not edilir,
örneðin göðüs duvarýnda, diafraðmada ve diðer
alanlarda plaklarda kireçlenme (kalsifikasyon)
olup olmadýðý da not edilmelidir.
Plevral anormalliklerde, diafraðma üzerinde veya
baþka yerlerdeki plaklarýn geniþliðinin kaydýna gerek
yoktur Sadece göðüs duvarýndakiler yazýlýr. Plaðýn
geniþliðinin tayini için yan filmler iþe yarar. Eðer
plevral kalýnlaþmanýn geniþliði, göðüs duvarýnýn ¼
ünü kaplýyorsa l, 1/4- 1/2 sini kaplýyorsa 2 ve bundan
daha geniþ sahayý içeriyorsa 3 subkatogorilerine
ayrýlýr.
Film okunmasýnda kostofrenik açýnýn kapalý olup
olmadýðý da not ediliyor.
Filmde diffüz plevral kalýnlaþma in-profile veya
on face kostofrenik açýyý da içine alacak þekildeyse
kaydedilir. Bu formda kalýnlýk kalýnlýðý 3 mm.den
fazla olmalýdýr.
Film okunurken pnomokonyos dýþýndaki hastalýklara
baðlý görüntüler için semboller vardýr. Bunlar
okunma formunda detaylý olarak belirtiliyor. Örneðin
eg, egg cell calcification, bu, bül, cp, kor pulmonale,
ef, plevral effüzyon gibi.
Uluslar arasý Çalýþma Organizasyonu (ILO)
pnomokonyosis filmlerinin okunmasý için,
standart filmler hazýrlamakla kalmamýþ zaman,
zaman kurslar da açmaktadýr.
Meslek hastalýklarý ile ilgili taramalarda çekilen PA akciðer filmleri yerine son senelerde digital filmler
kullanýlmaktadýr. Filmlerin iyi kalitede olmasý
gerekiyor. Film kaliteleri, 1 iyi, 2, 3,4 okunabilir (sert
film, yumuþak film, dönük çekilmiþ film, banyo
lekeleri, nefesini iyi tutamamýþ vs gibi ve 5
katogorisindeki film, okunamaz demektir. Tekrar
edilmesi gerekiyor.
Silikosis tanýsý almýþ hastalar asemptomatik (kronik
silikosis gibi) veya septomatik olabilir. Solunum
yetmezliðine giren hastalar genellikle ileri dönem
silikosisli, PMF.li hastalardýr. Erken dönemde
yakalanan silikosisli hastalar, iþi terk etseler bile
hastalýk ilerlemeye devam edebilir. Akselere ve akut
silikosisli hastalarýn prognozu iyi deðildir.
Silikosis tüberküloza zemin hazýrlayan bir meslek
hastalýðýdýr.Eskiden maden iþçilerindeki tüberküloz
meslek hastalýðý olarak kabul ediliyordu. Þimdilerde
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böyle bir görüþ geçerli deðil. Bir maden iþçisinde
tüberküloz þüphesi, örneðin PPD + ise INH kemoprafilaksisine alýnmasý uygun olur.
Silikosis deðerlendirilmesinde akciðer fonksiyon
testleri, kronik silikosiste normal gelebilir. Fakat
ileri silikosiste veya PMF.de restriktif ve obstrüktif
solunum yetmezliði ortaya çýkar.
Akciðerdeki silikotik nodüllerin histopatolojik incelenmesinde, asellüler yapý ile birlikte bunu saran
kollogen lfler görülür. Eðer poloroid ýþýkla bakýldýðýnda, nodülen içinde ve çevresinde silika veya
quartz kristalleri gayet net seçilir. (Resim 1-5)
Silikosis sadece maden kömürü ocaklarýnda
çalýþanlarda görülmez.Yer altýndaki deðiþik maden
çýkarmaya baðlý ocaklarda, örneðin, altýn,krom,
civa madeni ocaklarýnda çalýþanlarda da görülüyor.

Resim 1b: HRCT kesiti
(Kaynak: Ooý, CGC ve Arakawa H. Silikosis - Medical Rad.)

Resim 2. Akciðerde silikotik nödül.
Resim 1. Çeþitli renkte quartz taþlarý.

Resim 3. Silikotik nödülün poloroid
mikroskopik resminde quartz kristalleri.

Resim 1a. Silikosisli bir iþçinin akciðer filminde
küçük yuvarlak opasiteler.

(Kaynak: Ooý, CGC ve Arakawa H. Silikosis - Medical Rad.)

TÜRKÝYEDE KÖMÜR MADENLERÝNDE
SAÐLIK YÖNÜNDEN ÖNLEYÝCÝ TARÝHSEL GELÝÞMELER
Toz ölçülmesi :
19481960 arasýnda meslek hastalýðýndan tazminat
ödemeleri, Türkiye Taþ Kömürü Kurumunun

BU SAYFANIN RENKLÝ GÖRSELLERÝ ÝÇÝN SAYFA 207e BKZ.
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(TTK) kasasýný boþaltmýþtýr. Ýlk yapýlan iþlem: Sulu
martoperforatörlerin sipariþi olmuþtur. Tozla
mücadeleye 1960 yýlýnda baþlamýþtýr. Önce toz
ölçme cihazlarý getirilmiþ ve yurt içi ve dýþýnda
toz ölçümü konusunda eðitime önem verilmiþtir.
1963de ilk kez SSK Zonguldakta pnömokonyoz
uzmanlarýnýn yer aldýðý Genel Týp Kongresi yapýldý
1968de maden kömürü iþçileri mikrofilm taramasýndan geçirildi.
1977de toz laboratuarý kuruldu.
1984de bu tarihe kadar akciðer tüberkülozu
pnömokonyozis ile birlikte meslek hastalýðý kabul
ediliyordu. Bu tarihten sonra tüberküloz meslek
hastalýðý olmaktan çýkartýldý.
1989de ÝSGÜM. Ve Çalýþma bakanlýðý ile birlikte
Karadon bölgesinde 11.500 iþçinin standart akciðer
filmi, PFT ölçümü yapýldý.
1991de mikrofilm taramalarýna son verildi ve
stardart akciðer filmine geçildi.
2000 yýlýnda Çalýþma ve Sosyal Güvenlik bakanlýðý
toz sýnýr deðerini 10 mg/m3 dan 5 mg/m.3 indirdi
2007de SiO2 analizi yapan infrared spektrofotometre alýndý

300 veya daha fazlasý olan iþletmelerde Tozla
mücadele birimi ( TMB) kurmakla yükümlüdür.
Ayný il sýnýrlarý içinde veya l00 km. çaplý alan
içindeki iþyerleri ortaklaþa TMB kurabileceklerini
öneriyor. Yönetmeliðin l6 maddesine göre toz
sýnýrý ESD0 25/Si 02 olarak kabul ediliyor Kristal
yapýda Si 02 içeriði % 5.den az olduðu takdirde
ESD 5 mg /metreküp olarak kabul edilir.
Toz ölçümü: Gravimetrik veya tane ölçüm, toz
bileþiminin tayini için: kimyasal, mikroskopik,
diferensayal termal analiz,spektrofotometre, xray difraksiyonu ile olabiliyor.
Toz konsatrasyonu metreküpte mg. ile bilinebilir.
Eðer bu miktar 4ün altýnda ise hastalýk yapma
þansý az ( %5). Normal koþullarda 35 yýlx200 vardiya x 4 mg = 28.000 mg/vardiya BTE = Birikimli
toz etkilenmesi).
SSK yönetmeliðinin 8 maddesi: Toplam iþçi sayýsý
300 veya daha fazlasý olan iþletmelerde Tozla
mücadele birimi ( TMB) kurmakla yükümlüdür.
Ayný il sýnýrlarý içinde veya l00 km. çaplý olan içindeki
iþyerleri ortaklaþa TMB kurabileceklerini öneriyor.
Yönetmeliðin l6 maddesine göre toz sýnýrý ESD0
25/Si02 olarak kabul ediliyor Kristal yapýda Si02
içeriði % 5.den az olduðu takdirde ESD 5 mg /metreküp olarak kabul edilir.

SSK yönetmeliðinin 8 maddesi: Toplam iþçi sayýsý
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1.- Barýþ YI, Sebastien P, Wastlaux A. Two cases of subacute silicosis due toý heavy inhalation of quartz dust. Inserm
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2.- Sevinç, C, Çimrin A,H, Manisalý M et al. Sandblasting under uncontrolled and prmitive conditions in Turkey. J.Occup
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ASBEST SOLUNMASINA BAÐLI
HASTALIKLAR
GÝRÝÞ
Çaðlar boyunca insanlýða faydasý kadar zararý da
olan asbest, lifsel yapýda kristalize silikat
mineralidir. Fransýzlarýn amiante dedikler bu
mineralin adý eski Yunanca yanmaz anlamýna
gelen Asbestinon kelimesinden gelmektedir.
Fransanýn içinde olduðu Avrupa ülkeleri asbestos
yerine Latince lekesis (spotfee) anlamýndaki
Amiantos kelimesini kullanýrlar. 1,2 Romalýlar ölen
insanlarýn yakýldýktan sonra küllerini kolay
toplayabilmek için amiantos dedikleri lifsel bir
maddeden yapýlmýþ bir örtünün içinde
yakarlarmýþ. Bu þekilde, hem ölenin külü kolay
toplanýr ve hem de kullandýklarý örtü yanmamýþ,
deðiþmemiþ olarak kalýrmýþ.² Þimdiki bilgilerimize
göre bu maksatla kullanýlan asbest türünün
chrysotile olmasý gerekiyor.
Finlilerin 4,000 yýl önce ülkelerinde bulunan
anthophyllite asbest kil karýþýmýndan çanak,
çömlek gibi kaplar yapmak için kullanýrlarmýþ.
Çinliler de 3,000 yýl önce muhtemelen uzun lifli
beyaz asbestten giysiler ve tapýnaklardaki
kandillerin fitillerini yaptýðý tarih kitaplarýna
geçmiþtir.1,2 Savaþlarda kalelerin savunulmasýnda
düþman askerlerine atýlan sýcak katran ve yaðdan
korunmak için asbestten yapýlmýþ savaþ giysileri
kullanýlmýþtýr. 12.inci yüz yýlda yaþamýþ Marco
Polonun, ziyaret ettiði ülkelerin hükümdarlarýna
asbestten yapýlmýþ havlu hediye ettiði yazýlýr.
Birleþik Amerikanýn ünlü devlet adamý Benjamin
Franklin de chrysotile asbestten yapýlmýþ
giyecekleri kullandýðý; British Museumda
gösterilen onun para kesesinin de tremolit
a s b e s t t e n ya p ý l m ý þ o l d u ð u b i l i n i yo r. ²
Asbestin ticareti ve endüstriye giriþi 1870 yýlýnda
Kanadanýn Quebec eyaletinde çok geniþ chrysotile
asbest madeninin bulunmasýyla baþlamýþtýr. Daha
sonraki yýllarda ayný mineral Rusyada da
üretilmeye baþladý. Crocidolite ve amosite asbest,
Güney Afrika Cumhuriyetinde ve Avustralyada
üretildikten sonra piyasaya sürülmüþtür.²
Beyaz asbest diye bilinen chrysotile ilk kez inþaat
sektöründe 1903 senesinde Paris metrosunda
tekrarlayan yangýnlardan korunmak amacýyla
k u l l a n ý l d ý . Ý n g i l t e r e d e Q u e e n M a r y
transatlantiðinin güvertesi de chrysotile asbestle
kaplanmýþtýr. Tersanelerdeki gemilerin buhar
borularýnýn etrafý asbest-çimento karýþýmý ile izole
ediliyordu. Binalarýn çatýlarýnýn örtülmesi için
kullanýlan levhalarýn, filtrelerin, contalarýn,
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debriyaj balatalarýnýn yapýmýnda sürtünmeye
dayanýklýlýðý sebebiyle asbest kullanýlmýþtýr.
Asbestin ýsý ve elektrik geçirmemesi, sürtünmeye
direnci ve uzun liflilerin kolay iþlenilebilirliði
sebebiyle inþaat, gemi, taþýt, tekstil ve diðer sanayi
alanlarýnda tercih edilen bir ürün olmuþtur.
Yirminci yüzyýlýn ilk yarýsýnda, asbestten yapýlmýþ
yatak, yastýk ve mobilyalarýn reklamlarý yapýlmaya
baþlamýþtýr.²
Asbest yüzyýllar boyu ve yaygýn bir þekilde
kullanýldýðý halde, meydana getirdiði saðlýk
sorunlarý yirminci yüz yýlýn baþýnda anlaþýlmaya
baþlamýþtýr. Bunun sebebi, solunduktan sonra
yaptýðý hastalýðýn ortaya çýkmasý için 40 yýlý aþan
bir enkübasyon süresine gerek olmasý ve eski
dönemlerde insanlarýn þimdikinden daha az
yaþamasýdýr.
Asbest minerallerinin iki grubu vardýr. Amphibol
ve Serpantin gruplarý. Bunlarýn alt türleri aþaðýdaki
tabloda görülmektedir.1

Ta b l o 1 .
Asbest minerallerinin
sýnýflandýrýlmasý
Amphibol grubu
mineraller :

Crocidolite (mavi asbest).
Amosite (kahverengi asbest).
Tremolite.
Actinolite.
Anthophyllite.

Serpantine
grubu mineral:

Chrysotile (beyaz asbest).

Bizim Türkiyede yaptýðýmýz araþtýrmalarda, jeolojik
ve akciðer doku örneklerinde mineralojik incelemeyi
Cardiff/ Ýngiltereden Fred Pooley yapmýþtýr. Jeoloji
ve mineraloji alanýnda engin deneyimi olan Pooley
doðal mineraller içinde lifsel yapý gösterenlerin
sadece, Asbest, kil (clay) mineralleri ve fibröz zeolite
olduðuna iþaret eder. Bunlarý, kuvvetlerine-güçlerine,
oluþ þekillerine ve morfolojilerine göre ayýrt ettikten
sonra, Crocidolite, Amosit, Tremolite, Anthophyllite
ve Erioniti nonfibriller A grubuna ; Chrysotile,
Attapulgite, Speolite ve Holosysiteyi fibriller B tipe
sokmaktadýr. Pooley, asbest ve kil minerallerini
aþaðýdaki gibi sýnýflandýrmaktadýr.³
Asbest liflerinin dýþ ortam havasý, iletken hava
yollarý ve alveollerdeki boyutlarý deðiþiktir. Havadakiler daha uzun ve çaplarý daha büyüktür.
Alveollerdekiler ise en küçük ve en incedir. Asbest
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Silikat mineralleri

Formülleri

Serpentine grubu

-

Serpentine

Mg³ Si12 05 (OH)4

Amphibole grubu

X7 Si8 022 (0H)²

Anthophyllite
Grunerite
Ribectide
Tremolite
Fibröz Kil mineralleri

Fibröz türleri

-

Mg7 Si8 022 (0H)²

Chrysotile
Anthophyllite

Mg5 Si8 022 (0H)²

Amosite

Ca² Mg5 Si8 022 (0H)²

Tremolite

Na Mg Fe5 Si8 O22 (0H)²
Fibröz þekli

Polygorchite

Attapulgite, Sepiolite

Kaolinite

Halosysite

Zeolite

Erionite, Mordenite

türleri içinde en kanserojen olan crocidolitin
patojenitesi, fizik yapýsýna baðlýdýr. Avustralya ve
Güney Afrikada üretilen mavi asbestin boylarý
daha uzun ve çaplarý daha küçük olmasýna karþýn,
Bolivyadan üretilenler, daha kalýn ve kýsa olduðu
için maliðn mezotelyoma yapma þanslarý daha
azdýr.
Pooley sonuç olarak asbest liflerinin toksisitelerinin,
çaplarýna, boylarýna ve akciðerde deðiþmeden kalabilmelerine (durability) baðlý olduðu kararýna varmýþtýr.
Solunan asbest lifinin çapý, lifin akciðerde takýlý kalmasýna, akciðerdeki konsantrasyonuna ; uzunluðu lifin
akciðere girisinde ve orada kalmasýnda, durabilitesi ise,
akciðerde retansiyonunda ve orada etkili olmasýndan
sorumlu olduðuna inanmaktadýr.
Deðiþik asbest türlerinin toksisite için özellikler
aþaðýda çýkartýlmýþtýr.
Durabilitesi, dayanýklýðý en yüksek olan crocidolite,
en az olan chrysotile.
Crocidolite lifleri genellikle ince ve uzun. Chrysotile
kýsa ve ince.
Amosite, crocidolite göre biraz daha kalýn ve biraz
daha kýsa.
Anthophyllite lifleri uzun ve kalýn
Amfibol grubu minerallerin lifleri düz olmasýna
karþýn, ticari chrysotile asbest lifleri uzun, esnek
yün veya pamuk gibi eðri olmasý yüzünden
iþlenebilirliði ve kimyasal ve fiziksel etkenlere
dayanýklýlýðý sebebiyle ticari deðeri yüksektir.
Crocidolite ve amosite lifleri, kýrýlgan bir yapýya
sahiptir. Mavi asbest, chrysotile ve çimonto ile
karýþtýrýlarak atýk su borularý, plaka þeklinde çatý

Crocidolite

örtme malzemesi, yer karolarý, fren balatalarý,
conta ve ýsýya dayanýklý malzemelerin yapýmýnda
kullanýlýyor. Günümüzde tremolite, actinolite ve
anthophyllite asbestin ticari deðeri yoktur.
Baþta maliðn mezotelyoma (MM) olmak üzere
asbestle iliþkili kanserlerin oluþmasýnda, crocidolite, amosit ve tremolit asbest türlerinin sorumlu
olduðu hususunda fikir birliði vardýr.
Genellikle Finlandiyada çanak, çömlek yapýmýnda
kullanýlmýþ olan anthophyllite asbestin kanserojen
olmadýðý kabul ediliyordu. Son senelerde bu minerali tek, tük MM vakalarý da yayýnlanmaya
baþlamýþtýr.1
Endüstride kullanýlan ticari asbestin % 90ný olan
chrysotile en çok, Kanada, Rusya, Brezilya ve
Ýtalyada üretilmektedir. Asbest üretmeyen Birleþik
Amerikanýn ticari baskýsýyla kanserojen olduðu
gerekçesiyle asbestin her türünün üretimi, kullanýmý
bir çok ülkede yasaklanmýþtýr. Kanada ve asbest
üreten diðer ülkeler ise, kontrollu kullanýldýðý
takdirde beyaz asbestin kanser yapmadýðýný iddia
ederler. Onlara göre chrysotile asbest iþçilerinin çok
az bir kýsmýnda görülen mezotelyomalarýn asýl sebebi, tremolite ile karýþmýþ olmasýndandýr. Avrupa
Ekonomi Birliðinin önerisiyle Türkiye de 2005 yýlýndan sonra her türlü asbestin üretilmesi, kullanýlmasý
yasaklanmasý karara uymak zorunda kalmýþtýr.
Ýngiliz ve Kanadalý bilim adamlarý asbestle ilgili
saðlýk sorunlarýnýn doðmasýnda önemli bir hatanýn
yapýldýðýný savunurlar. Bu da bütün asbest türlerinin
tek kelime kapsamýna alýnmasý gelir. Oysa dünyada ,
fizik özellikleri, kimyasal yapýlarý, þekilleri, sanayide
kullanýþ yerleri, mikroskobik görünümleri ve dayanýklýðý birbirinden farklý 6 çeþit asbest vardýr. Bun-
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larýn tek müþterek yaný hepsinin silikat minerali
olmasýdýr. Asbest minerallerinin kimyasal yapýsýndaki SiO² oraný chrysotile asbestte % 42, crocidolite
ve amosite asbestte ise % 51 olup; içerdiði diðer
bileþikler, beyaz asbestte Mg O % 42, Fe O ve Fe²0³
% 3ün altýnda iken mavi ve kahverengi asbestteki
Mg0 oraný daha düþüktür. Öte yandan chrysotile
asbest ince, çok fazla esnek, ýsýya dayanýklýyken,
crocidolite ve amosite asbest daha kýrýlgan ve sert
yapýdadýr.1,2
Büyük Britanya hükümeti 1950 yýlýna kadar harp
gemilerinin güverte ve tekne izolasyonunda; ve gaz
maskelerinin filtresinde crocidolite kullanýlmasýný
önermiþtir. II.Dünya savaþýnda sivillerin kullandýðý
maskede ise beyaz asbest kullanýlýyordu.
Henüz asbest karþýtý kampanyalarýn baþlamadýðý
1974 yýlýnda Birleþik Amerikada, yýlda 720,000
ton chrysotile ve 33,800 ton crocidolite, 8,300 ton
amosite ve l,000 tondan az anthophyllite asbest
tüketilmiþtir. Amosite asbest çatý örtme malzemesi
yapýmýnda kullanýlan asbest-çimento karýþýmýnda,
termal izolasyonda ; ithal edilen crocidolite asbestin tüme yakýný chrysotile asbestle birlikte atýk
su borularýnýn yapýmýnda kullanýlýyordu.
Asbestle ilgili ilk hasta, Ýngilterede 1900 yýlýnda
bu minerali eleyen ve ip haline getiren iþ yerlerinde çalýþan 33 yaþýndaki bir iþçiydi.² 14 yýl
boyunca yoðun asbest lifi soluduðu için akciðer
fibrosise- asbestosis- baðlý solunum yetmezliðinden ölmüþtür. Bu olgudan sonra asbest kullanýlan
yerlerde koruyucu önlemler alýnmaya baþlamýþtýr.
Ancak yýllar önce aralarýnda akciðer kanseri ve
mezotelyomanýn da bulunduðu mesleksel kanserler dikkatli klinisyen ve patologlar tarafýndan
biliniyordu.. Bunlarýn ardýndan sorunlu iþ dallarýnda sistematik taramalar, kohort çalýþmalarý
yapýlmaya baþlamýþtýr. Batý dünyasýnda 19431961 yýllarý arasýnda asbestosis ile birlikte mezotelyal tümörler yayýnlanmaya baþlamýþtýr.
Chris Wagner ve arkadaþlarýnýn Güney Afrika
Cumhuriyetinin Cape eyaletindeki crocidolite
asbest maden ocaðýnda çalýþan 33 iþçide mezotelyoma vakasýný içeren 1960 yýlýndaki yayýný ile
asbestin kanser yapýcý olduðu gündeme gelmiþtir.
Bu yazýda , asbestin maliðn plevral ve peritoneal
mezotelyoma yapabileceði belirtilmekten baþka
diðer organ kanserlerinin da oluþmasýnda etkili
olabileceði de öne sürülüyordu.4
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BEYAZ ASBESTLE ÝLGÝLÝ TARTIÞMALAR
Beyaz asbestin insanlar için kanserojenik ve
fibrojenik olup olmadýðý hakkýndaki tartýþmalar
Montrealdeki Mc Gill üniversitesinde çalýþan karý
koca , Corbett ve Alison McDonaldlarýn Queebec
asbest iþçilerinde yaptýklarý epidemiyolojik
araþtýrmanýn 1955 yýlýnda Science dergisinde
yayýnlamasýyla baþlamýþtýr.6 Sonradan ayný bölge
ile ilgili mortalite çalýþmasý yayýnlandý. Queebec
asbest madeninde çalýþmýþ 1881-1920 doðumlu
iþçilerdeki mortalite çalýþmasýnda, solunan asbest
tozunun konsantrasyonu, süresi, sigara içme
durumu, radyolojik deðiþiklikler, solunum sistemi
yakýnmalarý, akciðer fonksiyon testleri ve bunlarýn
birbirleriyle iliþkileri, radyolojik deðiþikliklerlerden
baþka, iþ yerinden ayrýlma ve diðer konular
ayrýntýlý bir þekilde analiz edilmiþtir.7 Kohortun
içine girenlerin 1992 yýlýna kadar 8,000i ölmüþ
ve bunlarýn içinde 38 mezotelyoma bulunmuþtur.
Araþtýrmalar sadece chrysotilenin kullanýldýðý
fren balatalarý iþinde; amphibol-chrysotile
asbestinin birlikte kullanýldýðý izolasyon iþlerinde,
tremolite asbest soluyan vermiculite madeni
çalýþanlarýnda ve fibröz olmayan cummingtonitegrunerite mineraline maruz kalan iþçilerinde
sürdürülmüþtür.
Sonunda McDonald ve arkadaþlarý araþtýrmalarýný
bizim bulgularýmýz chrysotile asbestin, crocidolite ve
diðer asbest türlerine göre çok daha az oranda akciðer
ve plevra tümörü yaptýðýný; izolasyon iþçilerinde görülen
yüksek kanser olgularý ek etkenlere yani diðer nedenlere
baðlý olabilir þeklinde özetlemiþlerdir. 7
Mc Gill üniversitesindeki araþtýrýcýlarýn karþýsýna
Birleþik Amerikadaki New York Mount Sinai Týp
Fakültesinde çalýþan Selikoff grubu çýkmýþtýr.
Bunlar, Mc.Donald ve arkadaþlarýnýn kanserle
ilgili verilerinin düþük gösterilmesinin nedeninin,
araþtýrmalar için Queebecteki maden þirketinden
destek almalarýna baðlamýþlardýr ! Selikoff ve
arkadaþlarý iþçi sendikalarýnýn desteði ile çok
daha yoðun asbest tozu bulunan ortamlarda
çalýþan 632 asbest izolasyon iþçisi arasýndan
ölen 380 kiþide preportional mortalite oranýnýn
(PMR) % 18.9 ve % 5.8 ; 4806 crocidolite asbest
iþçisinde ölen 436 iþçide ise PMR % 9.6 ve % 4.6
bulmuþlardýr.8
Yirminci yüzyýlýn ilk yarýsýna kadar endüstrinin
sihirli madeni olarak kabul edilen asbest, Selikoff
ve grubunun baþýný çektiði asbest karþýtý lobinin
medyayý da arkalarýna almasý sonunda adý
deðiþmiþ ve öldürücü toz olarak dünyaya
tanýtýlmýþtýr.² Bu grubun çýkardýðý sloganlar, asbest
soluyan her iþçi, erkenden ölecektir, asbestin her türü
saðlýða zararlýdýr, tek bir asbest lifi bile ölüme sebep
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olabilir ,asbestin yerini alacak olan lifsel mineraller
daha az zararlýdýr þeklinde topluma yayýlmýþtýr.
ABD ve Kanadada yapýlan epidemiolojik
araþtýrmalar arasýnda farklarýn açýklanmasý için
bazý gerçekleri hatýrlamak lazýmdýr. Önce asbest
izolasyon iþçileri daha fazla toz inhale ettiði ( 412 lif/ml) akýldan çýkarýlmamalýdýr. Altmýþlý yýllarda Queebec asbest madeni deðirmenlerinde
çalýþanlar da yoðun asbest tozu solumuþlardýr (50
lif/ml). Ýzolasyon iþçileri, devamlý deðil intermittant olarak asbest tozu solurlar. Bazý izolasyon
materyallerinde asbestin yanýnda cam yünü, kaya
yünü (rock-wool) gibi diðer maddeleri de vardýr..
Buna raðmen New York lobisi sadece chrysotile
asbesti sorumlu tutmayý yeðlemiþtir. Queebec
beyaz asbest madeninde tremolite asbestin beyaz
asbestle karýþtýðý
göz ardý edilmiþtir.²

Araþtýrmalardan varýlan sonuçlar : 1) Queebec
chrysotile maden ocaðý ve deðirmeninde çalýþanlarýn
SMR ve PMR.leri, diðerlerine yakýndýr. 2) 17,800
izolasyon iþçisindeki oranlar, tek baþýna amphibol
iþçilerindekinden bile yüksektir. 3) Chrysotile izolasyon
iþçilerinde çok az mezotelyoma olmasýna karþýn akciðer
kanseri daha yüksektir. 4) Akciðer kanseri yönünden
chrysotile iþçileri ile amphibol iþçileri arasýnda fark
vardýr.

Asbestin yasaklanmasý, epidemiyolojik çalýþmalarý
durdurmadý. Akciðer kanserinde standardize
mortalite oraný (Standardized Mortality Ratio= SMR)
ve mezotelyomada proporsiyonal mortaliteye
(Proportional Mortality Ratio =PMR) yönelik 30dan
fazla epidemiyolojik araþtýrma yapýldý. Lindell
bunlardan bir kaçýnýn dökümünü aþaðýdaki tabloda toplamýþtýr.²

Tablo 2. Asbest iþçilerinde akciðer kanseri için SMR ve mezotelyoma için PMR oranlarý

Akciðer kanseri

Mezotelyoma

Ölü sayýsý

SMR

Ölü Sayýsý

PMR

Queebec maden/deðirmeni

240

1.25

10

% 0.3

Tekstil

94

1.69

Diðer isçiler

238

1.16

3

% 0.1

208

3.07

91

%3.6

17,800 izolasyon iþçisi

397

4.24

170

% 8.7

Diðer iþçiler

770

1.74

283

% 2.6

Chrysotile

Amphibol
Üretim/maden/deðirmen
Chrysotile+ amphibole
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New York asbest karþýtý grubunun chrysotile
asbeste yüklenmesinde en önemli dayanaklarý,
chrysotile asbestle yapýlan farelerde kanserojen
olduðunun gösterilmesidir. Ancak epidemiyolojik
araþtýrmalar bunu desteklememiþtir. Bu olayýn
açýklanmasý için bazý bilgileri dikkate almak
zorundayýz. Yoðun tozlu bir ortamda solunan
chrysotile asbest lifleri akciðere girdikten sonra
çapý 0.1 mikrondan daha küçük liflere, lifçik
demetlerine ayrýldýklarý için biyolojik reaksiyon
için daha geniþ bir alan yaratýr. Farenin yaþam
süresi az olduðundan içeri girmiþ liflerin
temizlenme þansý kýsýtlýdýr. Üstelik hayvana
solutulan lif sayýsý 2000 lif/ml.ye yükselmiþtir. Bu
y ü z d e n d e n e y h a y va n l a r ý n d a M a l i ð n
Mezotelyoma (MM) geliþiyor. Buna karþýn ayný
dozdaki amphibol asbest lifi, akciðerde
deðiþmeden kalmaktadýr. Yani biyolojik etki alaný
ayný oluyor. Ýnsanlarda ise, baþlangýçta chrysotile
asbest biyolojik alaný, amphibole göre daha büyük
olmasýna karþýn tümör geliþinceye kadar geçen
zaman zarfýnda liflerin çoðu temizleniyor, yani
elimine oluyor. Bu nedenle amphibolün kanser
yönünden effektif dozu, chrysotileden çok daha
fazladýr. Bir baþka önemli nokta, farelerin ömrü
ortalama 2 yýl olmasýna karþýn, insanlarda MM
geliþmesi için 20-40 yýl gibi uzun bir zamana
ihtiyaç vardýr.8
Eski Queebec asbest iþçilerindeki post mortem
çalýþmalarda, akciðerde birikmiþ asbest liflerinin
analizine yönelik çalýþmada asbest ocaðýndaki
cevherde tremolite karýþma oraný sadece % 1
olmasýna karþýn tremolit ve chrysotile asbest lif
sayýlarý arasýnda önemli fark bulunmamýþtýr.²
Churg ve arkadaþlarý, Kanadadaki Thetford
asbest maden ocaðýnda çalýþmýþ 94 chrysotile
asbest iþçisinde lifin türü, konsantrasyonu ve
boyutlarýnýn asbestle ilgili hastalýklarda ne
derecede etkili olduðunu belirlemek için bir
araþtýrma yapmýþtýr.9 Mezotelyoma, bronþlardaki
fibrotik reaksiyon ve asbestosis gibi hastalýklarý
olanlarda yüksek oranda tremolit asbest lifi
bulmuþlardýr. Buna karþýn akciðer kanseri ve
plevral plak bulunanlarda böyle bir iliþki
gösterilememiþ. Plevral plak olanlarda
tremolite/chrysotile oranýnda marjinal bir artýþ
bulunmuþ. Sonuç olarak Queebecteki asbest ocak
ve deðirmenlerinde yüksek dozda chrysotile asbest
soluyan iþçilerin bronþlarýndaki fibrotik reaksiyon,
asbestosis ve muhtemelen mezotelyomanýn sebebi
akciðerde fazla miktarda bulunan tremolite
asbest yüküne baðlanmýþtýr. Ancak akciðer
kanseri vakalarda böyle bir karara
varamamýþlardýr.
McDonald ve arkadaþlarý, 1965 yýlýnda iþe baþlayan
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Queebec chrysotile asbest maden ve deðirmenlerinde
çalýþan 294 iþçide ve kontrol gruplarýnda yaptýklarý
radyolojik tarama sonuçlarýný yayýnlamýþlardýr.10
Çekilen akciðer filmleri ILO standartlarýna göre 6
uzman tarafýndan deðerlendirilmiþtir. Sonuç olarak,
beyaz asbeste karýþmýþ olan tremolit asbestin
chrysotileden daha fibrojenik ve muhtemelen daha
karsinojenik olduðu kanýsýna varmýþlardýr.
Yano ve arkadaþlarý Çinde içinde amphibol asbest
bulunmayan chrysotile asbest kullanan tekstil,
asbestli çimento, friksiyon materyeli, lastik ve
ýsýya dayanýklý asbestli ürün yapan fabrikalarda
1972-1996 yýllarý arasýnda çalýþan 515 erkek iþçiyi
takip etmiþlerdir.11 Bu iþçilerin çalýþtýðý ortamdaki
lif sayýsý 4.5-7.6 lif/ml imiþ. Daha yoðun asbest lifi
soluyanlarda akciðer kanseri relatif riski 8.1
bulunmuþ. Takipte birer plevral ve peritoneal
mezotelyoma bulunmuþ. Bu araþtýrýcýlar, içinde
yok denecek kadar amphibol asbest bulunan
chrysotile kullanýlan fabrikalarda yoðun beyaz
asbest lifi solunmasýndan kaynaklanan akciðer
kanseri ve mezotelyoma görüldüðü kanaatine
varmýþlardýr.
Penarth/ Cardiff Llandough hastanesindeki eski
MRC.Pneumoconiosis ünitesinin patoloji
bölümünde çalýþan Gibbsin maliðn mezotelyoma
geliþiminden sorumlu asbest ve diðer mineral
lifleri konu eden yazýsýnda önce asbest türlerini
ve önemini anlattýktan sonra, bunlarla yapýlan
deneysel çalýþmalarý kritize etmiþ ve ardýndan
çeþitli ülkelerde yapýlan epidemiyolojik
araþtýrmalarý analiz ettikten sonra, asbestin tek
bir mineral olarak algýlanmasýný talihsizlik olduðunu,
hayvan deneylerine bakarak insanlardaki hastalýk
hakkýnda hükme varmanýn her zaman doðru
olamayacaðýný, chrysotile asbestin en az zararlý lifsel
mineral olduðunu bu nedenle tümüyle yasaklanmasýnýn
doðru olmadýðýný, beyaz asbestin kullanýldýðý eski
binalarýn yýkýlmasýnýn anlamsýz ver toplum saðlýðý
için tehlikeli olduðunu vurgulamýþtýr. 1 2
Attanos ve Gibbs, 2002 yýlýnda tertiplenen otopsi
patolojisi isimli mini sempozyumunda asbestle ilgili
hastalýklar hakkýnda bilgi verdikten sonra konuyu
aþaðýdaki þekilde özetlemiþlerdir.13 Binlerce yýldan
beri, milyonlarca insan asbest tozuna maruz kalmýþlardýr.
Asbestin yasaklanmasýna raðmen öldürücü üç hastalýk
olan, asbestosis, akciðer kanseri ve maliðn mezotelyoma,
geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerin çalýþanlarýnda önemli
saðlýk sorunu olmaya devam etmektedir. Ýþçi saðlýðý ve
güvenliði kurumlarý, asbestin en önemli endüstriyel bir
hastalýk sebebi olduðunu savunurlar. Ancak, asbestle
temas eden her insani hastalanmamaktadýr. Asbestin
yaþanan dýþ ortam havasýnda her yerde mevcut olduðunu
var sayarsak, her insanýn akciðerinde asbest lifi bulunmasý
doðaldýr.
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Son senelerde Californianýn New Ýndra
bölgesindeki serpentin madeninde bulunan kýsa
lifli Coalinga chrysotile asbest üzerinde tartýþmalar
baþladý. Çevreciler, bu madenin halk saðlýðý için
tehlikeli olduðu için kapatýlmasýný isterken,
madenciler Coalinga türü chrysotile üzerinde
yapýlan bilimsel çalýþmalara sýrtlarýný dayayarak
bu tür asbest cevherinin içinde amphibol asbest
bulunmadýðýný ; non-toksik, non-karsinojenik, nonfibrojenik olduðunu ileri sürerek, anýlan madenin
kapatýlmamasý, aksine, endüstride yararlanmasý
gerektiðini ileri sürerler. 14 Bu tür asbestin
deðirmenlerde öðütülmesi ile oluþan Cleavage
fragmaný denilen kýrýntýlarýn amphibol olmadýðý
gibi non-toksik ve insan ve hayvanlarda hastalýk
yapmadýðý bildirildi.15
Asbestle ilgili hastalýklara hakkýnda en fazla
yayýný olan, halen Stockholmdaki Karolinska
Üniversitesi Hastanesi Akciðer Hastalýklarý
Bölümünden baþýnda olan Gunnar Hillerdal, 2005
yýlýnda Antalyada yapýlan IMES (International
Mesothelioma Sempozyumu) toplantýsýnda
Pleural Lesions and Asbestos adý altýnda verdiði
konrferansta asbest türleri hakkýndaki tartýþmalara
açýklýk getirmiþtir.16
Hillerdal, deðiþik asbest türleri üzerinde yapýlan
epidemiyolojik araþtýrmalarý deðerlendirdikten
sonra aþaðýda görültüðü gibi özetlemiþtir...
Chrysotile: Chrysotile maden ocaklarýnda amphibol
grubu asbest olan tremolit ile kontaminasyon her zaman
mevcuttur. Beyaz asbestin içinde yüksek oranda
tremolite asbest bulunur. Kalsifiye plevral plaklar en
çok amphibol asbesti üreten maden iþçilerinde
bulunmuþtur. Eðer chrysotile asbest kontrollu
kullanýlýyorsa, mezotelyoma oluþma þansý azdýr.
Gibbs ve Lindelle göre Chrysotile insanda
karsinojenik deðildir veya çok az karsinojeniktir.
Birleþik Amerikalý yazarlarýn hemen hemen tümüne
göre ise chrysotile amphibol asbeste ile ayný oranda
karsinojeniktir.
Crocidolite : En tehlikeli karsinojen olduðu
hakkýnda fikir birliði vardýr. Buna baðlý mesleksel
mezotelyoma, en çok Avusturalyanýn batý bölgesindeki
ve Güney Afrika asbest maden iþçilerinde ve gaz
maskesi iþçilerinde görülmüþtür. Bolivya crocidolit
asbesti mezotelyoma yapmamaktadýr. Crocidolite baðlý
çevresel mezotelyoma Çinin Yunnan bölgesinde
görülmektedir.
Amosit : Güney Afrika Cumhuriyeti amosit maden
ocaklarýnda çalýþanlarda ve amosit kullanýlan iþ
yerlerinde fazla miktarda kalsifiye plevral plak ve
mezotelyoma görülmüþtür.

Tremolite : Bu tür asbesti soluyanlarda kalsifiye
plevral plak ve MM riski her zaman yüksektir. Daha
ziyade çevresel yolla soluma söz konusudur.Tremolite
baðlý asbestle ilgili hastalýklar baþta Türkiye olmak
üzere, ABD. California, Yunanistanda Metsova, Sicilya
ve Korsika, Yeni Kaledonya adalarý ve diðer bölgelerde
tespit edilmiþtir.Pudra þeklinde kullanýlan talkýn içinde
de tremolite gösterilmiþtir. Tremolite batý ülkelerindeki
mezotelyomalý akciðerlerde en sýk rastlanan asbest
türüdür.
Anthophyllite : Lifleri kalýn ve uzundur. Kalsifiye
plaklara sebep oluyor. Finlandiya, Ýsveç, Japonya ve
Çinde çevresel yolla hastalýk yapmaktadýr.
Sonuçta, anti-asbest lobisi etkili olmuþtur. Ýlk adým
Ýsveç hükümeti tarafýndan atýlmýþ ülkede asbestin
bütün türlerinin kullanýlmasý yasaklamýþtýr. Daha
sonra Batý Almanya Saðlýk bakanlýðý ayný görüþü
benimsemiþtir. Lobi, Birleþik Amerikadaki Çevre
Koruma Kurumunu da (Environmental Protection
Agency) etkileyerek 1986 yýlýnda asbestin total
olarak yasaklanmasýný yürürlüðe koydurtu.
Asbestin dýþýnda lifsel yapý gösteren minerallere
non-asbestos fibers denilmektedir. Bunlar arasýnda
alumino silicate ve diðerleri, silikon, rutile (titanium
oxide), carbon, calcium, cam elyafý minerallerleri ( Man
Made Mineral Fibers = MMMF), kaolin- ve illiteye
benzeyen fibröz parçalar, feldspar, attapulgite ve erionit
yer alýr. Stanton ve arkadaþlarýnýn bunlarla yaptýðý
hayvan deneylerinde mezotelyoma geliþtiðini
göstermiþlerdir.17
Asbesti dünyada yasaklanmasýndan sonra endüstriye
onu yerine kullanýlmak üzere MMMF girmiþtir. Artýk
fren balatalarýndan tutun, çatý malzemesi, inþaatlarda,
atýk borularýnýn yapýmýnda bu tür sentetik liflerden
yapýlan ürünler kullanýlmaktadýr. Her ne kadar
MMMF ile yapýlan hayvan deneyleri bunlarýn da
karsinojen olduðunu göstermiþse de epidemiyolojik
çalýþmalar insanlar için toksik ve karsinojenik
olduðunu doðrulamamýþtýr. Bunun sebebi MMMF
liflerinin çok küçük ve biopersistant olmadýðý için
akciðerlerde uzun süre kalamamasý da etkilidir.18
Türkiye Avrupa ekonomi birliði kararlarýna uyarak,
asbestin her cinsinin 2005 yýlýndan sonra
yasaklanmasýný kabul etmiþtir. Bu kararýn bizim gibi
ekonomik durumu iyi olmayan ülkelere yararlý olup
olmayacaðý çok iyi düþünülmelidir. Asbestli çimento
borularýnda kullanýlan chrysotile asbest ancak % 15
olup, böyle bir borunun asbest bakýmýndan çevre
saðlýðýný tehlikeye sokmayacaðý bellidir. Borunun
içinden geçen suya asbest lifi karýþmasý mümkün
deðildir. Kaldý ki, su ve gýda ile bedene giren asbestin
kanser yapmadýðý epidemiyolojik çalýþmalarla
gösterilmiþtir. Asbestli çimentodan yapýlan borular
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yerine kullanýlan demir veya diðer malzemelerden
yapýlan borulardan çok daha ucuzdur. Asbestli
borunun, ekonomisi kýsýtlý ülkelerde sudan
kaynaklanan enfeksiyon salgýnlarýnda ne kadar
faydalý olduðu unutulmamalýdýr.
Türk insanýnýn asbestle ilgili saðlýk sorunlarý,
mesleksel olmaktan ziyade çevresel ve iç ortamdan
(domestik) kaynaklanmaktadýr. Anadolu insaný
bir bakýma doðaya yaptýðý zararýn kefaretini
çekiyor. Ormaný, yeþili ortadan kaldýrmakla, çýplak
topraðýn açýkta kalmasý, beyaz topraðý eski
alýþkanlýk yüzünden , sýva, badana, çatý malzemesi
ve diðer amaçla kullanmasý yüzünden Türkiye
dünyada en çok MM görünen ülkesi haline
gelmiþtir.
Geliþmiþ ülkeler, asbeste baðlý hastalýklarýn
duracaðý, en az seviyeye ineceði yýlýn 2055
olacaðýný þimdiden hesaplamýþtýr. Ne yazýk ki
þimdiki eðitim, ekonomi, hýzlý nüfus artýþý, çarpýk
yapýlanma ve okul bahçelerine ve yollara bile
asbestli toprak seren sorumsuz ve vurdum
duymazlýkla giden bir sistemle, bizim böyle bir
tarih vermemiz mümkün deðildir.

ASBESTÝN SEBEP OLDUÐU
HASTALIKLAR
Asbest lifleri sadece solunum yoluyla vücuda
girdiðinde hastalýk yapar. Bu da mesleksel
(occupational) veya mesleksel olmayan (nonoccupational) yollarla olabiliyor. Asbest endüstride,
üç binin üstünde iþ yerinde kullanýlmýþtýr. Bu
sayýnýn fazlalýðý yüzünden, hekime baþ vuran
hasta asbestle temasý olduðunu unutabilir. Gözden
kaçabilen asbestin kullanýldýðý iþ yerleri arasýnda
; kaðýt yapýmý, petrol ve þeker rafinerileri, elektrik
sanayii, yapý iþleri, izolasyon yapan iþ yerleri,
kuyumculuk, saç kurutma makinelarý, sigara
filtresi yapýmý ve diðerleri vardýr. Doktora baþ
vuran kiþi balýkçý olmasýna karþýn, sandalýnýn
izolasyonunu kendisi yapmýþ olabilir veya boþ
asbest torbalarýný veya çuvallarýný baþka amaçla
kullanmýþ olabilir.
Ýnsanlarýn meslek dýþý yollarla asbest tozu
solunmasý birkaç þekilde olabilir.19
1) Asbest iþçisi eve iþ elbisesi ile gelebilir. Asbest
iþçisinin eþi ve çocuklarýnda asbestle ilgili
hastalýklarýn geliþtiði gösterilmiþtir. Asbestli
materyalle izolasyon iþi yapanlarýn yanýnda
bulunanlar veya çamaþýrhanede çalýþanlar.
2) Asbest madeninin üretildiði ocaklara yakýn yerleþim
yerlerinde oturanlar : Asbest madeninin atýklarý,
yol, park ve oyun sahasý yapýmýnda yerlere de
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serilmektedir. Güney Afrikadaki asbest madeninin
yakýnýnda oturan kadýnlarda maliðn levral
mezotelyoma (MPM) beklenenin on katý yüksek
bulunmuþtur. Avustralyanýn Wittenon crocidolit
asbest madeni yakýnýnda yaþayan 27 kiþide MPM
tespit edilmiþtir. Queebec chrysotile maden ocaðýnda
çalýþan ve orada yaþayanlarda yapýlan bir
araþtýrmada 53 mesleksel MPM ve 9 meslek dýþý
MPM bulunmuþtur.
3) Asbest iþleyen fabrika ve tersanelerin bulunduðu
çevrede yaþayanlar :
4) Asbest içeren eþya ve cihazlarý kullananlar : Örneðin
saç kurutma makinesi, asbestten yapýlmýþ filtreli
sigara. 1952-6 yýllarý arasýnda Kent sigaralarýnýn
filtreleri asbestten yapýlýyordu.
5) Þehir havasý : Bir kentin yakýnýnda yapýlan inþaatta
asbestli malzeme kullanýlýyorsa veya asbest
kullanýlmýþ bir bina yýkýldýðýnda atmosfere asbest
lifleri yayýlýr. Gök gürlemesi ve deprem sýrasýnda
havadaki asbest lif sayýsý yükselmektedir. Yapýmýnda
asbestli materyal kullanýlmýþ bir binanýn yýkýmý
sýrasýnda oradan geçmekte olan bir kiþi veya yýkýlan
bina okul ise, içeriye giren bir çocuk asbest lifi
soluyabilir
6) Þebeke suyunda asbest bulunmasý : Sindirim
kanalýna geçen asbestin hastalýk yapmadýðý
gösterilmiþtir. Ancak, içinde yüksek oranda asbest
bulunan su ile yýkanan çamaþýrlara takýlan lifler
sonradan solunum yoluyla akciðere girebiliyor.
7) Çevresel asbest maruziyeti : Türkiyede esas sorun
bu yolla olmaktadýr. Asbestle karýþýk beyaz veya
kurþuni renkteki topraðýn, çatý malzemesi, pudra
ve sýva materyali olarak kullanýlmasý ; yol ve okul
bahçelerine serilmesi, içinde asbest bulunan tarlada
tarým yapýlmasý asbestle ilgili hastalýklarýn
oluþmasýna sebep olmaktadýr.
Oda havasýna karýþan asbest liflerinin tamamen
temizlenmesi çok zordur. Zira bunlarý uzun süre
havada kaldýðý, yere çökmediði için elektrik
süpürgesiyle bile temizlenemez.19 Su ve diðer
içeceklerle sindirim sistemine giren asbest liflerinin
çok az bir kýsmý kana karýþabilir ve idrarla atýlabilir.
Bu tür maruziyet önemli bir saðlýk sorunu
yaratmaz. Evlerin duvar veya çatýlarýna sürülen,
veya yapýþtýrýlan asbestli materyal, iç ortama
liflerin yayýlmasýna sebep olabiliyor. Böyle evlerin
tamiri veya yýkýmý sýrasýnda ortalýða çok miktarda
asbest lifi yayýlýyor.2,19
Asbest lifleri iþçilerin derisine batarak orada siyillere
sebep olabilir. Eski devirde manuel çalýþan asbest
iþçilerinin ellerindeki nasýrlarýn tarihsel deðeri
kalmýþtýr. Yukarýda belirtildiði gibi çeþmeden içilen
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su ile sindirim sistemine giren asbestin hastalýk
yapmadýðýna dair kuvvetli deliller var. Ýnsanýn aklýna
gene de, çok tozlu bir ortamda solunup sonradan
aðýz salgýsý ile yutulan asbest liflerinin peritoneal
mezotelyoma yapabileceði kuþkusu geliyor. Ýçinde
fazla miktarda asbest lifi bulunan su ile yýkanan, iç
çamaþýr, havlu, gibi materyallerde asbest lifi takýlý
kalabildiði gibi, asbestin içine konduðu boþ
çuvallarýn çocuk bezi yapýmýnda kullanýlmasýyla da
asbestle ilgili hastalýklara yakalanma olasýlýðý vardýr.20
Asbestin solunum sistemine girip hastalýk
yapabilmesi için, solunum yollarýnýn savunma
ve temizleme fonksiyonunu aþan miktarlarda
alýnmasý gerekiyor. Hava akýmý ile aþaðý solunum
yollarýna giden lifler bronþiollerin müköz
tabakasýna yapýþýp kalýr. Akciðerlerde birikim,
liflerinin havadaki yoðunluðu ve soluma süresi
ile ilgilidir. Chrysotile akciðerlerde kolayca kýrýlýp
parçalandýðý için kalýtýlarý makrofajlar tarafýndan
fagosite edilerek dýþarý atýlýr.
Asbestle ilgili çevresel hastalýklarýn ülkemizde
en önemli kaynaðýnýn, içinde tremolit bulunan
beyaz topraðýn- ak toprak- sýva ve badana
malzemesi olarak, evlerin zeminine, duvarlara,
ocaklarýn iç ve dýþýna, tavana sürülmesinden
kaynaklandýðýný tekrarlamakta yarar vardýr. Eðer
tavan, tahtadan yapýlmýþsa, buraya sürülen beyaz
topraðýn içindeki lifler kolayca dökülerek odaya
yayýlmaktadýr. Böyle bir odanýn süpürülmesi
sýrasýnda havadaki tremolit lif konsantrasyonu
çok artar. Ýç Anadolunun kýrsal yöresinde yaþayan
yaklaþýk 16 milyon insanýn beyaz topraðý, çanak,
çömlek yapýmýnda, pekmezin acýlýðýný gidermek için
(pekmez topraðý), çocuklarda pudra topraðý olarak,
diþlerin parlatýlmasý amacýyla da kullanmaktadýr. Öte
yandan, içinde serpantin veya tremolit asbest
bulunan kurþuni renkli toprak (ceren topraðý, gök
toprak), yazýn sýcaktan kýþýn soðuktan korunmak
için izolasyon amacýyla evlerin damlarýna
serilmektedir. 21 Bu tür topraðýn en tehlikeli
kullaným yeri, çamurdan korunmak amacýyla köy
yollarýna ve okul bahçelerine serilmesidir.
Karadeniz yöresinde kenevirden ip yapma
sýrasýnda, çýkrýkta dönen ipliðin daha beyaz ve
parlak olmasý için avuç içine konan beyaz toprak
kullanýlmaktadýr. Resim 2-8 içinde tremolit
asbestbulunan topraðýn Anadoluda deðiþik
amaçla kullanýlýþý görülmektedir.
Asbest ile yapýlan deneysel çalýþmalardan sigara
dumanýnýn asbest liflerinin akciðerde birikme
þansýný arttýrdýðý gösterilmiþtir.Asbestle ilgili
hastalýklar aþaðýdaki tabloda görülmektedir.12,13

Tablo 3 . Asbestle ilgili hastalýklar
Beniðn Hastalýklar : Paryetal plevrada kalsifiye
plaklar : Kostal, diafraðmatik ve mediastinal
plevrada.
Paryetal plevrada hyalinize plaklar : kostal,
d i a f r a ð m a t i k ve m e d i a s t i n a l p l e v r a d a
Kronik fibröz plöretis
Plevral effüzyon (Beniðn asbestos pleural effusion)
Yuvarlak atelektazi ( rounded atelectasis)
Kuþ ayaðý görünümü (crow feet)
Perikard hastalýklarý :Perikardial kalsifiye plak
Perikardial fibrosis
Perikardial effüzyon

Beniðn Akciðer Hastalýklarý : Asbestosis, Caplan
sendromu
Apikal akciðer fibrosisi
Bronþiolitis
Interlober fissür kalýnlaþmasý
Maliðn Hastalýklar : Maliðn plevral mezotelyoma
Maliðn peritoneal mezotelyoma
Akciðer kanserleri
Ekstra-pulmoner kanserler
Yukarýdaki tabloda görüldüðü gibi, plaklar dýþýnda
plevrada dört çeþit benign hastalýk görülüyor.
Plevral effüzyon, paryetal plevrada lokal fibrosis
alanlarý (hyalinize plaklar), paryetal ve visseral
plevrada yaygýn fibrosis ve bunun sonucunda her
iki plevra yapraðýnýn birbirine yapýþmasý,
kaynamasý ; plevral effüzyon sonu, akciðerlerin
uç
kýsýmlarýnda visseral plevrada fibrosis sebebiyle
akciðer parankimasýna yapýþarak akciðer uçlarýnýn
bükülüp katlanmasýyla ortaya çýkan, atelektazi
(pseudo tumor veya rounded atelectasis).

TÜRKÝYEDE MESLEKSEL VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR

ASBESTE BAÐLI BENÝÐN PLEVRAL
HASTALIKLAR
Kalsifiye ve Hyalinize Plevral Plaklar (Calcified,
Hyalinized Pleural Plaques)
Plevra, asbest liflerinin plevrada inflamasyon ve
mezotelyoma yapmak için hedef organýdýr. Beniðn
plevral hastalýklarýn oluþmasý için 10-20 yýl,
mezotelyoma geliþmesi için ise 20-40 yýllýk bir
zamana gereksinim vardýr.
Asbeste baðlý plaklarýn oluþma mekanizmasý
hakkýnda ilk öneri Finlandiyalý Kivilioto
tarafýndandan 1960 yýlýnda ortaya atýlmýþtýr.
Araþtýrýcý solunan asbest liflerinin, solunum
sýrasýnda enine ve boyuna hacim deðiþtiren
akciðerlerin hareketiyle visseral plevraya ulaþýp
onu delerek paryetel plevraya saplanarak orada
önce kollogen liflerinin birikmesine ve sonra da
kalsiyum kristallerinin toplanmasýna sebep
olduðunu iddia etmektedir. Plevral plaklar sadece
paryetal plevrada lokalize olup geliþmesi için
uzun yýllara gereksinim vardýr. Büyümesi çok
yavaþ olur.
Beþ çeþit asbest türünün plevral plak ve
mezotelyoma oluþturma þanslarý aþaðýdaki tabloda
görülmektedir.16
Kalsifiye Plevral Plak Maliðn Plevral Mezotelyoma

Crocidolite

+++

++++

Amosite

+++

+++

Tremolite

+++

+++

Anthophyllite +++

(+)

Chrysotile

(+) ?

?

P l e v r a l p l a k l a r d a ya p ý l a n m i n e r a l o j i k
araþtýrmalarda ilginç sonuçlar alýnmýþtýr. Bunlar
aþaðýdaki gibi özetlenebilir :
Plaklarda bulunan asbest lifleri, akciðerdekilerden
daha az ve onlara göre daha kýsa.
Plaklardaki liflerin çoðu chrysotile olmasýna karþýn
akciðerdekiler, amphibol türü.
Plevral plaklardaki lif sayýsý ile akciðerdeki lif sayýsý
arasýnda paralellik vardýr.
Crocidolit asbest lifi akciðerde birikmiþ olmasýna
karþýn plevral plakta yok.
Plevral plaklardaki ve akciðerdeki chrysotile lif
birikmesinde iliþki sayýsý arasýnda iliþki var.
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Plaklarýn görülme sýklýðý hakkýnda deðiþik oranlar
verilir. Eðer bir kiþi asbestli bir ortamda yeterli
bir süre bulunmuþsa ve elinizde bunlarý gösterecek
hassas bir görüntüleme yöntemi varsa, plevral
plaklarýn görülme oraný beklenenden fazla olabilir.
Asbeste baðlý plaklarýn görülme oraný yaþ
ilerledikçe artar. Yirmi yaþýn üstündeki bireylerin
% 25inde görülmesine karþýn, elli yaþýn
üstündekilerde görülme sýklýðý % 50yi geçer.
Plevral plaklar, hyalinize veya kalsifiye fibrosis
alanlarý olup paryetal, diafraðmatik mediastinal
plevralarda ve perikartta lokalize olabilir.
Plaklar paryetal plevrada, kültür mantarý baþý
görünümde, zeminden kabarýk, lokalize, kenarlarý
keskin ve parlak beyaz renkte oluþumlardýr. Daha
çok kostal plevranýn vertebral yüzünde,
diafraðmanýn üst ve medialinde lokalize olurlar.
Ekseriya iki taraflýdýr.1,20-25 Eðer birlikte plörezi yoksa,
alttaki visseral plevra ile yapýþýklýk göstermezler.
Plaklarýn hangi mekanizma ile oluþtuklarý
bilinmemektedir. Asbest liflerinin paryetal
plevraya, kan veya lenfatikler yoluyla gelerek
b u r a d a k r o n i k i n f l a m a s yo n ya p t ý ð ý n a
inanýlmaktadýr. Plevral plaklarda asbest cisimciði
görülmemesine karþýn, az da olsa serbest asbest
lifi bulunabiliyor. Her çeþit asbest plevral plak
oluþmasýna sebep olursa da, en önemli olanlarý,
tremolit, anthophyllite asbest türleridir.
Asbesten ayrý olarak erionite, silika, talk, mika ve
calciminenin de plevral plak yaptýðý bildirilmiþtir.23,24
Plevral plaklar belirti ve bulgu vermediði için
hastalýk olarak kabul edilmeyip kiþinin asbest
soluduðunun simgesi (markeri) olarak yorumlanýr.
Genellikle plevral plaklarda maliðn dejenerasyon
görülmez görüþü hakimse de bu kiþide ileride
MPMnin geliþip geliþmeyeceðini garantisini kimse
veremez.. Eðer bir plakta mezotelyoma geliþmiþse,
plaðýn boyutlarýnda büyüme dikkati çeker.
Familyer Mediterranean Feverli hastalarda
sonradan ortaya çýkan peritoneal mezotelyomanýn
sebebi, tekrarlayan inflamasyona baðlanmýþtýr.
Plaklarýn morfolojisine bakýldýðýnda, yýllar
boyunca tekrarlayan inflamatuvar olaylarýn
oluþtuðuna karar verilir.
Çevresel asbest maruziyetinde genel olarak solunan
asbestin miktarý, mesleksel olanlara göre çok daha
azdýr. Yani plaklarýn oluþmasý için düþük dozda
asbest solunmasý yeterlidir.13 Plaklý hastalarýn çok
az bir kýsmýnda sonradan mezotelyoma
geliþebilmektedir. Bunun normal karþýlanmasý
lazýmdýr. Kiþilerin asbeste maruz kalmasý yüzünden
mezotelyoma riski, plaklý hastalarda daha fazladýr.22,23
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Plevral plaklar, asbestosis ve akciðer kanserinin
öncüsü olduðu kabul edilmiyor fakat bu iki
hastalýða eþlik edebiliyor. Kronik eksüdatif plörezili
bir hastada CPPnin bulunmasý, MM olasýlýðýný
arttýrýr.19,26
Kalsifiye plevral plaklar, mikrofilm taramalarý,
standart akciðer filmi ile belli olurlarsa da digital
radiolografik inceleme ve spiral torakal CT.ile
yapýlan taramalar daha etkindir. Bazýlarýna göre
H R C T. t e k n i ð i i l e t o r a k a l C T. d a h a
randýmanlýdýr. 2 2 , 2 3 Bazý vakalarda plaklar
torakotomi sýrasýnda görülmesine karþýn torakal
CT.de gözden kaçmýþtýr. Bazen de röntgende plak
rapor edildiði halde otopsilerinde plak
görülmemiþtir. Bu tip vakalarda plevra altýndaki
yað dokusunun hatalý deðerlendirilmesi söz
konusudur.
Gemi yapým þehri olan Glascowdaki bir hastanede
yapýlan otopsi çalýþmasýnda þehirdeki 70 yaþýn
üstündeki insanlarýn % 51.2inde asbeste baðlý
plak bulunmuþtur.24
Çevresel asbest maruziyetine baðlý endemik
plevral kalsifiye plaklar, Ýç Anadolunun bir çok
kýrsal yerleþim yerlerinde, Finlandiya, Bulgaristan,
Çekoslavakya ; Korsika, New Caladonia ve
Kýbrýsta, Yunanistanýn Metsova yöresinde,
Pakistan, Afganistanda gösterilmiþtir. 22,23,27
Kalsifiye plevral plaklar, travmaya baðlý
hemotoraks ve kosta kýrýklarý, tüberküloz,
ampiyem,kollojen vasküler hastalýklarda da oluþur.
Asbeste baðlý plaklarýn bilateral oluþu, çýnar
yapraðýna benzemesi, diafraðmanýn medialinde
ve paravertebral bölgede lokalize olmalarý ve
diafraðmatik sinüslerin açýk olmasý yüzünden
tüberküloz, enfeksiyöz hastalýklar ve travmaya
baðlý kalsifikasyonlardan kolayca ayýrt edilir.1,20

PLEVRAL KALINLAÞMA
(CHRONÝC FÝBROSÝNG PLEURÝTÝS)
Asbeste baðlý lokalize veya diffüz plevra
kalýnlaþma (CFP= Chronic Fibrosing Pleuritis)
çoðu kez plevral plaklarla birlikte görülür.
Kalýnlaþma daha çok paryetal plevrada olursa da
bazen visseral veya interlober plevralar da
kalýnlaþmaya iþtirak eder. Plevral kalýnlaþmalar
diafraðma veya mediastinal plevralarda lokalize
olunca diafraðma veya kalb kenarlarý iyi
seçilemez (unsharp diaphragm, shaggy heart).
CPPlerin aksine yaygýn plevral kalýnlaþmalarýn
çoðunda kosta-frenik sinüs kapalýdýr. 22,23,25
Diffüz plevral kalýnlaþmasý kararý için, akciðerin
en az 1/3ünün 5 mm.den daha kalýn plevra ile
örtülü olmasý gerekir. Lokalize plevral kalýnlaþmasý
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olan hastalarýn çoðunda belirti olmamasýna karþýn
yaygýn plevral kalýnlaþmasý olanlarýn bazýlarýnda
, göðüs aðrýsý, nefes darlýðý ve restriktif fonksiyon
bozukluðu örneði görülür.22 Asbestle ilgili CFP,
genellikle bilateral ve simetrik olup çoðu kez orta
ve alt zonlarda lokalizedir. Diffüz plevral
kalýnlaþma, tüberküloz, romatoid artritis, SLE,
geçirilmiþ akciðer enfarktüsü, travma sonu ve
bazen de methysergide gibi ilaç kullanýmýnda da
görülebiliyor. Asbeste baðlý plevral kalýnlaþma
tek taraflý olduðunda maliðn mezotelyomayý
taklit eder. Bu tip olgulardan alýnan biyopsilerýn
patologlar yönünden, deðerlendirilmesi zordur.
Bu ayýrým asbest maruziyetine baðlanmak istenen
akciðer kanserlerinde tazminata karar vermede
önemlidir. Ayrýca, yaygýn plevral kalýnlaþmanýn
olduðu bölgenin 1-2 cm altýndaki akciðer
dokusunda diffüz interstititiel fibrosis (bal peteði
görünümü) olabilir. Böyle olgularda asbest
cisimciklerinin görülmesi asbestosis olarak
algýlanmamalýdýr.12

BENÝÐN ASBEST PLÖREZÝSÝ (BENÝGN
ASBESTOS PLEURAL EFFUSÝON)
Asbeste baðlý plörezi, asbest maruziyetinden
birkaç ay sonra geliþebilirse de, çoðunlukla 10 yýl
sonra ortaya çýkmaktadýr.Bazen süre 20,30 veya
50 yýla kadar uzayabiliyor.
Asbest plörezisi asbest iþçilerinin % 3ünde
görülebiliyor. Hastalarda plöretik göðüs aðrýsý veya
nefes darlýðý olabilir. Hastada önemli derecede
plevral effüzyon olmasýna karþýn genel durumun
iyi olmasý benign asbest plörezisini akla getirmelidir.
Fizik muayenede plevral effüzyon bulgularý alýnýr.
Akciðer filmi durumu netleþtirir. Sývý kendiliðinden
geçebilir; plevral aspirasyondan sonra tekrar
toplanýp kaybolabiliyor.
Asbest plörezinde effüzyon eksüda özelliðinde,
bazen hemorajik ve eozinofili ile birlikte olabiliyor.
Sedimentasyon yüksek olabiliyor. Akciðer filmi,
torakal CT ve göðüs duvarý ve diafraðmal
patolojiyi gösterebilmek için Magnetic Resonans
Imaging (MRI) teþhiste yardýmcý olur.
Bir hastaya asbest plörezisi diyebilmek için onda
asbestle temas öyküsü olmalý, sývý birikiminin spesifik
sebepleri olan pnomoni, kalb yetmezliði, tüberküloz,
kronik renal yetmezlik ve kanser gibi hastalýklar
ekarte edilmelidir. Asbest plörezisi teþhisi konan
olgular 2 veya 3 sene takip edilmelidir.
Asbest plörezisinde unutulmamasý gereken önemli
bir nokta, mezotelyomanýn erken devresinde de
bu tür sývý birikimin olmasýdýr. Gaensler ve
Kaplanýn 12 asbestos plörezili hastasýnýn sadece
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birisinde 9 yýl sonra mezotelyoma ortaya
çýkmýþtýr.27
Mattson, etyolojisi bilinmeyen monosemptomatik
eksüdatif plörezisi 25 hastanýn 11inde asbestle temas
olduðunu göstermiþ.28 Bunlarýn 11ini 4-9 yýl süre
ile takip etmiþler. Aldýklarý sývý serohemorajik imiþ.
Bazýlarýnda ayný tarafta, bazýlarýnda karþý tarafta
sývý birikimleri olmuþ.7 hastada plevral sývý
eozinofilik imiþ. Dördünde plevral kalýnlaþma
olduðu için dekortikasyon yapýlmýþ. Bunlarýn
histolojisi nonspesifik kronik plöretis olarak gelmiþ.
Yazar, sebebi bilinmeyen eksüdatif plörezi
olgularýnda asbest maruziyetinden þüphe edilmesini
vurgulamaktadýr.
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complicata, torakal CT.de serçe ayaðý (crows feet)
görünümüdür.30 Yuvarlak atelektazi, eksüda yapan
diðer hastalýklarda da görülür. Burada, akciðerin
üç kýsýmlarýnýn, sývý basýncý ile kendi etrafýndan
dönerek, visseral plevraya yapýþmasý söz
konusudur. Torakal spiral CT.de o bölgedeki
vasküler ve bronþial yapýlar düzgünlüklerini
yitirip, bükülüp yaylandýklarý için Halley yýldýzý
veya býyýk görünümü verirler. Tümör þüphesi
yarattýðý için hastalar boþuna torakotomiye
alýnabiliyor.
Parkinson hastalýðý için dopamine agonisti sýnýfý
ilacý kullanan asbest iþçilerinde plevral effüzyonun
daha kolay geliþtiði hakkýnda yayýnlar vardýr. 32

Robinson ve Musk, takip ettikleri 22 asbest plörezili
hastanýn hiçbirisinde mezotelyoma görmemiþlerdir.29

ASBESTE BAÐLI MALÝÐN
HASTALIKLAR

Hillerdal ve Özesmi, Ýsveçte 1975-84 yýllarý arasýnda
asbestle ilgili deðiþik mesleklerde çalýþmýþ 60 hastada
tespit ettikleri asbestos plörezisi olgusunu
yayýnlamýþlardýr.30 Hastalarýn ikisinde nüks ayný
tarafta olmuþ ; 11 hastada bilateral , üç tanesinde
önce bir tarafta sonra karþý tarafta sývý birimi
görülmüþ. Asbestle temasýn baþladýðý yýl aralýðý 158 olup ortalama 30 yýl olarak hesaplanmýþ. Sývý
birikim süresi 1-10 ay arasýnda (ortalama 3 ay)
bulunmuþ. Hastalarda en sýk görülen belirtiler, göðüs
aðrýsý, ateþ, öksürük ve nefes darlýðý imiþ. Fakat
hastalarýn yarýsýna yakýnýnda hiç semptom yokmuþ.
Torasentez ile alýnan sývýnýn yarýsýna yakýný
makroskopik olarak hemorajik ve % 26ýnda sývýda
eozinofili bulunmuþ. Çok az miktarda asbest
solunmasý bile beniðn plevral effüzyona sebep oluyor
ve sývý birimi yýllar sonra bile ortaya çýkabýliyormuþ.

Maliðn Plevral Mezotelyoma ( MPM)

Daha önce de belirtildiði gibi New Yorktaki Mount
Sinai Týp Fakültesi grubu asbest ile izolasyon
yapan iþçilerde araþtýrma yapmýþlardýr. Lilis ve
arkadaþlarý 1981-1983 yýllarý arasýnda, 30 yýldan
fazla izolasyon iþinde çalýþan 2815 iþçide kesit
çalýþmasý (cross sectional) yapmýþlardýr.31 20 iþçide
beniðn asbestos plörezisi, 19unda plevral
kalýnlaþma ve 16sýnda da kostafrenik açýnýn
kapalýlýðý bulunmuþ. Toplam deðerlendirmede
izolasyon iþçilerinin % 5inde plevral fibrosis
olduðuna karar vermiþlerdir. Yazarlara göre,
asbest iþçilerinde görülen beniðn plevral effüzyon,
zamanla plevrada önemli oranda fibrosis yaptýðý
için pulmoner fonksiyon testlerinde bozukluða
sebep olabiliyor.
Beniðn asbest plörezisinin en önemli
komplikasyonlarý yuvarlak atelektazi (rounded
atelectasis) kronik fibrosing plöretis, apikal plevral
kalýnlaþma, hyalinozis

Epidemiyoloji : Mezotelyoma patologlar
tarafýndan 19uncu yüz yýlýn son çeyreðinde tarif
edilmesine karþýn, Wagner ve arkadaþlarýnýn
Güney Afrika Cumhuriyeti Cape eyaletinin KuzeyBatýsýndaki mavi asbest madeninde çalýþmýþ
olan 33 kiþide tarif etemleriyle asbestmezotelyoma ikilisi týp dünyasý gündemine
gelmiþtir.4
Ýnsanlarýn asbest ile temasý, mesleksel, çevresel
(dýþ ortam veya domestik denilen iç ortamdan)
veya background denilen, geçmiþte alýnan zemin
deðer olabiliyor. Sonuncuya açýk bir örnek,
mezotelyomalý olup da asbestle temasýn olmadýðý
ya da hatýrlanmadýðý kiþilerin mezotelyomasý.. Bu
tür mezotelyoma insidansý milyonda bir kiþi olarak
kabul edilmiþtir.27 Endüstriyel düzeyi geliþmiþ
olan batý ülkelerinde, asbestin henüz
yasaklanmadýðý dönemlerdeki mezotelyoma olgu
sayýsýnýn, asbest yasaklandýðý yýllardan sonra
yavaþ yavaþ azalmasý dikkat çekicidir. Bunun
anlamý, bacground mezotelyoma vakalarýnýn
azalmaya baþlamasýdýr. Bu durum bazý Afrika,
Asya ülkelerinde Rusyada dikkati izlenmiþtir.
Eðer Ýç Anadoludaki endemik mezotelyoma
olgularýnýn zamanla azalmaya baþlamasýný
görürsek, halkýn asbest- kanser iliþkisi yönünden
bilgilendirilmesine ve asbest içeren topraðýn
kullanýlmamasýna baðlayabiliriz.
Mesleksel olmayan asbestle temas (domestik veya
çevresel), solunan havadaki asbest lif sayýsý, minimal
seviyede olabiliceði gibi belki bacground, temizlik
yapma sýrasýnda solunabilir tozdaki asbest lifi sayýsý
çok yükseklere ulaþabilir. Bu yolla solunan lif sayýsý
hakkýnda retrospektif bir deðer vermek mümkün
deðildir. Endemik yöreden gelen bir mezotelyoma
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vakasýnda, kullanýlan beyaz topraðýn içindeki asbest
türünün cinsi, miktarý ; zemine veya duvara sýva
veya badana olarak yýlda kaç defa sürüldüðü, çatýya
konup konmadýðý, tarlalardaki miktarý, köyde
yaþama süresi, baþka asbest iþlenen yerde çalýþýp
çalýþmadýðý önemlidir. Çocukken solunan asbestin
daha etkili olacaðýný söyleyebiliriz. Eðer içinde asbest
olan beyaz topraktan yapýlmýþ badana, sýva
malzemesinin oda tavan tahtasýna üzerine
sürülmüþse, oradan daha kolay iç ortam havasýna
asbest geçebilir.
Ýç ortam havasýndaki asbestin solunmasýyla ortaya
çýkan familyal mezotelyoma olgularýnýn genetik
mi, çevresel mi olduðuna karar vermek çok zordur.
Çevresel veya endemik asbestle temas, topraktan ki
bazen kullanýlan tarlanýn bir kýsmýnda beyaz toprak
oluþabilmektedir, ak topraðýn kireç yerine
kullanýlmasý veya çanak çömlek yapýmýnda
dðerlendirilmesi, deðiþik maden ocaðý atýklarýnýn
(krom, nikel, kurþun, cýva maden ocaklarý) yol
yapýmýnda veya oyun sahalarýna serilmesden
oluþabilir.
Maliðn mezotelyoma ile asbest arasýnda doz-yanýt
iliþkisi kabul edilmektedir. Bazýlarý, burada
threshold- eþit- deðere gereksinim olduðunu
inansalar da, bunun için kesin bir delil yoktur.
Mezotelyoma epidemiyolojisinde önemli yeri olan
Mc Donald ve arkadaþlarý, genel toplumda bir
yýlda kadýnlarda milyonda 2 ; erkeklerde ise
milyonda 10 kiþide görüldüðünü bildirmektedir.
Maliðn plevral mezotelyomanýn erkek/kadýn
oranýnýn 5/1 olmasýna karþýn maliðn peritoneal
mezotelyomada bu oran 1.5-2 arasýndadýr. Farklý
oranýn bulunmasýnda, kadýnlarda tanýnýn daha
zor olmasý etkili olabilir. Belki de asbestle temas
kadýnlarda peritonda, erkeklerde plevrada daha
kanserojen oluyor. 5
Maliðn plevral mezotelyoma Kanadada yoðun
asbest tozu soluyan iþçilerde yýlda 366/ 100.000
olarak hesaplanmýþtýr. Orta veya az derecede lif
soluyanlarda bu sayý 67/100.000 inmektedir.6,10
Mezotelyomanýn latent süresi 20-40 kabul etmekle
beraber bazen bu süre 60 yýlý bulabilmektedir.5
ABDde 70li yýllarda maliðn mezotelyoma insidansý
hýzlý bir þekilde zirveye ulaþtýktan sonra 2000-2004
yýllarýnda düz seyretmeye baþlamýþtýr. Tahminlere
göre 2055 yýlýnda en düþük, doðal (background)
düzeyine inecektir.27
Batýnýn geliþmiþ ülkelerinde beyaz asbestin kullanýmý
yasaklanmýþ olmasýna karþýn Asyanýn az geliþmiþ
ülkelerde chrysotile asbest kullanýmý devam
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etmektedir. Buralarda MM insidansýnýn azalmasý
þimdilik söz konusu deðildir.
Kadýnlarda MM insidans eðrisinin zamanla
yükselme göstermesi yerine sabit bir seviyede
seyretmesi etyolojide asbestin etkinliðinin
önemsenmeyecek derecede az olma ihtimalini akla
getiriyor.27
Çevresel asbest solunmasýna baðlý MM.lerde
cinsiyetin etkisine inananlar vardýr. Belki de genetik
ve familyel yatkýnlýk patogenezde söz konusudur.
Türkiyenin de içinde bulunduðu çevresel asbestle
ilgili MM.nýn sorun olduðu ülkelerde bu gidiþle
insidansta düþme, düþünülemez.
Bilindiði gibi asbest iþçilerinin ölümcül bir hastalýðý
olan yaygýn akciðer fibrosisi, yani asbestosis çok
yoðun toz soluyan iþçilerde görülmektedir.
Asbestosisli iþçilerin bir çoðu erken yaþlarda
solunum yetmezliðinden ölmektedir. Belki de bu
yüzden asbestosisli hastalarýn sadece % 10unda
mezotelyoma görülmektedir.27
Asbest türleri içinde en zararlý olan crocidolite ve
amosite asbest, Güney Afrika Cumhuriyeti, Bolivya
ve Avustralyada üretilmektedir. Güney Afrikada
amphibol asbest madeninde çalýþan iþçilerin %
9.3ü mezotelyomadan ölmektedir. Burada yapýlan
araþtýrmada sadece mavi asbeste maruz kalan
iþçilerinde bir yýlda görülen maliðn mezotelyoma
insidansý 44.6/ 100.000 iken amosite asbest iþçilerinde
7.8/100.000 olarak bulunmuþtur.33 Selikoff grubunun
Birleþik Amerika ve Kanadadaki yoðun asbest tozu
solumuþ olan izolasyon iþçilerde yaptýklarý
araþtýrmada 134 MPM, 222 MPEM bulmuþlardýr.7
Batý Avustralyada 1966 yýlýnda kapatýlan Wittenom
crocidolite asbest madeninde çalýþan 6,505 erkek ve
411 kadýn iþçi 1980 yýlýna kadar takip edilmiþtir.
Bunlarýn içinde erkeklerde 820, kadýnlarda 23 ölüm
olmuþtur. Kanserden ölenlerin 32si MM.den diðerleri
trakea, bronþ, mide kanserinden kaybedilmiþtir.
Standart mortalite hýzý (SMR) 2.64 olarak
hesaplanmýþtýr. Kanser dýþý ölümler arasýnda
pnomokonyoz, peptik ülser gibi hastalýklar
bulunmaktadýr. Wittenomdaki akciðer
kanseri/mesothelioma oraný 3.5 bulunmuþtur. MM
oranýnýn dünyada en yüksek seviyede olmasý,
Wittenomdaki mavi asbest liflerinin çok ince, sivri
olmasýna baðlanmýþtýr.34 Radyolojik taramada
crocidolite madeni ve deðirmeni iþçilerinin % 20inde
asbestosise baðlanan görüntüler bulunmuþtur.33,35
Mezotelyomalý iþçilerin akciðer dokusunda yapýlan
mineralojik incelemelerde, amphibol asbest
birikiminin, chrysotile asbest birikimininden çok
daha fazla olduðunun görülmesi, amphibol asbest
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türlerinin maliðn mezotelyoma patogenezinde daha
etken olduðuna iþaret eder.12
Beyaz asbestin karsinojen olup olmadýðý tartýþýlýrken
Polonyadan Niklinski ve arkadaþlarý, chrysotile
asbesti kesin kanserojen olarak yorumlarken ayný
çizgideki araþtýrmalara aðýrlýk vermiþlerdir.33 Buna
karþý, McDonald gibi Kanadalý araþtýrýcýlarýn
yazýlarýný hiç refere etmemiþlerdir.5,6,10,35 Ýnsanýn
aklýna acaba Polonyada asbest madenleri olsaydý
yazarlar bu þekilde kesin bir yorumda bulunabilirler
miydi sorusu geliyor.
Paoletti ve arkadaþlarý, Sicilya adasýnýn doðusunda,
Etna yanardaðýnýn volkanik alanýna düþen
Biancaville kasabasýnda asbest maruziyeti
olmadýðý halde fazla miktarda MPM vakasý
bulduklarý için burada epidemiolojik ve çevresel
bir araþtýrma yapmýþlardýr.36 Yöredeki insanlardan
bazýlarý içinde amphibol ve serpantine türü asbest
bulunan volkanik kayalarýn bulunduðu taþ
ocaklardan elde edilen kayalarý ev yaparken
kullanmýþlar. Cardile ve arkadaþlarý da burada
bulunan amphibol asbestin, crocidolite asbestten
farklý bir kimyasal yapýya sahip (NaCa 2Mg 5 (Si
7Al)- O 22 F²) fluoro-adenite olduðu göstermiþler
ve hücre kültürlerinde, in vitro çalýþmalarda
muhtemelen crocidolite asbestten daha az
karsinojenik olmak kaydýyla toksik olduðu
sonucuna varmýþlardýr.37
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Zielhuis mezotelyomanýn bir numaralý sorumlusu
olan asbeste maruz kalmanýn dört yolu olduðunu
bildirmektedir.38 Bu yollar aþaðýdaki tabloda
görülüyor.
Asbest üretemeyen, geliþmiþ ülkeleri, dünyada
asbestin yerini tutacak bir ürün için büyük gayret
sarf ederek insanlarýn yaptýðý sentetik lif olan
MMMFyi devreye sokmuþtur. Her ne kadar
farelerde yapýlan araþtýrmalar, bunlarýn da toksik
olduðunu göstermiþse de epidemiolojik
incelemeler bunu desteklememiþtir.18 IARC dan
Saracci ve arkadaþlarý 1984 yýlýnda 7 Avrupa
ülkesinde MMMF ile ilgili iþ dalýnda çalýþan 22.002
iþçi üzerinde epidemiolojik çalýþma yapmýþlardýr.39
Araþtýrmaya rock wool, slag wool, glass wool ve
continous flament üretiminde çalýþanlar
alýnmýþtýr.Mortalite çalýþmasýnýn sonuçlarý
yandaki tabloda görülmektedir.

Tablo 4. Asbest Maruziyeti ve Riskli Meslekler
1. (A) Doðrudan temas

1. (B) Dolaylý temas

2. Meslek dýþý temas
3. Çevresel yolla temas
4. Çevreden temas

Asbest madeni ve deðirmenlerde çalýþanlar
Ýzolasyon iþçileri
Asbestli çimento iþçileri
Balata, debriyaj plakasý yapanlar, frenciler
Asbest tekstil iþçileri
Tersane iþçileri
Demiryolu iþçileri
Elektrikçiler
Enerji kaynaðý iþçileri
Demir yolu iþçileri
Oto tamircileri
Su tesisatçýlarý
Tersanede çalýþan kaynakçýlar
Mekanisyenler, teknisyenler
Ýnþaat iþçileri
Çamaþýrhanede çalýþanlar
Asbest iþçilerinin aile bireyleri
Asbest maden ocaklarý ve deðirmenlerin yanýnda yaþayanlar
Asbestli ürün atýklarýnýn bulunduðu yerde oturanlar
Asbest üretilen, asbestli malzeme yapýlan, kullanýlan fabrika ve bu iþ
yerlerinin (fabrika, tersane) bulunduðu ortamdakiler.
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Tablo 5. MMMF Çalýþanlarýnda Mortalite Çalýþmasý
Ölüm sebebi

Tüm cohort

Rock/slag wool

Glass wool

Bütün ölümler

114

118

107

Bütün ölümler

113

114

111

Bu tabloda görüldüðü gibi rock/slag wool ve
glass wool iþçilerinde SMR anlamlý þekilde yüksek
bulunmamýþtýr.
Mezotelyomalarda doz-yanýt eðrisinin ve latent
zamanýn tespiti için, ilk temas zamaný, maruziyetin
yoðunluðu ve süresinin bilinmesi gerekiyor.
Mezotelyoma riski, çocukluk döneminde temasýn
baþlamasý halinde dose-yanýt eðrisinin dikine
yükselmesine sebep olacaðý için, hastalýðýn
oluþmasý hýzlanacaktýr. Ancak bu durumda da
asbest türlerinin çeþitliliðin etkisi vardýr. Örneðin
eðer solunan asbest lifi chrysotile ise bu tür lif
zamanla akciðerde eriyebileceði için akciðerde
kalma süresi, amphibole göre çok daha kýsadýr.
Solunan liflerin akciðerde eriyerek temizlenmesi,
asbestle ilgili hastalýklarýn geliþmesinde önemli
yeri vardýr.. Mezotelyoma geliþmesi için latent
süre içindeki solunan toz konsantrasyonu ile de
ilgilidir. Yoðun toz inhale eden izolasyon
iþçilerinde bekleme süreci 29 yýl olmasýna karþýn,
domestik maruziyette bu süre 50 seneyi
geçmektedir.19
Ýngilteredeki geniþ serilere dayanan çalýþmalarda,
mezotelyomalý hastalarýn % 5ine yakýnýnýn
mesleksel veya meslek dýþý yolla asbest maruziyet
hikayesi veremedikleri anlaþýlmýþtýr.40,41 Cazzari
ve arkadaþlarý, on yaþýna kadar asbest fabrikasýnýn
yanýndaki bir evde yaþamýþ 37 yaþýndaki bir
kadýnda MPM vakasýný yayýnlamýþlardýr. Yazarlara
göre mesleksel olmayan mezotelyomalý bir hasta
ile karþýlaþýldýðýnda Zielhiusun sýnýflandýrýlmasýna
göre detaylý hikaye alýnmasý ve þüpheli durumda
BAL yaparak asbest cisimciði (AC) olup
olmadýðýna bakýlmasýný önermektedir.42 Dodson
ve arkadaþlarýna göre 1 ml BALda l asbest AC
bulunmasý, mesleksel ve mesleksel olmayan asbest
maruziyetini ayýrtan limit deðer olarak kabul
edilmelidir.43
Mezotelyomanýn
oluþmasý için zemin
(background) konsantrasyon denilen en az ne
kadar asbest solunmasý gerektiði hususunda fikir
birliði yoktur. Asbest liflerinin akciðer dokusunda
kalabilmesinde, lif türlerinin rol oynamasý,
hastalýðýn inkübasyon süresinin deðiþik ve uzun
olmasý; kiþiler arasýnda bireysel hassasiyetin
farklýlýðý yüzünden hangi seviyenin güvenlik sýnýrý
olduðunu kestirmek çok zor. Birleþik Amerikada
asbeste karþý maruziyet limiti 0.1/ml./lif olarak

kabul ediliyor. Buna göre doðal asbest seviyesinin
1-2/milyon/yýl olmasý gerektiði kabul ediliyor.35
Asbest-mezotelyoma iliþkisini gösteren doz-yanýt
eðrisinin ve eþik deðerin gösterilmemiþ olmasýna
raðmen asbest iþçilerinde yapýlan kohort çalýþmasý
ve akciðerdeki asbest lifi yüküne yönelik mineralojik
analizlerinde, asbest-mezotelyoma iliþkisinde dozyanýt yönünden pozitif iliþki olduðu görüþü
hakimdir. Yani ne kadar çok asbest lifi solunursa,
mezotelyoma geliþme þansý o kadar fazladýr. Buna
karþýn çok düþük dozlarda asbest alýnmasýnýn da
mezotelyoma yaptýðý bir gerçektir. Öte yandan,
ömründe hiç asbestle temasý olmayan kiþilerde de
MM görülebilmektedir. Asbest minerali dünyanýn
her yerinde, hatta hatta kuzey kutbuna yakýn buz
daðlarýnda dahi gösterildiðine göre bu alemde
yaþayan her insanýn akciðerine girme þansý vardýr.19,27
Asbestle hiç iliþkisi olmayan insanlarýn akciðerlerinin
mineralojik incelenmesinde az da olsa asbest lifi
görülmesi bu fikri destekler.
Mezotelyoma, farelerde, maymunlarda, köpeklerde,
eþeklerde ve hatta balýklarda bile gösterilmiþtir.17,18
Þimdiki bilgilerimize göre mesleksel MMin en
önemli etkenleri, crocidolite, amosite ; çevresel
mezotelyomanýn ise tremolite asbest ve erionittir.
Mezotelyomanýn crocidolite asbest iþçilerinde
daha fazla görülmesinde vücutta deðiþmeden
kalabilmesine ve yapýsýnda H2O2 ve HO- gibi
reaktif oksijen radikallerinin katalizasyonunu
saðlayan demire baðlanmýþtýr.26
Deneysel çalýþmalarda maliðn mezotelyoma
oluþmasýnda asbest ve erionitten baþka cam yünü,
alüminyum oksit, attapulgite, dawsonit, silicon
carbide, potassium titanate lifleri de yer almaktadýr.26
Churg ve arkadaþlarý, angin pektorisi olan bir
hastanýn perikardý üzerine direkt olarak tremolite,
anthophyllite ve cam yünü koyarak perikardial
mezotelyoma geliþtirmiþlerdir.44 Fibröz olmayan
materyallerden ethylene okside, aldehyde-odun
lignin karýþýmý ve diðer organik maddelerin, MC29
Avian leukosis virüs, radyasyon ve radyoterapi ve
thorotrast isimli kontrast maddenin MM yaptýðý
yayýnlanmýþtýr.19
Kronik inflamasyonu oluþturan peritonit , plöretis
ve pnomotoraks tedavisi gören tüberkülozlu
hastalarda sonradan MM görüldüðüne ait yazýlar
da vardýr.45 Gebelik sýrasýnda isoniazid alan bir
kadýnýn çocuðunda MM görülmesi, ilacýn
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plasentadan geçerek hastalýða sebep olacaðý
iddiasýna sebep olmuþtur. Rhodesyadaki beryllium
madeninde çalýþan bir iþçide MM. görülmesi aðýr
metallerin de sorumlu olabileceðini düþündürüyor.19
Diðer taraftan Das ve arkadaþlarý kuru þeker kamýþý
tozlarýný soluyan iþçiler arasýnda 4 plevral l peritoneal
MM. olgusu yayýnlamýþtýr.46 Son zamanlarda Simian
virüs 40 (SV40) sorumlu tutulmaya baþlanmýþtýr.
ABD ve Avrupada ellili yýllarýn sonunda SV 40
virüsu ile kontamine polio aþýsý yapýldýðý için MM
geliþtiði iddiasý ortaya atýlmýþtýr. Deneysel çalýþmalar
bu virüsün plevral ve perikardial MM yaptýðýný
göstermiþtir. Ayrýca MM dokusu içinde SV 40 virüsü
DNAsý sekansý demonstre edilmiþtir.47 Ýnsan
mezotelyal hücrelerine SV40 virüsü ile enjekte
edildiðinde, önce onlarý ölümsüzlüðe sonra da
transformasyona sebep olmaktadýr. SV40 virüsunun
insan mezotelyal hücrelerindeki RASSF1A,HPP1,
DCR1, TMS1, CRBP1, HIC 1 ve BRAD adýndaki 7
gende deðiþiklik yaparak mezotel hücrelerinde
transformasyon ; hücrelerde p14, p15, p16
kromozomlarýn hipermetilasyon ve kopmalar yaptýðý
gösterilmiþtir. Ancak, konuda yapýlan epidemiolojik
araþtýrmalarda olumsuz sonuç alýnmasý ve SV-40
DNA sekansýnýn, kolon kanseri, osteosarkom, beyin
tümörü ve diðer kanserlerde de görülmesi bu görüþü
desteklememektedir. Türkiyeden alýnan dokularda
SV 40 virüsü DNAsýna rastlanmamýþtýr. 48
Mezotelyomanýn çocuklarda çok nadirde olsa
görülebilmesi, latent süre hakkýnda þüphe
uyandýrmýþtýr. Belki de çocuklardaki mezotelyoma
asbeste ilgili deðil veya baþka bir faktöre baðlýdýr.
Kim bilir belki de spontane olarak geliþmektedir.
Ancak, ölü doðmuþ çocuklarýn akciðerlerinde bile
asbest liflerinin gösterilmesi, mineralin plasentadan
fetüse geçme þansýnýn olabileceðine iþaret ediyor.
Bir baþka ihtimal, asbestin immün sistemin tam
geliþmediði dönemde bedene girmesi yüzünden,
latent devre kýsalýyor.
Maliðn mezotelyoma olgularýnýn sadece % 5i
çocuklarda görülüyor. Þimdiye kadar bildirilen
olgularýn sayýsý 100ün altýnda olup bunlarýn çoðu
10 yaþtan küçüktür...Lemesh ve arkadaþlarýnýn
Ýsrailde topladýðý 65 çocuk MM.sinin en küçüðü
1.5 yaþýnda bir bebekti.49
Rusyada 1849-2003 yýllarý arasýnda yayýnlanmýþ
3111 mezotelyoma arasýnda 32 (% 1.03) vakanýn
yaþlarý 6 ay ile 14 yaþ arasýnda olan çocuklara ait
olduðu bildirilmiþtir.50 Cinsiyeti bildirilen 26
çocuklarýn 16 sý erkek, 10u kýzmýþ.Çocuk
MMlerin 24ü (% 75) plevral, 3ü peritoneal birer
taneleri ise perikardial, testis ve atrioventiriküler
nodülde lokalizeymiþ. Bu yazýda asbest
maruziyetinin olup olmadýðýndan
bahsedilmemiþtir.
Türkiyenin en çok göðüs hastalýklarý ve göðüs
cerrahisi vakalarýnýn yatýrýldýðý Ankaradaki
Atatürk Göðüs Hastalýklarý ve Göðüs Cerrahisi
Hastanesinden Ankarada doðmuþ ve yaþamýþ
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olan asbest maruziyeti olmayan 14 yaþýndaki bir
çocukta MPM yayýnlanmýþtýr.51
Literatürdeki çocuk mezotelyomalýlarýn ne
kendileri ve ne de yakýnlarý asbestle temas öyküsü
vermemiþtir. Li, Dreyfus ve Antmanýn
yazýlarýndaki mezotelyomalý çocuklarda bebekken
boþ amyant çuvallarýndan yapýlmýþ bezler
kullanýlmýþtýr.20 Kaynaklara göre MPM erkek
çocuklarda kýzlardan daha fazla görülmesine
karþýn MPEM kýz çocuklarýnda daha çok
rastlanmaktadýr. Eriþkinlerde MPMnin erkeklerde
daha çok görülmesinin sebebi, onlarýn asbestle
ilgili iþ yerlerinde daha çok çalýþmasýyla
açýklanýyordu. Bu bilgilere, eriþkinlerdeki
inkübasyon süresini eklediðimiz takdirde, çocuk
MM.lerinin patogenezinde asbesti sorumlu
tutamayýz. Belki de baþka kanserojen ajanlar
sorumlu oluyor.
Maliðn mezotelyoma tanýsý konmuþ hastalarýn
yaklaþýk %11inde asbest veya erionite ile temas
hikayesi gösterilememiþtir. Bunda derinlemesine
hikaye alýnmamasýnýn mutlaka etkisi olmalý.

Patogenez
Mezotelyoma ve diðer asbestle ilgili hastalýklarýn
patogenezimi tam olarak bilinmemektedir.
Hastalýk niçin asbest iþçilerinin hepsinde
görülmüyor ? Neden bazý kiþilerde beniðn plevral
hastalýklar, bazýlarýnda maliðn hastalýk oluyor?
Bu kadar deðiþik hastalýklarýn görülmesinin
kökünde, mekanik, biyokimyasal ve genetik mi
sorumludur ?
Eski görüþe göre; solunan asbest lifleri iletken hava
yollarýný geçtikten sonra visseral plevraya geldiðinde
solunum hareketleri ile paryetal plevrayý irrite
etmektedir. Þimdilerde ise, liflerin paryetal plevraya
lenfatik damarlar veya hematojen yolla geldiðine
inananlar çoðunlukta. Deneysel çalýþmalar, olay
yerine hücre yýðýlmasý ve gelen lif ile bunlar
arasýndaki reaksiyona iþaret ediyor. Asbest liflerinin
bazý hücrelerde genotoksik etki göstermesi veya
bazý asbest liflerindeki demirin, reaktif oksijen
radikallerini katalize ederek karsinojenik etki
gösterdiði savunuluyor.12
Boyu 8 mikrondan uzun, çapý 0.5 mikrondan
küçük asbest lifleri ile karþýlaþan makrofajlarýn
yetersiz kalmasý da patogenezde etkili olabilir.
Savunma hücreleri, küçük asbest liflerini kolaylýkla
fagosite edebilmektedir. Deney hayvanlarýna
solutulan veya plevra ve peritona zerk edilen 8
mikrondan uzun asbest liflerinin reaktif nitrojen
ve oksijen radikallerini açýða çýkararak mutajenik
oksidatif lezyonlara yol açtýðý gösterilmiþtir. Uzun
asbest lifleri ile hücre kültüründe yapýlan
araþtýrmada genetik materyalde bozulma,
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kromozomal deðiþiklikler, hücre siklüsünün
iþlemesinde deðiþiklikler, aneuploid ve polploid
hücre formasyonu tespit edilmiþtir.
Fizyolojik hücre ölümü olan apoptosis, organlarýn
geliþme ve savunma mekanizmasýnda önemli yer
alýr. Asbestin her türü DNA tahribi yaparak
apoptosisi stimüle eder. Reaktif oksijen radikalleri,
potent apotogenic olduðu için mezotelyal
hücrelerin apoptosisini engelleyerek tümör
oluþumuna sebep olabilir.
Mezotelyoma geliþmesinde mutagenesiz olayý
önemli rol oynamaktadýr. Mutogenezis her ne
þekilde olursa olsun proliferasyon hýzlanmasý,
mutagenezis riskini arttýrmaktadýr. Prolifere olan
hücreler, normal mezotelyal hücrelerin yerini
alýr.Bu hücrelerin yeniden metasyona uðramasý
kanserin geliþmesini saðlayacaktýr.12
Hayvan deneylerinde asbest solutulduðundan 24
saat önce DNA.da artýþ, mezotelyal hücrelerin
bölünmesinde hýzlanma görülür. Liflerin plevraya
ulaþmasý için epey zamana ihtiyaç vardýr. Buraya
ulaþabilen liflerin sayýs az olduðu gibi boyutlarý
da küçüktür.
Asbest lifi ile karþýlaþan makrofajlardan deðiþik
stokinler salgýlanýr. Bunlardarn, PDGF, TNF,
Fibroblast growt faktör ve KGF hücre kanser öncesi
olan proliferasyonunu hýzlandýrýr.12,52
Son senelerde hayvanlarda geliþtirilen MM
üzerinde yapýlan moleküler çalýþmada,
mezotelyoma patogenezinde genomik kýrýlma
veya düzensizlik, DNAnýn tamir kapasitesinde
azalma, programlanmýþ hücre ölümündeki
bozulmanýn rol oynadýðýný göstermiþtir. Hastalýðýn
oluþmasýna asbest gibi lifsel minerallerin
mezotelyal hücrelerde yaptýklarý moleküler
deðiþikliklerde, yani karsinogeneziste, liflerin
boyutlarý , yüzeysel özellikleri, fiziksel
dayanýklýlýðýn önemini ortaya çýkmýþtýr. Sonuç
olarak asbest gibi onkojenik stimulus yapan
mineraller, hedef hücre olan mezotellerde
apoptosisi inhibe ederek tümör geliþmesine sebep
olduðu kabul ediliyor.
Sigara içen asbest iþçilerinde, asbest ve sigaradaki
kanserojen maddelerin sinerjitik etkisiyle akciðer
kanseri fazla görülmektedir. Fakat sigara içen
veya içmeyen mezotelyomalýlar arasýnda bir fark
yoktur. Bunun sebebi tütün dumanýndaki
kanserojen maddelerin, plevraya ulaþamamasý
olsa gerek.
Mezotelyomalarda görülen mutasyonlar diðer
tümörlerde de görülüyor. Bazý mezotelyomalarda
kromozom p16 CDKN2 geninde kaybolma veya
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mutasyon, p 53 geninde mutasyon tespit edilmiþtir.
Burada gene-çevre interaksiyonu söz konusu olabilir.
Li- Fraumeni sendromunda, p 53 geni mutasyonuna
baðlý olarak, ayný aile içinde deðiþik türde
kanserler görülmektedir. Sarkom, meme
kanserleri, lösemi. MPM.nin yoðun görüldüðü
ailelerde P 53 yönünden genetik çalýþma
yapýlmalýdýr Tümör dokusunun geliþmesi için,
tümör baskýlayýcý genlerin (tumor suppressor
genes) veya proto-oncogenlere gerek olduðuna
göre, mezotelyoma geliþmesinde bunlarýn da rolü
olmalýdýr. Bunlardan bir tanesi de p53 genidir. Bu
gende bir mutasyon varsa, görevini yapamaz
duruma gelir ve apoptosis veya proliferasyon
blokajý olamaz ve tümöral geliþim baþlar. 26,52

Mezotelyoma Kliniði
Mezotelyoma kliniði hakkýnda en kapsamlý makale
Elmes ve Simpson tarafýndan, IARCin önerisi
üzerine yazýlmýþtýr.53 1960-1969 yýllarýnda Büyük
Britanyada toplanan 327 vakanýn dosyalarý
incelenerek klinik bilgiler ortaya çýkarýlmýþtýr.
Olgularýn 267si plevral, 37si peritoneal, 23ü ise
iki taraftan kaynaklanmýþ gibi kabul edilmiþ.
Hastalarýn 268i erkek, 59u ise kadýnmýþ.
Hastalarýn yaþý, cinsi ve belirtilerin süresi: Bütün
vakalarýn öldüklerinde ortalama yaþý 59.37
kadýnlarýnki ise 58.2 olup, iki cins arasýnda fark
bulunmamýþ. Yaþ aralýðý , 29- 88 arasýnda
deðiþmekteymiþ. Hastalýðýn belirtileri, baþ
vurudan haftalar önce baþlamýþ.
Mezotelyomanýn primer yeri ve hücre tipi :
Vakalarýn % 82sinde (267) tümör plevradan köken
almýþ olup, ayný oranda saðda ve solda lokalize
olmuþtur. Olgularýn % 11i (37) peritondan, geriye
kalan 23ün ise hem plevradan ve hem de
peritonda baþlamýþ olabilirliðine karar verilmiþ.
Toplanan 184 vakadaki hücre tipinin belirlenmesi
için mezotelyoma paneli kurulmuþtur. Hücre tipi
63 olguda epitelyal, 77inde mikst ve 44ünde ise
sarkomatöz olarak kabul edilmiþ.Geriye kalanlarda
tiplerdirme ve sýnýflandýrma yapýlamamýþtýr.
Hücre tipi ile, tümörün primer yeri, yaþ ve cins
yönünden iliþki kurulamamýþtýr.
Plevral mezotelyomada bronchial carcinoma ;
peritoneal mezotelyoma da ise carcinomatosis
peritonitis taný karýþýklýðýna sebep olan en önemli
iki hastalýkmýþ.
Klinik belirtiler : MPM.li hastalarýn büyük birkýsmý
göðüs aðrýsý ve nefes darlýðý sebebiyle acil servise
baþ vurmuþ. Diðerlerinde belirtiler hastaneye baþ
vurudan ortalama üç ay önce yavaþ, sinsi bir seyir
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takip etmiþ. Altý olgu, baþka bir hastalýk sebebiyle
hastanede incelenirken mezotelyoma olduðu
anlaþýlmýþ. Hastalarýn % 56si göðüs aðrýsýndan, %
36sý nefes darlýðý % 6.4ü de, yorgunluk ve kilo kaybý
sebebiyle baþ vurmuþ. Genç hastalarda göðüs aðrýsý,
yaþlýlara göre daha sýk bulunmuþ. Göðüs aðrýsý veyü
karýna lokalize aðrý, aðýrlýk ve uyuþukluk þeklinde
baþlamýþ. Bu yüzden önceleri önem verilmemiþ.
Aðrý uykuyu engelleyecek derecede artýnca hastalar
doktora müracaat etmek zorunda kalmýþlar. Göðüs
aðrýsýnýn þiddeti diþ aðrýsýna yakýnmýþ. Daha ileri
devrede aðrý omuza ve karýna vurabiliyor ve bazen
de parestezi ile birlikte oluyormuþ. Nefes darlýðý
önce eforla ortaya çýkarken, sonradan istirahat
sýrasýnda da belirginleþmiþ.
Hastalarýn yakýnmalarý ile hastaneye yatýþý
arasýnda ortalama üç ayý aþan süre varmýþ.
Sonradan bunlara, öksürük, iþtahsýzlýk ve kilo
kaybý gibi belirtiler eklenmiþ.
Peritoneal mezotelyoma belirtileri, iþtahsýzlýk,
kabýzlýk ve karýnda gerginlik þeklindeymiþ.
Öz ve soy geçmiþi : Hastalarýn hiçbirisi plörezi,
tüberküloz ve pnömotoraks geçirmemiþ. Aile
hikayesinde önemli bilgi yokmuþ.
Sosyal ve çevresel hikaye : 277 hastada meslek hikayesi
varmýþ. Asbestli ortamda toz yoðunluðu, çok fazla,
orta, hafif , muhtemel, yok ve bilinmiyor þeklinde
sýnýflandýrýlmýþ. Ýncelemeye alýnanlarýn 253ünde iþe
baþlama tarihi hakkýnda bilgi varmýþ. 20 yaþtan önce
maruziyet öyküsü olanlar, daha erken yaþta ölmüþler.
Peritoneal mezotelyomalý hastalar, daha yoðun tozlu
ortamda çalýþmýþlar. Hastalarýn asbest ile ilk temas
yaþlarý ortalama 21.46 yýl iken ölüm yaþlarýnýn
ortalama 50.49 yýl bulunmuþ. Takip edilen 220 erkek
ve 46 kadýnda sigara içme durumu hakkýnda bilgi
varmýþ. Sigara içmenin mezotelyoma oluþmasýnda
katkýsý gösterilememiþ.
Fizik muayene bulgularý : Hastaneye geliþte hastalar
genellikle saðlýklý görünümdeymiþ. Muayenede, kilo
kaybý, nefes darlýðý tespit edilmemiþ. Parmaklarda
çomaklaþma % 9.5 olguda bulunmuþ. Bunlarýn sadece
ikisinde hipertrofik pulmoner osteoartropati varmýþ.
Solunum sisteminin muayenesinde; hastalýk olan
tarafýn solunuma iþtirakinde azalma, matite, solunum
seslerde azalma ve kaybolma bulunmuþ. Asbestosisi
akla getiren bazal krepitasyon olgularýnýn sadece %
1.8inde bulunmuþ. Birkaç hastada massif sývý
birikiminin yaptýðý mediastenin karþý tarafa itilmesiyle
ortaya çýkan hýzlý geliþen nefes darlýðý tespit edilmiþ.
Sadece 4 hastada, trakea ve mediasten ayný tarafa
çekilmesine baðlý hemitoraksta küçülme ve skolyosis
görülmüþ. Hastalarýn hiç birisinde vena kava süperior
obstrüksiyonu, servikal lenfadenopati, konjestif kalb
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yetmezliði görülmemiþ.
Periton mezotelyomalýlarýn erken döneminde
fizik bulguya rastlanmamýþ. Sonradan karýnda
sývý birikmesine baðlý bimanuel palpasyon ve
perküsyon bulgularý dikkati çekmiþ. Bu durum
hýzlý kilo kaybý ve intestinal obstrüksiyonu olan
hastalarda daha belirginmiþ.
Laboratuvar bulgularý : Akciðer filminde plevral
kalýnlaþma, effüzyon ve nüdülasyon vakalarýn
hepsinde varmýþ. Filmlerde bilateral CPP ve
asbestosis ile uyumlu gölgeler olgularýn % 29unda
tespit edilmiþ. Bunlarýn hepsi uzun süre asbest
tozuna maruz kalmýþlar. Genç mezotelyomalý
hastalarda, asbeste baðlý beniðn deðiþikliklere
rastlanmamýþ. Kan muayenesinde anemi
görülmemiþ, polisitemi yokmuþ. Kan elektrolitleri
normalmiþ. Sedimentasyon hastalarýn 114ünde
(% 35) bakýlmýþ. Bunlarýn 18inde normal imiþ.
Ortalama sedimentasyon yüksekliði deðeri 45
olarak hesaplanmýþ.
Asbestle temas hikayesi olmayan hastalarýn
akciðer filminde plevral effüzyon ve plevral
kalýnlaþmayý, diðer nedenlerden ayýrt etmek
mümkün olmamýþ. Bununla beraber sonradan
dikkati çeken aþaðýdaki deðiþiklikler diagnostik
kabul edilmiþ.
*

Sývý seviyesinin üstünde irregüler plevral
kalýnlaþmalar

*

Apekse kadar devam eden diffüz plevral
kalýnlaþmanýnn mediastinal plevraya kadar
uzanmasý.

*

Kostalarýn birbirine yaklaþmasý, columna
vertebralisin hastalýklý tarafa doðru konkav
bükülmesi ; o taraf diafraðmanýn yükselmesi,
mediastenin hastalýklý tarafa çekilmesi.

Özel araþtýrmalar : Bir kýsým hastalara ateþ,
balgam çýkarma, anormal derecede sedimentasyon
yükselmesi ve lökositoz olmamasýna raðmen
antibiyotik verilmiþtir. 26 hastaya tüberkülin testi
yapýlmýþ 15inde pozitif sonuç alýnmýþ. Hastalarýn
18ine anti-tüberküloz tedavi uygulanmýþ. Bu tür
yanlýþ tedavi tanýya ulaþma zamanýný uzatmýþ.
Plevral ponksiyon yapýlanlarýn % 29unda
hemorajik, % 28inde seröz sývý alýnmýþ, % 23
hastada ise sývý alýnamamýþ. Sývýsý seröz olan
hastalarýn sedimentasyonlarý yüksek deðilmiþ.
Buna karþýlýk sývý alýnamayanlarýn sedimentasyonu
yüksek seviyedeymiþ.
170 hastada plevra sývýsýnda maliðn hücre
aranmýþ, ancak % 4ünde pozitif sonuca ulaþýlmýþ.
Sitolojik tetkiklerin bazýlarý adeno-karsinoma
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olarak deðerlendirilmiþ. Plevra iðne biyopsisi
daha az yapýlmasýna karþýn % 26ýnda tanýya
ulaþýlmýþ. Sitolojik inceleme ve iðne biyopsisi ile
sonuç alýnamayan ve plevrasýnda sývý olmayan
hastalara diagnostik torakotomi yapýlmýþtýr.
Limited torakotomi yapýlan hastalarýn 45inde
(%38) doðru tanýya varýlmýþ. Eksizyonel biyopsi
yapýlan 60 hastanýn 42sinde (%70) tanýya gidilmiþ.
Hastalarýn bir kýsmýna diagnostik torakotomiden
önce bronkoskopi ve bronkografi de yapýlmýþ.
Hastalarýn çok az bir kýsmýnda sývýda hyaluronik
asite bakýlmýþ ve bu testin tanýya katkýsý olmamýþ.
Peritoneal mezotelyoma tanýsý için, baryumla
inceleme yapýlmýþsa da iþe yarar bir sonuca
varýlmamýþ. Taný amacýyla diagnostik laparotomi
yapýlan vakalar da varmýþ. 37 peritoneal
mezotelyomanýn altýsý hariç diðerlerinin tümünde
otopsi ile teþhise varýlmýþ.
Ayýrtýcý taný : Plevral mezotelyomada,
parapnomonik effüzyon, tüberküloz, bronþ kanseri,
metastatik akciðer kanseri akla gelmiþ. Peritoneal
mezotelyoma vakalarýn hepsinde önce abdominal
organ kanserleri düþünülmüþ. Karýn açýldýktan sonra
tümörün mideye, kolona ve overlere sýçradýðý
görülmüþ.
Klinik gidiþ : Mezotelyoma belirtileri baþladýktan
sonra ortalama yaþam süresi 15.6 ay imiþ. Bunda
cinsiyetin farký yokmuþ. 40 yaþýn altýndaki hastalar
daha çabuk ölmüþler. Yaþý 40ýn üstünde olanlarýn
ömürleri daha uzun, maksimum 19.8 ay imiþ. Bu
süre yaþlarý 40-49 arasýnda olanlarda 13.7, olarak
hesaplanmýþ. Peritoneal mezotelyomalýlar daha
az yaþamýþlar, ortalama yaþam süreleri 10 ayýn
altýndaymýþ.
Mezotelyomanýn hem periton ve hem de
plevradan kaynaklanabileceði düþünülenler daha
uzun yaþamýþlar.
Hücre tipine göre ortalama yaþam süresi epitelyal
olanda 17.9, sarkomatözlerde 7.9, mikst olanlarda
ise 11.3 ay bulunmuþ. Plevrada su olup olmadýðý,
sývýnýn seröz veya kanlý olmasýnýn yaþam süresinde
önemli bir etkisi yokmuþ.
Belirti ve bulgularýn sýrasý : Nefes darlýðý sývý
miktarý ile iliþkili olup, sývý aspirasyonundan sonra
ortadan kalkýyormuþ. Hastalarýn çoðu bir seferinde
1-2 litre sývý çekilmesini tolere etmiþler. Sývý alýnýmý,
haftada bir veya iki kez yapýlabilmiþ. Önceleri
hastalardan 750 ml. sývý alýnmasý rahatsýzlýk yaptýðý
için her gün plevral ponksiyon yapýlmasýna ihtiyaç
oluyormuþ. Diüretiklerin sývý birikiminde etkisi
olmamýþ. Vakalarýn çoðunda sývý birikimi
kendiliðinden azalabiliyormuþ. Bu sýrada paryetal
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plevranýn kendiliðinden kalýnlaþtýðý ponksiyon
yapan hekimin de dikkatini çekiyormuþ. Eðer
içeride bir miktar hava kalmýþsa, akciðer filminde
kalýnlaþma daha net olarak görülüyormuþ. Sývý
kalmadýðý zaman, o taraf göðüs kafesi kontrakte
oluyormuþ. Tümörün mediastene ve visseral
plevraya yayýlmasýyla plevral boþluk tamamen
oblitere olunca trakea, kalb ve mediasten hastalýklý
tarafa çekiliyormuþ.
Tümör akciðere yayýldýðý zaman, hastanýn aðrýsý
azalýyor fakat nefes darlýðý artýyormuþ. Siyanoz
ve ardýndan gelen enfeksiyon hastanýn yaþamýný
sonlandýrýyormuþ. Bazen ani ölümler oluyormuþ.
Bunlarýn otopsilerinde hastalýklý taraftaki akciðer
damarlarýnýn tamamen týkanarak akciðerin
gangrene olduðu veya akut pulmoner tromboemboli tespit edilmiþ.
Bazen klinik muayene ile birlikte tümörün, arka
mediastenden karþý taraf plevrasýna geçtiði fark
ediliyormuþ. Böyle bir durumda hastanýn durumu
birdenbire bozuluyor, karþý tarafta lokalize göðüs
aðrýsý baþlýyormuþ. Muayene sýrasýnda perikardial
frotman duyulabiliyormuþ.
Karýnda asit olduðunda sývý diafraðma yarýklarýndan
mediastene geçerek ani nefes darlýðý yapýyormuþ.
Karýn aðrýsý, alt interkostal sinirlerin atteke
olmasýndan veya plevral mezotelyomanýn karýna
yayýlmasýna baðlýymýþ.
Mezotelyomalý hastalara otopsi yapýldýðýnda,
arkus aortada, pulmoner arterde ve venlerde
özofagusta kompresyon görülmüþ. Her ne kadar
hastalýklý taraftaki boyun venlerinde dolgunluk
görülmüþse de, akciðer kanserindeki gibi vena
kava süperior obstrüksiyonuna rastlanmamýþ.
Mezotelyomalý hastalarýn en büyük sýkýntýsý olan
aðrý, göðüs duvarýnýn hastalýða iþtirak etmesiyle
baþlýyormuþ. Çok þiddetli göðüs aðrýsýnýn sebebi,
kostalarýn ve interkostal sinirlerin tümörle infiltre
olmasýndanmýþ. Böyle bir aðrýyý narkotik ilaçlarla
bile durdurmak mümkün olmadýðý için
paravertebral sinir bloku yapmak gerekebililiyormuþ.
Göðüs duvarýnda plevral biyopsi ve torakotomi
skarlarý üzerinde palpable tümöre 35 vakada
rastlanmýþ.
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Mezotelyamada Bazý Özel Durumlar:
Yumuþak doku envazyonu: Mezotelyoma hücreleri
enc çok taný gayesi ile yapýlan, plevral ponksiyon,
plevral biyopsi, torakoskopi veya torakotomi kesi
yerinden göðüs kafesine invaze oluyor. Tümör
yukarýya doðru geliþtiðinde, toraks giriþindeki,
yumuþak dokulara, vasküler oluþumlara ve sinirlere
envaze olduðunda C-B-Horner sendromu, Vena
Cava Süperior Sendromuna sebep olabilir. Mediastene atladýðýnda, orada lenfadenopati, n.recurrense
etkileyerek ses kýsýklýðý ; özofagusa baský yaparak
disfaji yapabilir.
Perikardial envazyon: Mezotelyomada en sýk görülen
ölüm sebebi, mediasten envazyonuna baðlý damarlara baský veya mediastinal plevral, perikardial
tutulumdur. Perikart düzgün bir þekilde veya
nodüler kalýnlaþma gösterebiliyor. Perikardial sývý
birikimi eksüda tipinde veya hemorajik olabilir.
Sývý, perikart boþluðunda lokalize bir þekilde
toplanarak, sol atrium üzerine basý yaparak, onun
dolmasýna mani olabiliyor. Ya da çok sývý birikimine baðla perikardial tamponat oluþabilir.
Bunlarýn hangisinin hastayý sýkýntýya soktuðunu
anlamak için, mutlaka ekokardiografi yapýlmasý
gerekir. Perikardial sývý basýsýný azaltmak için,
perikardial ponksiyon ile sývý dýþarý alýndýðýnda
hastanýn, dispnesi ve bir türlü geçmeyen, rahatsýz
edici öksürüðü geçer.
Diafraðmatik ve abdominal envazyon : Ayný tarafta
omuza ve karnýn üst kýsmýna yayýlan aðrý olmasý,
diafraðmatik tutulumun kliniðidir. Tümör diafraðmayý perfore ederek, karaciðer, ,çölyak sempatik plemsüse yayýlabilir. Bu durumda hasta
çok þiddetli karýn aðrýsýndan yakýnýr. ; bazen
retrocrural bölgeden retroperitoneal bölgeye
buradaki lenf bezlerine yayýlým gösterebilir
Hematojen metastazlar : Bu konu aðýrlýklý incelemeye alýnan 148 hastadan elde edilen bilgilere
göre 48 vakada ( %33), daha çok karþý akciðerde,
karaciðer, böbrek ve böbrek üstü bezi, kemik,
pankreas, kalb, beyin, hipofiz ve barsaklarda
hematojen metastazlara rastlanmýþ.
Tedavi : Hastalara uygulanmýþ olan tedavi þekilleri
ve bunlarýn neticeleri aþaðýya tabloda görülmektedir.
Tablo 6. Ýngilterede 1960-69 Yýllarý Arasýnda
Tespit Edilen 267 Plevral 36 Peritoneal Mezotelyomaya Uygulan Tedavi
Tedavi þekli

Hasta sayýsý Yaþam süresi (ay)

Hiç tedavi yapýlmamýþ 124
Sadece aspirasyon
53

12.3 +/- 16.0
9.6 +/- 8.0
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Lokal kemoterapi
47
11.5 +/- 10.3
Genel+lokal kemoterapi 39
13.5 +/- 9.2
Sadece radyoterapi
36
16.3+/- 16.9
Radyoterapi+ kemoterapi 25
17.1+/- 9.5
Elmes ve Simpson, yazýlarýn sonunda, Her ne
kadar uygulanan tedavi düþ kýrýcý olmuþsa da, bu hiçbir
zaman etkin bir tedavinin olmayacaðý anlamýna
gelmez cümlesini eklemiþlerdir.
Elmes ve Simpsonun, Ýngilterede 1960-1969 yýllar
arasýnda teþhis edilen MM olgularýný deðerlendirerek 1976 yýlýnda yayýnladýðý yazý ile, ayný ülkeden
Martin Muersin 2005 yýlýnda Antalyada yapýlan
IMES toplantýsýnda anlattýðý mezotelyomanýn
destek tedavisi hakkýndaki bize anlattýklarýnýn
kýyaslanmasýnýn ilginç olacaðýný düþündük. 54
Muers 2002-2005 yýllarý arasýnda Leeddeki General
Infirmaryde takip ettiði ; ortalama yaþlarý 75,
ortalama yaþam süreleri 8.5 ay olan 230 MM
vakasýný özellikle destek tedavisi yönünden
deðerlendirmiþtir. Bu hastalarýn % 34ünün PS.
sinin 3,4 ve % 78inde plevral sývý birikimi olduðunu, % 64ünün kemoterapiye uygun olmadýðýnýn % 20sinin ise bu tür tedaviyi kabul etmediðini bildirmiþtir. Hastalarýn tümüne destek
tedavisi uygulanmýþtýr. Bu anlamda % 78ine plevral effüzyona yönelik giriþim, % 59una 20 gün
içinde profilaktik radyoterapi, % 16sýna da kemoterapi uygulanýyormuþ.
Genel durumu iyi olan erken dönemde hastalar
öfkeli ve etrafýndakileri sorumlu tutan bir
davranýþ gösteriyormuþ. Hastalarýn psikososyal
durumlarý için özel hemþirelerden yardým istenerek onlara bu hastalýðýn teshisinin zor olduðu
ve seyrinin korkutucu olduðu anlatýldýktan sonra
tazminat ve hukuksal yönden bilgilendirme için
ellerine kitapcýk veriliyormuþ. Aðrýlarý için, paracetamol, NSAI ve dehydrocodein verilmesine gerek
duyulmuþ. Daha sonra, hastanýn doktoru ile
birlikte operatör, onkolog, patolog, radyolojist ve
özel hemþirenin bulunduðu bir toplantý yapýlarak
kesinleþen tanýda ön görülen tedavi stratejisi
planlanmýþtýr. Erken dönemdeki MMli hastalara
ilaç olarak hafif analjejikler verilmesi yeterli
bulunuyormuþ.
Plevral effüzyonun kontrol altýna alýnmasý için,
% 2lik lignocaine ile birlikte 20 ml. Saline içine
katýlmýþ 5 gram talc veya seklerozan ilaçlar
kullanýlarak plöredezis yapýlmýþtýr. Bazý hastalarýn
sývýsý sadece tüp drenajý veya torakoskopi ile
kontrol edilebilmiþ. Tüp drenajý uzun tutulduðunda ve hastanýn yataðýnda sað sola dönmesi ile
plöredezise gerek görülmeyen olgular da varmýþ.
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Takip edelen 130 MM.li hastanýn 101inde ( %78)
semptomatik plevral effüzyon bulunmuþ. Bunlarýn
% 38i cerrahi plöredezis, % 23ü tüp drenaji ile,
% 17si medikal plöredezis ve % 14ü sadece sývý
aspirasyonu ile kontrol altýna alýnmýþ.. Sývýnýn
tekrar birikme þansý cerrahi plöredeziste % 10,
göðüs tüpü drenajýnda % 30 ve medikal plöredeziste % 47 imiþ. Cerrahi ve medikal plörodezis
yapýlanlarda nüks istatistikal bakýmýndan önemli
fark bulunmamýþ.
Hastalarýn en önemli sorunlarý, dispne, aðrý, anoreksi,
halsizlik, kilo kaybý, yorgunluk, depresyon, öksürük,
terleme, lokal envazyon, pulmoner tromboemboli
ve metastas gibi sistemik komplikasyonlarmýþ. Dispne egzersizde olduðunda, motivasyon, solunum
kontrolu ve benzodiazopen ; istirahat sýrasýnda
olduðu takdirde düþük dozda morphine ( 2.5-5 mg),
bazen de oksijen verilerek giderilmeye çalýþýlmýþtýr.
Terminal dönemdeki, akciðer kompresyonuna baðlý
dispnede daha yüksek dozlarda morfin veya midilazom ile birlikte oksijen veriliyormuþ.
Mezotelyomalý hastalarda aðrý, generalize veya
göðüs duvarý, boyun, omuz, kol, karnýn üst bölgesinde, sinir veya kemiklarde lokalize olabiliyormuþ.
Bu durumda WHO nun aðrýda önerdiði üç basamak
tedavisi modifiye edilerek kullanýlmýþ. Birinci basamakta : non-opioid analjjejikler, paracetamol, NSAID
; ikinci basamakta, zayýf opioidler, codein, tramadol,
dextrapropoxylene ile birlikte paracetamol
veriliyormuþ. Üçüncü basamakta , kuvvetli opioidler,
morphine, fentanyl, hydromorphine, methadone ve
oxycodone kullanýlmýþ.
1943-1966 yýllarý arasýnda crocidolite asbest üreten
ve chrysotile asbest ithal edip kullanan bir ülke olan
Avustralya kýtasýndan Driscoll ve arkadaþlarý topladýklarý 295 maliðn mezotelyoma vakasýný klinik
deðerlendirmesini yapmýþlardýr.34 Bunlarýn vakalarý
% 91i erkek olup, ortalama yaþlarý 64 olarak
bulunmuþ. 295 maliðn mezotelyoma olgusunun %
94ü plevral orijinli imiþ. Hücre tipleri % 38 vakada
epitelyal, %21 mikst, % 25i ise sarkomatöz türde
imiþ. Olgularýn ortalama yaþam süresi, ilk belirtiler
çýktýktan sonra 17.6, taný konduktan sonra 11.8 ay
bulunmuþ. Plevral mezotelyomanýn en önemli belirtileri, öksürük, göðüs aðrýsý ve nefes darlýðý. Klinik
muayenede plevrada sývý birikmesi belirtileri aðýrlýkta.
Peritoneal mezotelyomada, iþtahsýzlýk, kilo kaybý,
karýn aðrýsý ve asit ile seyrediyormuþ. Diagnostik
ponksiyon yapýlan yerlerde tümör implantasyonuna sýk rastlamýþlar. Akciðer filmlerinin çok
azýnda,beniðn asbestle ilgili radyolojik deðiþiklikler
görülmüþ. Hastalarýn çoðunda asbestle temas
öyküsü olmakla beraber 1/5inde böyle bir iliþki
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gösterilememiþ. Olgularýn % 41ine kemoterapi,
radyoterapi ve cerrahi tedavi uyguladýklarý halde
yüz güldürücü bir sonuç alamamýþlar.
Driscoll ve arkadaþlarýnýn topladýðý 295 maliðn
mezotelyoma vakasýnýn ancak % 6sýnýn peritoneal
mezotelyoma olmasý düþündürücü. 34 Vaka
sayýsýnýn azlýðýnda, peritoneal mezotelyomanýn
tanýsýnýn güç olmasý, daha az yaþamalarý ve hastalýðýn oluþmasý için çok daha yoðun asbest lifi
solunmasýnýn þart olmasý etkili olabilir.
Maliðn mezotelyamanýn sebebi bilinmeyen ateþ
yapan hastalýklar arasýnda yer alabiliyor. Mihallýçcýk yöresinden gelen bir hastada böyle bir durum mevcuttu. Sývý birikimi haftalar sonra kendisini göstermiþti. Ýki hastamýzda gelip geçici sývý
birimi vardý.
Laboratuar : Hastalarýn bazýlarýnda trombositozis
ve buna baðlý trombo-embolik olaylar, eozinofili ve
hipergammaglobulinemie bulunabiliyor. Çok nadir
olarak, mezotelyoma dokusunun glikogenezi inhibe edici bir madde salgýlamasý yüzünden kanda
ve plevral sývýda glikoz seviyesinde ani düþmeler
sebep olabiliyor. Benim gördüðüm 500ün
üstündeki mezotelyoma hastasýnýn sadece üçünde
bu tip olaya þahit oldum Ani hipoglisemi durumunda hastalarda, hipotansiyon, baþ dönmesi ve
manik reaksiyon ortaya çýkabiliyor. Plevral
ponksiyon sýrasýnda þok tablosu ile geliþen ani
ölüm olaylarýnda bu tür hipoglisemi sorumlu
olabilir.
Bazý vakalarda plevral ponksiyonla jelatine kývamda sývý alýnýr. Diagnostik önemi olan bu durum
sývýdaki hyalüronik asit yüksekliðine baðlýdýr.
Maliðn mezotelyomalarýn erken dönemde tanýnmasýnýn çok zor olduðunu, ameliyata verilen
vakalarýn çoðunun Evre I devresini geçirmiþ olmasýndan anlaþýlýr. Riskli hastalarýn yakýn takibe
alýnmasý için, tümör markerlerinden yararlanýlmasý
düþünülmüþtür. Erken tanýya ulaþabilmek için
biomarkerler üzerinde araþtýrmalar yapýlmaktadýr.
Pluygers ve arkadaþlarýnýn geliþtirdikleri mezotelyel hücrelere özgü doku polipipeptit antijeni
(Tissue polypeptide antigen = TPA) bunlardan birisidir. Bu antijen cytoskeleton markerýný belirleyen
bir ürün olup MPM ve akciðer kanserinde deðiþik
þekilde eksprese olmaktadýr. TPA týpký CEA gibi
serumda aranýr. Ölçüldüðünde yüksek gelmesi
halinde, MM vakalarýnýn tanýsýnda yardýmcý oluyor.55
Son zamanlarda mezotelyoma için mesothelin isimli
bir marker bulunmuþtur. Hücrelerin adezyonunda,
birbirlerine tanýmasýnda ve haberleþmesinde etkili
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olan Mesothelin, bir 40 kDa glycoproteindir. Bunun
hücre membranýna baðlanan ve serbest formlarý
vardýr. Bir monoklonal antikor olan OV569
mesothelini mezotelyoma, over kanseri ve diðer
bazý tümörlerin hücrelerine baðlýyor. Mesothelin ile
ilgili solübl proteinler (SMP) maliðn mezotelyomada
marker olarak kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Robinson
ve arkadaþlarý, Elisa yöntemiyle 44 mezotelyomalý
hastada SMR ölçmüþler ve bunlarýn 37inde SMR
1/80 yani yüksek bulmuþlardýr. Diðer organ kanserlerinde, inflamatuvar akciðer ve plevra hastalýðý
olan 160 hastanýn sadece üçünde (%2) SMP yüksek
bulunmuþ. Asbest temasý olmayan 28 kontrol hastasýnda düþük deðerler elde edilmiþ. Asbeste maruz
kalan 40 kiþinin 7inde SMP yüksek bulunmuþ. Beþ
yýl içinde bunlarýn üçünde mezotelyoma., birisinde
akciðer kanseri geliþmiþ. Sekiz yýl takibe alýnan
SMPsi normal olupta asbestle temaslý 33 kiþinin
hiçbirisinde MM görülmemiþ.56
Mezotelyamada Torakal CT ve Magnetic Resonans Imaging: Akciðerin bilgisayarlý filmleri (Thoracal CT, Spiral CT, HRCT) mezotelyomanýn
teþhisinde, evrelendirilmesinde ve tedavisinin
takibinde yararlý olmaktadýr. HÜTF hastanesinde
benim klinik baþkaný olduðum dönemde görülen
vakalarýn en önemli torakal CT. bulgularý:
Hastalýklý tarafta volüm azalmasý, plevral effüzyon
(sývý ile birlikte mediastenin ayný tarafa çekilmesi,
sekonder veya iatrojenik pnomotoraks veya hidropnomotoroks, mediastenin ortada kalmasý, mediastenin
karþý tarafa itilmesi ile birlikte) kostalarýn birbirine
yaklaþmasý (rib crowding), kalýnlaþmýþ plevranýn akciðeri sýkýþtýrmasý (encasement), kostal plevranýn
nodüler, testere diþi gibi düzensizlik göstermesi, interlober fissürün kalýnlaþmas veya nodüler görünüm
almasý, intraparankimal, milyer metastaslar, asbestle
ilgili beniðn plevral deðiþikliklerin (kalsifiye ve hyalinize
plaklar, crow feet denilen serçe ayaðý görünümü) dikkati
çekmesi, asbestosis ile uyumlu yaygýn interstitiel irregüler dansiteler, septal çizgiler, bal peteði görünümü,
plevranýn altýnda uzun ve ince lineer hat (curvilineer
line) þeklindeydi. 57-59
Maliðn Plevral Mezotelyomada en çok yararlanýlan görüntüleme yöntemi torakal CT olmasýna
karþýn görülenlerin hiç birisi mezotelyoma için
spesifik deðildir. Benzer belirtiler, spesifik veya
nonspesifik ampiyemde, baþka cins maliðn olaylardan (adenokanser, lenfoma gibi) veya kronik
plevral effüzyon yapan tümör dýþý hastalýklarda
da görülebiliyor
Kavashima A ve Libshitz 50 plevral mezotelyoma
olgusunun torakal CT.sini deðerlendirmiþlerdir.
Bunlarýn 46ýnda plevral kalýnlaþma, 43inde interlober fissürde kalýnlaþma, 10unda plevral kalsi-
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fikasyon ve 37inde plevral effüzyon bulmuþlar.
Hastalarýn 21inde ayný tarafta kontraksiyon, 7inde
ise mediasten karþý tarafa itilme görülmüþ.60
Solomon torakal CT.de mediastinal ve parankimal
pencereyi ayný anda kullanarak (çift pencere
görünümü) akciðeri saran visseral plevradaki
kalsifikasyon ve kalýnlaþmalarýn parankimaya
giriþini seçebilmiþtir.61
Literatürde iki hastada torakal CT çekilmesi sýrasýnda karaciðerde massif irregüle kalsifikasyonlu
metastaz tespit edilmiþ bir yayýn da vardýr.61
Akciðer kanseri ve maliðn mezotelyomanýn erken
dönemde yakalanmasý için düþük dozda spiral
computed tomograpy (Low-Dose Spiral Computed
Tomograpy=LDCT) önerilmektedir. Genova/
Italyadaki Ulusal Kanser Araþtýrma Entitüsü elemanlarýndan Grossi ve arkadaþlarýnýn yaþlarý 4075 arasýnda olan 1044 asbest iþçisinde bu teknikle
tarama yapmýþlardýr.63 Çalýþmaya alýnanlarýn içinde
954 iþçinin % 57inde non-kalsifiye nodüller,
%83ünde plevral deðiþikliklerin dýþýnda evre I
dönemde bir akciðer kanseri, 3 bronkoalveoler
karsinoma, 1 karcinosarkoma, 2 adenokarsinoma,
1 maliðn plevral mezotelyoma ve l tane de timik
karsinoid tümör yakalamýþlar. Yazarlara göre asbest
iþçileri her yýl LDCT taramasýndan geçirilmelidir.
Maffessanti, mezotelyomanýn evrelendirmesinde
CT ve MRIyý birlikte kullanmanýn yararlý olacaðýný
savunmaktadýr. Plevrada l cm. kadar varabilen
kalýnlaþma, nodülasyon, plevral effüzyon, göðüs
duvarýna invazyon görülmesine karþýn, tümörün
plevral yað ve yumuþak dokuyu, kostalarda dislokasyon ve infiltrasyonun, kemik erozyonunu,
mediastinal organlarýn ve diafraðmanýn tutulmasý
en iyi olarak MRI ile gösterildiði için, evrelendirmede CTMRI kombinasyonunun kullanýlmasý daha iyi olduðunu iddia etmektedir. 64
Mezotelyoman tanýsýnda, evrelendirilmesinde ve
takibinde T 1 ve T2 aðýrlýklý imajlarda Magnetic
Resonans Görüntülemesi (MRI =Magnetic resonance imaging) kullanýlýr.HÜTF.inden Demirkazýk, IMESin Antalyadaki toplantýsýnda, Imaging
of Mesothelioma. Magnetic Resonance Imaging
konulu toplantýsýnda bu konuyu enine, boyuna
tartýþmýþtýr..65 T 1 aðýrlýklý imajlarýn, toraksin anatomisini, plevral kalýnlaþmayý, T2 aðýrlýktakiler ise solit
kitle, sývý birkimi, tümöral görünüm ve fibrosisi daha
net aydýnlatýr. MRI.in avantajlarý, yumuþak, dokularýn
kontrastlarýnýn daha yüksek olmasý, interlober fissürlarýn, diafraðmanýn ve peritonun daha iyi seçilmesi ve
allerjenik olmayan kontrast maddenin kullanýlmasýndandýr. Dezavantajlarý, tetkikin daha uzun sürmesi,
daha pahalý olmasý, kalsifiye plaklarýn görüntülememesi
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ve harekete baðlý artefaktlardýr MRI.de sývý birikimi
daha yüksek signal intensitesi vermektedir. Kontrast
madde kullanýldýðýnda T 1 aðýrlýklý serilerde yað dokusu
baskýlanacaðýndan, plevral kalýnlaþma ve interlober
fissürlar daha iyi seçiliyor.
Magnetik resonans görüntülemesiyle maliðn mezotelyoma
ile beniðn plevral hastalýklarýn ayýrt edilmesi sorun
yaratabiliyor. Genellikle T2 aðýrlýklý görüntülerde mezotelyomalarýn tümü yüksek signal intensitesi gösterdiði
halde, beninð olanlarýn çok azýnda bu durum izlenir.Beniðn
plevral lezyonlarýn çoðunda T2 aðýrlýklý görüntülerde
hipodansite vardýr.
Mezotelyomanýn erken evrede yakalandýðýnda cerrahi
baþarý þansý yüksektir. Baþarýlý rezeksiyon kriterleri,
ekstraplevral yað dokusunun normal olmasý, toraks duvarýnda ekstraplevral kütle olmamasý ve normal CT ve
MRÝ signal karakterleridir. Sagital ve coronal MRI
görüntüleri ile diafraðmalar çok iyi deðirlendirilmelidir.
Eðer tümör diafraðmayý tutmuþsa, ekstraplevral yað
dokusu tümörle infiltre ise ve kostalarda ayrýlma veya yer
deðiþtirme oluþmussa hastada cerrahi tedavi þansý yoktur.
Mezotelyomanýn evrelendirilmesinde CT ve MRI her
zaman T 1 a. T1 b ve T2 tümörleri birbirinden ayýrt
edemez. Ayrýca bu iki tetkik, T2 ve T3 , her zaman kesin
olarak birbirinden ayýrt edemez. Ancak CT ve MRI,
potansiyel olarak rezektabýl olan T3 tümörü, rezeksiyon
þansý olan T4 tümörden ayýrt edilmesinde yardýmcý
olabiliyor.
MRI, diafraðma, endotorasik invazyonunu ve soliter
göðüs duvarý tümörlerinin tanýnmasýndan CT.den
daha üstündür. Ancak, mediastinal, nontransmural ve
perikardial invazyonlarýnýn gösterilmesinde MRI ile
CT arasýnda önemli bir fark yoktur.
Maliðn mezotelyomada hastalýða iþtirak eden lenf
bezleri belirgin bir þekilde büyük deðildir.Bu nedenle
CT ve MRI ile mediastinal lenf bezlerinin deðerlendirilmesi hatalý olur. Bu konuda karara varmak için
mediastinoskopik inceleme önerilir. Ayný durum perikardial tutulum için de geçerli olur.
Fluorodeoxyglucose positron imaging tomography (FDGPET) tümörün mediastinal lenf bezlerinde tutup
tutmadýðýný göserdiði için evrelendirmede tercih
edilir. PET, beniðn plevral deðiþikliklerin ayýrtýcý
tanýsýnda da yararlý olabilmektedir.
Sorenson ve arkadaþlarý, FDG-PET taramasýnda
yalancý negatif (false negative) sonuçlarý gidermek
için, bununla birlikte CT yapýlmasýný önermektedirler.66 Bu þekilde kombine tarama testlerinde, N2 lenf
bezlerine subklinik yayýlmalar, uzak metastazlarý
olan yaygýn, ameliyat olmasý mümkün olmayan
vakalarý boþ yere ameliyata verilmemiþ olunuyor.
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Sonuç olarak FDG-PET mezotelyoma tanýsýnda ve evrelendirilmesinde kullanýlan non-invazif bir görüntüleme
yöntemidir. Bu tür tetkikte stardardize tutulum deðeri
(stardardized uptake value=SUV) 4ün üstünde olmasý,
tümör lehindedir. Bu deðer l0un üstüne çýktýðýnda
prognozun iyi olmadýðýna iþaret eder.
Torakal, Abdominal Ultrasonografi :Plevrada sývý
olup olmadýðýnýn anlaþýlmasý, biyopsi yapýlacak
yerin saptanmasý ve diafraðmanýn hastalýða iþtirak
edip etmediðinin anlaþýlmasý için torakal ve abdominal U/S den de yararlanýlabilir.
Maliðn Mezotelyoma Tanýsýnda Torakoskopinin
Yeri: Günümüzde . MPM tanýsýnda deðiþik biyopsi
iðnelerini kullanarak paryetal plevradan körleme
biyopsi alýnmasý deðerini yitirmiþtir. Bugün
göðüs cerrahisi ve göðüs hastalýklarý kliniklerinde
Video Asisted Thoracoscopy (VATS) veya rijid
torakoskopi ile görerek biyopsi alma tekniði tanýsal
deðerini belli etmiþtir.
Torakoskopi sýrasýnda bazen akciðerden de biyopsi
alýnmasýna ihtiyaç olabiliyor. Bunu yaparken hastanýn torakal CTsinden yararlanmak gerekir.
Biyopsi alýrken koagülasyon biyopsi pensleri kullanýlmalýdýr.
Torakoskopi sýrasýnda akciðerden biyopsi alýnmasýný gerektiren haller :Intersititiel akciðer hastalýðý,
MPMnin evrelendirme için gerektiði durumda, mesleksel pnomokonyosis þüphesi, immünitesi baskýlanmýþ
hastada yaygýn akciðer enfkesiyonu þüphesi, akciðerin
periferisinde nodüllerin görülmesi.
Boutin ve Rey, Marsilya / Fransada 1973-1990
yýllarý arasýnda rijit torakoskopla ve lokal anestezi
ve neurolept analgesia ile maliðn plevral mezotelyomalý 188 hastaya diagnostik torakoskopi yaparak sonuçlarý Abrams plevra iðne biyopsisi ve
sitolojik tetkiklerle elde edilen diagnostik deðerlerle kýyaslamýþlardýr.67 Hastalarýn 173ünde plevral
effüzyon, 13ünde sývý olmaksýzýn plevral tümör,
birer hastada ise ampiyem ve spontan pömotoraks
varmýþ.
Torakoskopi sýrasýnda, paryetal, visseral ve diafraðmatik plevralardan 10-20 adet biyopsi
almýþlar. MM tanýsý konanlara giriþimden sonra
koruyucu olarak 3 gün süre ile giriþ yerine 21 Gy
radyoterapi yapýlmýþ. Komplikasyon olarak, 26
hastada 38-38.5 C° ateþ yükselmesi, 4 hastada
lokal plevral enfeksiyon, 3 hastada 100 ml.den az
hemoraji görülmüþ. 137 hastanýn plevral boþluðu
açýk, 51 hastada yapýþýklýklar sebebiyle gözlem
yapýlamadýðý için britler giderildikten sonra biyopsi yapýlabilmiþ. Sonuç olarak torakoskopi ile
% 98, sitolojik inceleme ile % 26, iðne biyopsisi ise
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% 21 oranýnda tanýya ulaþýlmýþ. Boutin ve Reye
göre torakoskopi ile alýnan diagnostik sonuç,
torakotomiye eþit derecededir ve olgularýn hastanede kalýþ süresi sadece l gündür.
Artvinli ve arkadaþlarý HÜTF hastanesi göðüs hastalýklarý kliniðinde 64 hastaya lokal anestezi ile rigit
torakoskopi yapmýþlardýr.68 Bunlarýn 30unda MM,
10unda kronik fibröz plöretis, 6ýnda metastatik
karsinoma, 4ünde lenfoma ve ikisinde de tüberküloz
tanýsý konmuþtur. Kronik fibröz plöretis tanýsý almýþ
olan 2 hastada sonradan göðüs duvarýnda maliðn
tümör implantasyonu görülmüþtür. Bu iki hastanýn
plevrasýnda çok sayýda plöral yapýþýklar mevcutmuþ.
MPM tanýsý alan hastalarýn hiçbirisinde mesleksel
asbest maruziyeti yokmuþ. Hepsinde çevresel asbest
ve fibröz erionit maruziyeti varmýþ. Torakoskopi
yapýlan hastalarýn 56ýnda içerideki hava aspire
edildikten sonra akciðer hemen ekspanse olmuþ.
Bunlarýn hiçbirisinde reekspansiyon pulmoner ödem
olmamasýna karþýn 4ünde rezidüel hava bulunduðu
için su altý drenajýna baðlý göðüs tüpü konmuþ. 8
hastada içerideki hava aspire edilirken öksürük
nöbetleri ile kendisini gösteren reekspansiyon pulmoner ödem geliþmiþ. Bunlarýn plevra boþluklarýna
CO2 gazý verilerek ödem giderilmiþ. MPMli iki
hastada visseral plevra çok kalýn olduðu için akciðer
eski haline gelmemiþ. Torakoskopi yapýlan hastalarýn
hiçbirisinde dikkate deðer kanama olmamýþ.
Fransanýn Lille þehrindeki göðüs hastalýklarý hastanesinde çalýþan Ramon ve Bricket isimli hekimler,
Autofluorescence Thracoscopy kullandýklarý IMG grubunun Haziran 24/26 2004 tarihinde Bresciada tertip
ettiði toplantýda bildirmiþlerdir.69 Bunlar Wolf
þirketinin yaptýðý cihazý denemiþler. Amaçlarý premaliðnant lezyonlarý araþtýrmakmýþ. Kostalar boyunca ve kardiyak sahada bulunan yað dokusunun
pembemsi portakal rengi görüntü verdiðini, tümöral
nodüllerin pembe-kýrmýzý renkte gayet net olarak
seçildiði için normal plevradan kolaylýkla ayýrt
edildiðini, beyaz ýþýkta plevral plaklarýn çok net ve
kolay seçildiðini, diffüz plevral kalýnlaþma ve inflamasyon durumunda bazý sahalarýn daha kýrmýzý
renk aldýðýný, yani tümöral invasyonu olabileceðini
bildirmektedirler. Araþtýrýcýlar bu yöntemle
MPMnin erken safhada ve daha kolay yakalanacaðýný vurgulanmaktadýr.
Torakoskopi sýrasýnda, paryetal ve visseral plevrada
sert, gri renkte tümör kümeleri görülüyor. Akciðer
kalýn tümör tabakasý ile sarýlmýþ olabilir. Hastalýðýn
evresine göre tümörün, göðüs duvarýna, perikarda,
diafraðmaya, interlober fissürlara atlamýþ olduðu
seçilir. Genellikle tümöral nodüller ve kütlelerle
birlikte plevra da birkaç mm. kalýnlaþmaktadýr.
Maliðn natürlü plevra kalýnlaþmasý, enfeksiyon
orijinli olanlardan daha sert fakat daha az esnektir.
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Biyopsi alýndýðýnda kesilen yer net olarak seçilir ve
kanamaz. Lenfatik damarlarýn yoðun olduðu inferior
paryetal plevradan alýnan biyopsi materyelleri daha
diagnostik oluyor. Tanýya yardýmcý olan bir baþka
gözlem, visseral plevra ve interlober fissürlarýn da
hastalýða iþtirak etmesidir. Bazen visseral plevranýn
dýþ görünümü normal olmasýna karþýn buradan
alýnan biyopside tümör görülebiliyor.

Maliðn Plevral Mezotelyomada Histopatolojik Taný Yöntemleri:
Penarth / Cardiffteki dünyaca ünlü Llandough
meslek hastanesinin þimdiki patoloji bölümü
baþkaný olan Allan R.Gibbs, MM tanýsýnda önemli
yeri olan bir isimdir. Gibbs, MM tanýsýnda hata
yapmamak için bazý þartlarý önermektedir. 70
1) Klinik görüntüler, fizik belirtilerle uyumlu olmalýdýr.
2) Radyolojik ve makroskopik belirtiler birbirine uymalýdýr.
3) Iþýk mikroskopi ile inceleme taný ile uyuþmalýdýr.
4) Histokemikal, immünohistokemikal boyalarýn
sonuçlarý uygun olmalýdýr.
5) Ultrastrüktüren bulgular da MM ile uyumlu olmalýdýr.
Maliðn mezotelyomanýn 12 çeþit patolojik türüvardýr. Bunlarýn sýnýflandýrýlmasý :
1) Tübülo papiller
2)Mikroglandüler
3) Solit
4)Küçük hücreli
5) Pleomorfik
6)Cleer Cell
7) Fibroplastik
8)Kas gibi
9 Desmoplastik
10) Transitional
11) Kartilaginous/Osseus
12)Liposarkomatöz
Mezotelyoma tanýsý için kullanýlabilen materyeller : Seröz sývýlar, ince iðne biyopsisi, plevradan
kapalý iðne biyopsisi ( Trucut veya Abrams iðnesi ile),
CT eþliðinde core biyopsisi, torakoskopik ve açýk akciðer
biyopsileri þeklinde olabilir.
Stoloji ile tanýya varmak : Plevral sývýnýn stolojik
incelenmesi ile MM tanýsý konan merkezlerin çok vaka
görmesi ve bu konuda çok iyi eðitim almýþ stopatologlara
gereksinim vardýr. Bu nedenle stoloji ile MM tanýsý
konma oraný Güney Afrika Cumhuriyeti, Mayo Kliniði
ve Avustralya laboratuvarlarýnda sýrasýyla % 89, %
69, % 60 oranýnda olmasýna karþýn, diðer ülkelerde
baþarý oraný % 3e düþmektedir. Alýnan sývýdan direk
smeer yapýlarak ýsýk mikroskopu ile bakýlmaktan ayrý
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olarak, sývý önce santrifüje edilir. Üsteki kýsýmda Hyaluronik asit ve CEA bakýlýr, tortudan hücre bloku
yapýlarak bunda sitohistolojik ,immünohistokemisti ve
Gluteralamdehyde ile Elektron mikroskopik inceleme
yapýlabilir.
Mezotelyomanýn histolojik tanýsýnda önemli
sorunlar: Maliðn tümörün, mezotelyoma veya adenokanser olup olmadýðý kararýna varmak ; eðer mezotelyal
proliferasyon varsa, bunun maliðn veya beniðn oldðuna
emin olmak, iðsel hücreli (spindle) hücre proliferasyonu
olduðunda bunun reaktif fibrosis mi, yoksa sarkomatöz/
Desmoplastik MM mi olduðunu en önemli sorunlardýr.
Maliðn mezotelyoma tanýsý için kullanýlan histokemikal markerler :
Cytokeratin (AE 1/3) CEA
Cytokeraten 5/6

CD 15

Ber EP4

Kalretinin WT-1 Thrombomodülin

Mesothelin.
Dokuda reaktif ve neoplastik mesothelium ayýrýmý
yapmak bazý markerler kullanýlýr. Bunlar arasýnda
EMA, p53, Desmin en çok kullanýlanlardýr.
Bazý histolojik kesitlerde iðsel hücre proliferasyonu
dikkati çeker. Bunun maliðn veya beniðn olup olmadýðýna karar verebilmek için, incelenen alanlarda sarkomatöz ve nekrotik alanlarýn bulunmasý, yað ve kas
dokusunun envazyonu ve uzak metastaslarýn varlýðýi
maliðniteyi delilidir...
Llandough hastanesinde 1995-2001 yýllarý arasýnda,
makroskopik ve ýþýk mikroskopik görünüm, immünohistokemikal markerler kullanýlarak 45 olguda
MM tanýsýna varýlmýþtýr. Bunlarýn 21i epitelyal, 11i
bifazik ve 13ü de sarkomatöz tipteymiþ. Hastanede
antemortem taný 114 vakada ( %91) konmuþ. Bu tür
tani için kullanýlan yöntemler, 57 vakada stoloji ile,
34ünde transtorasik iðne biyopsisi, 5inde CT yardýmýyla iðne biyopsisi ve 23 olguda da açýk akciðer
biyopsisi ile doku alýnmýþtýr. Stolojik taný konan MM
vakalarýnýn % 40i epitelyal, % 17si bifazik, % 15i

ise sarkomatöz tipteymiþ.. Kapalý iðne biyopsisi ile
29 hastadan doku alýnmýþtýr. Bunlarýn ancak 13ünde
( % 45) pozitif sonuça varýlmýþtýr. CT eþliðinde biyopsi
alýnan 5 olgunun hepsinde MM (üçü epitelyal, ikisi
sarkomatöz) bulunmuþtur. Açýk akciðer biyopsisi
yapýlan 23 olgunun biri hariç hepsinde MM tanýsýna
ulaþýlmýþtýr. Sonuç olarak açýk akciðer biyopsisi ile
podstmortem inceleme arasýnda % 100 korrelasyon
bulunmuþtur.
Biyopsi materyellerinin l cm.den büyük olanlarýn
% 75inde, l cm.den küçük olanlarýn ise ancak %
8inde kesin tanýya varýlmýþtýr.
Sonuç olarak Gibbs aþaðýdaki yoruma varmýþtýr:
1) Llandough hastanesinde uygulanan taný yöntemlerinin
hepsinin yararlý olduðunu
2) Antemortem tetkikler arasýnda en iyi sonucun açýk
biyopsisi ile alýndýðýný
3) Stolojik taný ile alýnan pozitif sonuç % 30-50 arasýnda
deðiþmetiðini
4) Plevrayý diffüz olarak tutan, akciðeri sararak sýkýþtýran
her maliðn tümör mutlaka mezotelyoma olmadýðý .
5) Kesin tanýya ulaþmada immünohistokimyasal markerlerin kullanýlmasý gerekl olduðunu.
6) Bazý vakalarde patoloji uzmanlarýndan kurulu bir
panele gereksinim duyulduðunu vurgulamýþtýr.
Ayýrtýcý Taný : Mezotelyomada biyopsi materyalinde
hücre tiplendirmesi (epitelyal, mikst, sarkomatöz)
yanýnda ; akciðerin primer kanserlerinden, örneðin
adenokarsinoma, metastatik kanserlerlerden ve
sarkomlardan ayýrt edilmesi gerekiyor. Bunun için
immünohistokimyasal inceleme yapmak þarttýr.
Tablo 7de asbestle ilgili hastalýklarýn karýþtýðý hastalýklar ve bunlarýn ayýrýmýnda dikkat edecek hususlar
görülmektedir.

Tablo 7. Asbestle Ýlgili Hastalýklarý Taklit Eden Saðlýk Sorunlarý
Asbeste baðlý hastalýklar

Ayný durumu yapanlar

Tanýya yardýmcý bilgiler

Plevral plak

Travma, tbc,talk,idyopatik

Bilateral,birden fazla+ hikaye

Diffüz plevral kalýnlaþma

Tbc,RA,SLE,ilaç. ampiyem

Bilateral, alt zon,+ öykü+lab

Asbestosis

IPF.SLE,RA,Ýlaç,kömür.

Öykü, otoantikorlar, mineral analiz,
hobi, alerji ilaç öyküsü

Maliðn mezotelyoma

Erionite,RT,ampiyem,familyal

BALda AC,mineral analiz

Akciðer kanseri

Sigara, nikel, krom

Mineral analiz, sigara+,öykü
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Ülkemizde maliðn mezotelyomanýn histopatolojik
tanýsýný kesinleþtirmek için en çok Vimentin,
K e r a t i n , C E A ve L e - M I a n t i k o r l a r ý n a
bakýlmaktadýr. Bunlardan ilk ikisinin pozitif
diðerlerinin ise negatif olmasý þarttýr. Attanos ve
Gibbsin mezotelyoma tanýsýnda kullandýklarý
immünohistokimyasal yöntemleri aþaðýdaki
tabloda görülmektedir.13
Hastadaki akciðer kanserinin asbestle ilgili olduðu
iddiasý olduðunda, otopside her iki akciðer hazýr
olmalý ve þiþirilmeli; kesin tiplendirme yapmak
için çeþitli kesitler alýnmalý ve primer akciðer
kanseri olduðu kesinleþtirilmelidir. Mevcut
tümörün tiroid kanserinden ayýrt edilmesi için
Tiroit transkripsiyon faktör 1 (TTF-1) bakýlmalýdýr.
Maliðn plevral mezotelyomanýn histopatolojik
tanýsýnda en büyük güçlük , sarkomatoid
(desmoplastik) ve reaktif plöritiste oluyor. Bu
durum bilhassa iðne biyopsisi ile alýnan küçük
dokularda sorun oluyor. Bazen ayýrým için sayýlarý
otuzu yakýn tümör markerlerýný kullanmak
zorunda kalýnabiliyor.

Maliðn Peritoneal Mezotelyoma (MPEM)
Leigh ve arkadaþlarý, maliðn peritoneal
mezotelyomalý (MPEM) hastalarýn akciðerlerinde
daha fazla asbest lifleri bulmuþlardýr. Bu
hastalarda, akciðer filminde asbeste baðlý
radyolojik deðiþikliklerin plevral mezotelyomalý
hastalardan daha fazla olduðunu tespit etmiþler.71
Solunan lifsel mineral yoðunluðu prognoza kötü
yönden etkili olduðunu savunanlar da vardýr.36
Peritonun mezotelyal hücrelerinden köken alan
peritoneal mezotelyoma, nadir rastlanan

kanserlerdendir. Karýn organlarýnýn sýk görülen
kanserleri ile karýþan operatör ve patologlarýn taný
koymada güçlük çektiði hastalýklardan birisidir.
Birleþik Amerikada bir milyon nüfusta 2.2 MPEM
olgusu olduðu hesaplanmýþ. Çocuklarda daha
ender görülür. 16 yaþýn altýnda 41 olgu
yayýnlanmýþtýr. Hastalarýn ortalama yaþý 54, yaþ
aralýðý ise 2-92 arasýnda deðiþmekte. Olgularýn %
63ü 45-64 yaþ arasýnda bulunmuþtur.
Peritoneal mezotelyomanýn en önemleri sebebi,
asbest ve erionite (fibrous zeolite) maruziyetidir.
Yoðun asbest tozunun bulunduðu, asbestli tekstil
ürünleri ve asbestle yapýlan izolasyon fabrika ve
atölyelerde çalýþanlarda çok görülür.
Hastalýðýn baþlangýcýnda periton üzerinde saða sola
saçýlmýþ, beyaz sert nodüller bir görünüm gösterir.
Sonra nodüller birleþerek plak veya kitlelere dönüþür.
Ýleri dönemle abdominal lenf bezlerine, karaciðere,
pankreasa, mesaneye, karýn ön duvarýna,
retroperitoneal bölgeye, perikarda, kalbe, böbrek
üstü bezlerine ve barsaklara metastaz yapar.
Hastalarýn, epigastýr veya üst karýn bölgesinde
lokalize karýn aðrýsý, bulantý, þiþkinlik, kusma, ishal
gibi nonspesifik yakýnmalarý olur.
Primer maliðn peritoneal mezotelyoma, karýnda
deðiþik anatomik lokalizasyon gösterdiði için
farklý belirti ve bulgular verebiliyor. Örneðin;
tunica vaginalis herni kesesi, tunica vaginalis
propria testis (spermatik kort hidroseli). Pelvis ve
adneksal kitleleri taklit ederek ginekolojik
kanserlere benzer klinik verebilir. Keza umblikal
ve retroperitoneal tümör, izole ince barsak
lezyonlarýný da taklit edebilir. Bazen de, plevral
ve peritoneal mezotelyoma birlikte olabiliyor.

Tablo 8. Maliðn Mezotelyomada Diagnostik Sorunlarda Uygulanan Ýmmünohistokimyasal
Yöntemler
Diagnostik sorun

Immünohistokimyasal analiz

Mezotelyoma - adenokarsinoma

MPM: calretinin, CK/ 5/6
Adenokarsinom:CEA,Ber EP4

Mezotelyoma  reaktif hiperplazi

MPM: EMA +,p53 +,desmin 
Reaktif hiperplazi : desmin +, EMA -,p53-

Mezotelyoma - sarkoma

MPA : AEI/3+, CK 5/6+/-

Mezotelyoma-soliter fibröz tümör (SFT)

MPM : AEI/3+, CD 34 -,CD 99 
SFT : CD 34 +, CD 99*, AEI/3-

Mezotelyoma  fibrosis

MPM: AEI/3 +
Fibrosis : AEI/3-
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Peritoneal mezotelyoma, parsiyel barsak týkanmasý
yaparak acil durumlara sebep olabiliyor.
Peritoneal mezotelyomalar, bazen antidiüretik
hormon, büyüme hormonu, kortikotropin, insüline
benzeyen ektopik hormonlarda salgýlayabiliyor. Bazý
hastalarda trombositosis. hipergammaglobulinemia
ve fibrin parçalanma ürünlerinin artýþýna
rastlanabiliyor.
Duan ve arkadaþlarý, asbestle temas hikayesi
olmayan, karýn þiþkinliði ve ateþ ile hastaneye
alýnan 15 yaþýndaki bir kýz çocuðuna laparoskopi
yapmýþlar. 72 Peritonda yaygýn nodüllerin
görülmesi üzerine tüberküloz veya peritoneal
mezotelyoma üzerinde durmuþlar. Laboratuar
tetkiklerinde sedimentasyon yüksekliði ve anemi
ile birlikte serum CA125 düzeyi 11,270 U/ml
bulunmuþ. Hastanýn otopsisinde alýnan
materyallerin incelenmesinde histopatolojik,
immünohistokimyasal boyama ve elektron
mikroskopi ile maliðn peritoneal mezotelyoma
tanýsý konmuþ. Histolojide tabaka þeklinde yayýlým
gösteren poligonal tümör hücreleri, az miktarda
tübüler ve papiller yapý görülmüþ. Ýmmünolojik
muayenede, tümör hücrelerin çoðu CA125 pozitif
olmasýnýn dýþýnda , epitelyal membran antijeni
(EMA) ve vimentin de pozitif bulunmuþ. Tümör
hücrelerinin bazýlarý CEA için zayýf pozitif
reaksiyon vermiþ. Dokuda elektron mikroskobik
incelemede tümör hücrelerinin yüzeyinde çok
sayýda çalý gibi mikrovilliler ve hücreler arasýnda
bol miktarda uzun desmosomlar görülmüþ.
Peritoneal mezotelyomada, görüntüleme
yöntemlerinden abdominal U/S ile peritonda
tabaka þeklinde kalýnlaþma, irregüler nodülasyon
ve asit görülür. Asbest maruziyeti olan bir kiþide,
abdominal belirti ve bulgular olduðunda,
radyolojik inceleme ile 1) Ince ve kalýn barsaklarda
týkanma ve ascitis 2) Karýn organlarýn yer deðiþtirmesine
sebep olan kütleler, 3) Kontrastlý tetkiklerde, barsaklarda
ekstrensik indentasyon, submukozal infiltrasyon ve
enkapsülasyn görüldüðünde MPEM akla gelmelidir.
Sugarbaker ve arkadaþlarý 23 peritoneal
mezotelyomalý hastada operasyondan önce
abdominal CT yaparak tümörün karýndaki anatomik
lokalizasyonunu tespit etmek istemiþler.73 Sonunda
tümörün en çok periumblikal ve pelvis bölgesinde
lokalize olduðunu görmüþler. Bu araþtýrýcýlar
ameliyattan önce abdominal CT alýnmasýnýn
cytoreductive cerrahi ve ameliyat sýrasýnda
kemoterapi yapýlmasýnda yararlý olduðunu
vurgulamýþlardýr.
Peritoneal mezotelyomada CT, biyopsi yerinin
tayini ve hastalýðýn gidiþini deðerlendirmede

abdominal CT yararlý olmaktadýr. Kesin taný için
batýndan alýnan sývýda sitolojik incelenme yararlý
olabilir. Adenokarsinoma þüphesi varsa
immünokimyasal çalýþmalar ve elektron
mikroskopik inceleme yapýlmalýdýr. Bu
yöntemlerle tanýya ulaþýlamazsa laparoskopiye
veya laporotomiye ihtiyaç olur.74
Ros ve arkadaþlarý, 10 MPEM olgusunda hücre
tipi ile radyolojik görüntülerin iliþkisini
deðerlendirmiþlerdir.75 Hastalarýn 7si epitelyal,
2si sarkomatoid, birisi ise bifazikmiþ. Abdominal
U/S, üst ve alt sindirim sisteminin baryumlu
tetkiki ve abominal CT gibi görüntüleme
yöntemlerinde epitelyal MPEMlerin periton ve
mezenterde diffüz kalýnlaþma ve multipl nodüler
görünüm ; sarkomatöz olanlar ise kitle görünümü
verdiðini tespit etmiþlerdir.76,77
Akhan ve arkadaþlarý, 9 peritoneal mezotelyoma
olgusunda sonografik belirtileri yayýnlamýþtýr.76
Tablo 9. Maliðnant Peritoneal Mezotelyomalý 9
Olguda Sonografik Bulgular:
Ultrasonografik bulgular

Vaka sayýsý

Peritoneal kalýnlaþma

9

Tabaka þeklinde

2

Ýrregüler nodüler

7

Yumuþak doku kitlesi

9

Omentum

4

Alt karýn

2

Üst karýn

1

Multifokal

2

Mezenterik kalýnlaþma

7

Ýnce barsak invazyonu

7

Karýnda sývý birikimi

9

Minimal

7

Orta derecede

2

Karaciðer metastazý

1

Bu serideki önemli U/S görüntüleri, tabaka
þeklinde veya nodüler peritoneal kalýnlaþma,
yumuþak doku kitlesi, ince barsak loplarýnýn fiksasyonu, mezenterik kalýnlaþma ve asit imiþ.
Periton mezotelyomasýnýn erken evresinde tedavi
cerrahidir. Geç dönemde deðiþik antikanser ilaçlarla kombine tedavi yapýlýyor. Bu hastalýðýn prognozu iyi deðildir. Hastalar belirtilerin çýkmasýndan
6 ay sonra kaybedilmektedir.73
Asensio, Goldblatt ve Tomford, bir genel

TÜRKÝYEDE MESLEKSEL VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR

hastanede, topladýklarý 7 MPEM olgusunun birisi
7, diðeri 15 yýl yaþamýþtýr.77
Newhouse, Ýngilterede deðerlendirdiði 83 MM
vakasýnýn (41 erkek, 42 kadýn) 27sý MPEM imiþ.
Hastalarýn %52.6sý mesleksel ve domestik asbest
temasý varmýþ. Bu serideki kadýn hastalardan
birisinin kocasý chrysotile asbest iþçisi olan eþinin
elbisesini 3-4 yýl boyunca fýrça ile temizlemiþ.78
Mohammed ve Sugarmaker, peritoneal
mezotelyomanýn tedavisinde, erken döneminde
omentum rezeksiyon ve ardýndan kemoterapi
yapýlmasýný önermektedir.79

Asbestosis ve Akciðer Kanseri:
Asbest iþçileri yoðun toz soluduklarýnda onlarý
kýsa sürede solunum yetmezliði ile ölüme götüren
diffüz intersititiel akciðer hastalýðý olan asbestosis
ortaya çýkar. (Resim 9). Asbestosisli hastalarda en
önemli komplikasyonlardan bir baþkasý da akciðer
kanseridir.80
Elimizdeki bilgiler, amphibol asbestin
mezotelyoma bakýmýndan chrysotile asbestten
daha karsinojen olduðunu göstermiþse de, bu
düþüncenin akciðer kanseri açýsýndan geçerli
olduðu söylenemez. 81 Yani amphibol asbest
mezotelyoma yapma bakýmýndan beyaz asbestten
daha potent karsinojen olduðu kabul edilmesine
karþýn, akciðer kanserini oluþturma bakýmýndan
böyle bir yargýya varýlamamýþtýr. Chrysotile iþleyen
tekstil iþçilerinde de akciðer kanserinin görülmesi,
lif boyutunun tümör oluþmasýnda etkili olabileceði
görüþünü telkin ediyor. Öte yandan beyaz asbestin
kullanýldýðý, oto fren balatalarý, asansör
mekanisyenleri ve trenlerin fren sistemi üzerinde
çalýþanlarda da mezotelyoma gösterilmiþtir. MPM
tanýsý almýþ, bir oto frencisinin otopsisinin taze
plevra dokusunun 1 gm.ýnda 51  266xl06 adet
chrysotile asbest lifi bulunmuþtur. Görülen liflerin
% 99u beyaz asbest, % 1i amosite imiþ. 81
Asbest iþçilerinde görülen akciðer kanseri,
mesleksel kanser olarak kabul edilmiþtir. Asbestle
ilgili kanserler, daha çok alt loblarda
görülmektedir. Bu durum, kanserle mineral
arasýnda bir iliþki olabileceðini telkin ediyor. Bir
baþka farklýk, bu iþçilerde adeno-kanserin daha
sýk görülmesidir. Bilindiði gibi adenokanserlerin
sigiara ile iliþkisidiðerlerine göre daha azdýr.
Üstelik asbest liflerinin visseral plevra altýnda
birikmelerinin daha yoðun olmasý periferik
akciðer kanseri olan adenokanser oluþuna ýþýk
tutar. Ancak Ives ve arkadaþlarýnýn araþtýrmasý,
asbest iþçilerinde her çeþit akciðer kanserin
görülebileceðini göstermiþtir.82

43

Bilinen bir baþka gerçek, asbestosisli iþçilerde
akciðer kanserin % 11.6 gibi yüksek oranlarda
görülmesidir. Akciðerde fibrosis olduðunda, asbest
lifleri burada takýlý kaldýðýnda mukosilyer hareket
ile dýþarý atýlamayacaðý için daha etkin
karsinojenik etki gösteriyor.
Sigara içen asbest iþçilerinde akciðer kanseri daha
fazla görülmesine karþýn, bu hastalýk hiç sigara
içmemiþ asbest iþçilerinde de beklenenden daha
fazla görünüyor. Sigara içen asbest iþçilerinde
küçük hava yollarýnda, peribronþioler ve alveoler
duktus çevresinde fibrosis görülmesi kanserin
oluþmasýnda etkili olabilir.
Asbest iþçilerinde akciðer kanserinin daha fazla
görülmesinde, asbestin, sigaranýn, geliþmiþ fibrotik
dokunun, yani bunlarýn tümünün payý vardýr.

Asbestle Ýlgili Hastalýklarýn Tanýsýnda
Bronkoalveoler Lavaj
Akciðer Dokusunda Mineralojik Analiz
Asbestle ilgili hastalýklar hakkýndaki orta açýkan
medikal ve legal konularýn aydýnlatýlmasý için
bronkoalveoler lavaj (BAL) sývýsýnda ve akciðer
dokusunda optik mikroskop ve elektron
mikroskopla incelemeye gerek duyulur.13 Be tetkikin
hangi durumlarda yapýlmasý aþaðýdaký tabloda
görülmektedir.
Tablo 10 Akciðer Dokusunda Mineralojik Doku
Analizi Endikasyonlarý13
Ölüm sebebi asbest maruziyeti olduðu iddia ediliyorsa
ve eðer;
1) Asbestle temas hikayesi, inandýrýcý deðilse,
örneðin; kaynakçýlarda
2) Iþýk mikroskobu ile AC görülememiþse
3) Patolojik bulgular, asbestle ilgili hastalýklar
için tipik deðilse.
4) Diffüz intersititiel fibrosisli doku içinde AC
çok az ise veya yoksa
Mezotelyoma tanýsý konarken, tümör olmayan
dokudan da örnekler alýnýp bunlarda AC ve AL
bakýlmalýdýr. Eðer ýþýk mikroskobu ile AC
görülmemiþse, elektron mikroskobu kullanýlmalý.
Asbestle ilgili hastalýktan tazminat istemenin
þartlarý tablo 9da görülmektedir.13
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Tablo 11. Asbestle Ýlgili Hastalýklar Ýçin Tazminat Ýsteme durumu
Kanser

Tazminat Alýnabilirlik

Maliðn mezotelyoma

Asbest maruziyeti, latent sürenin > 20 yýl olmasý ve/veya
akciðer filminde, otopside ve/veya akciðerde en az l AC
ve/veya mineral analizi ile, kontrollardan daha fazla lif
bulunmasý

Akciðer kanseri

Asbestosis olmasý; diffüz intersititiel. fibrosis

ile

birlikte asbest maruziyeti iddiasý. Asbestosis olmadýðý halde,
fazla miktarda lif bulunmasý

Tablo 12 Ferrüginöz cisimcik türleri
Iþýk mikroskopisi ile görünüm

Çekirdek

Renksiz, transperan ve düz çizimcik

Asbest, erionit ve cam lif

Sarý, kahverengi plaka

Silikatlar : mika,talk, kaolin

Siyah plaka

Karbon

Siyah, sferik, fibröz, kahverengi, mum gibi

Elastin (hemarajik durumlar)

Normalde insanlarýn l ml. BAL sývýsýnda 0-1 lif
bulunduðu halde, asbest iþçilerinde solunan asbest
cinsi ve miktarýna göre bu sayý daha yüksek
deðerlere, mesela 100ün üstüne çýkabilmektedir.
BAL sývýsýndaki AC sayýsý ile, kuru akciðer
dokusunda bulunan AC miktarlarý arasýnda
paralellik gösterilmiþtir. Örneðin l ml BAL
sývýsýnda 0 veya 1 den az AC bulunduðunda ; 1
gm kuru akciðer dokusundaki AC miktarý % 70
olguda 1000den az, % 100 olguda 10.000dan azdýr.
BALýn l ml.sinde 1 den fazla AC bulunmasý
durumunda l gm kuru akciðer dokusundaki AC
miktarý % 85 vakada 1.000den fazla ve % 44
vakada ise l0,000den yüksektir. BALýn 1 ml.sinde
10dan fazla AC varlýðýnda, 1 gm kuru akciðer
dokusundaki AC miktarý 10,000nin üstüne
çýkmaktadýr.82,83
Türkiyede çevresel asbest maruziyetine baðlý
akciðer hastalýðý olan kiþilerin l ml. BAL sývýsýnda
100ün üstünde AC tespit edilmiþtir.83-86 Kuru
akciðer dokusundaki çýplak asbest lifleri de sadece
EM ile sayýlabilir. Bulunan deðerler, iþçinin
soluduðu havadaki toz konsantrasyonu ve çalýþma
süresine göre deðiþir. Genel olarak asbest
iþçilerinin l gm kuru akciðerinde 1 milyonun

üstünde lif sayýlýr. Türkiyede kýrsal bölgeden gelen
asbestli ilgili hastalýðý bulunan bir kiþinin l gm kuru
akciðer dokusunda 1.6 milyon AC, 1-380 milyon
arasýnda deðiþen asbest lifi görülmesi, batý dünyasýndaki
asbest iþçilerinde bulunan sayý ile eþdeðerdir.85,86
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ERÝONÝT (FÝBRÖZ ZEOLÝTE) VE TÜRKÝYEDE
ERÝONÝT ÝLE ÝLGÝLÝ ARAÞTIRMALAR
Zeolitler
Zeolit minerali ilk kez Ýsveçli mineralog Baron
Cronstedt tarafýndan keþfedilmiþtir. Ýçi su drolu
deney tüpünün konulan mineralin tüpün ýsýtýlmasýyla sonunda köpürmesini göz önüne alan
Cronstedt, eski Yunanca kaynayan taþ anlamýna
gelen Zein ve Lithos kelimelerini birleþtirerek bu
minerale Zeolite adýný koymuþtur.1
Zeolitler, koleksiyon yapanlarýn sevdiði ve
endüstride ve diðer alanlarda tercih edilen minerallerdir. Doðada çok bulunmayan, kompleks ve
özel kristal yapýya sahiptirler. Volkanik kayaçlarýn
yavaþ metamorfizme uðramasýyla iç yapýlarýnda
oyuklar, boþluklar ve kanallar meydana gelmiþtir.²
Silikat minerali olan Zeolitler SiO4 ve AlO4 tetrahedronlardan yapýlmýþtýr. Yapýsýndaki (Si+Al)/
O oranýnýn ½ olmasý gerekmektedir. Alüminyumsilikat bileþimi negatif yüklü olduðu için pozitif
katyonlarý içine çeker. Tektoslikatlarýn bir çoðunun
aksine içlerinde geniþ boþluklar, kafesler olduðu
için Na, K, Ba ve Ca gibi büyük katyonlarý ; bazen
de su, amonyak, karbonat ve nitrat gibi büyük
molekülleri de içlerine alýrlar. Ýç yapýlarýndaki
boþluklar kanallar yardýmýyla birbirleri ile irtibatlý
bir hale gelirler. Bir bakýma kapýlarý, pencereleri,
duvarlarý ve tavanlarý olan ev gibidirler. Evin
içindeki insanlar ve masa, koltuk gibi eþyalar su,
amonyak, ionlar ve molekülleri temsil eder. Bu
kanallar yüzünden ion ve moleküller kolaylýkla
içeri girer ve çýkar. Zeolitler yapýlarýnda deðiþiklik
olmaksýzýn. suyu kolay absorbe ettikleri gibi içeri
giren suyu dýþarý atabilirler. Ýç yapýlarýndaki
geniþ alanlar sebebiyle özgül aðýrlýklarý düþük
minerallerdendir.2,3
Mumpton zeolitlerin oluþumlarý, mineralojik yapýsý ve jeolojik kaynaðý dikkate alýndýðýnda 6 ayrý
tipi olduðunu bildirmektedir.²
1 Volkanik materyalin eski veya yakýn zamanlarda
kapalý tuz gölü sistemlerinde toplanmasýndan.
Californiada Tecopa gölündeki zeolitler buna örnektir.
2 Volkanik materyalin tatlý su göllerinde veya zemin
altýndaki sularda toplanmasýndan. Oregondaki
zeolitler.
3 Denizin kýyýsýnda veya derinliðindeki volkanik
materyalden oluþanlar.Bulgaristanýn Kýrcaali yöresindeki deniz kýyýsýndaki clinoptiloliteden zengin
tüf kayaçlarý.
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4 Topraða gömülmüþ volkanik materyallerin yavaþ
metamorfizme olmalarýndan geliþen zeolitler.Yeni
Zelandanýn Turingatura bölgesindeki Zeolitler
buna örnektir.
5 Hidrotermal veya kaplýca sularýnýn aktivitesi ile
oluþan zeolitler. Yeni Zelandanýn Wairakei yöresindeki denize gömülü tüflerden veya kum
taþlarýndan oluþanlar.
6 Volkanik materyal olmaksýzýn denizde oluþan
zeolitler. New Jerseydeki Triassic Lockatong formasyonundaki analcime zonu .
Dünyada bilinen en önemli Zeolite yataklarý 2,3:
Birleþik Amerikada : Colorado, Utah, Wyoming, California, Oregon, Bowia Arizona ve Nevadada clinoptilolite, chabazite, phillipsite, mordenite ve erionite.
Japonyada : Oya bölgesindeki clinoptilolite;Yocote
þehrindeki mordenite.
Yeni Zelandada : Southland yöresinde laumontite,
analcime ve heulandite.
Ýtalyada : Napolide pozzolanic çimento yapýmýnda
kullanýlan chabazite.
Rusyada : Sibirya bölgesinde clinoptilolite.
Diðer ülkeler :Bulgaristan,Yugoslavya, Küba, Meksika,
Almanya, Macaristan,
Güney Afrika ,Kenya, Tanzanya, ve Pasifik Okyonusunda GuamAdasýna yakýn 348 m.
Derinliðindeve ve eski Çekoslovakya.
Zeolite Grubu Minerallerin Sýnýflandýrýlmasý
Dünya Saðlýk Teþkilatýnýn Uluslararasý Kanser
Araþtýrma Kurumunun zeolitlerin kanserojenliði
yönünden deðerlendirilmesi aþaðýdaki tabloda
görülmektedir.4
*Grup l, mineraller, insanlarda karsinojenik etki
yapan, Grup 3 mineraller ise insanlarda kanser
yapmayan mineraller olarak sýnýflandýrýlýyor.
Zeolite olduðu kesin olan ve olmayan minerallerin
sýnýflandýrýlmasý aþaðýdaki tabloda görülmektedir.4
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Tablo 1. Zeolitlerin kanserojenlik yönünden deðerlendirilmesi.
Kanserojenlik i derecesi
Zeolite Türü

Ýnsanlarda

Hayvanlarda

Erionit

Yeterli delil var Yeterli delil var

Genel Deðerlendirme
Ýnsanlarda
Grup 1*

Clinoptilolite

Yeterli delil yok

Grup 3

Phillipsite











Mordenite











Non-fibröz Japon zeoliti











Sentetik Zeolitler











Tablo 2. Doðal zeolitlerin sýnýflandýrýlmasý
Amicite
Ammonioleucite
Analcime
Barrerite
Bellbelgite
Bikitaite
Boggsite
Brewsterite serisi
Brewsterite-Sr
Brewsterite-Ba
Chabazite serisi
Chabazite-Ca
Chabazite-Na
Chabizite-Na
Chiavennite
Clinoptilolite serisi
Clinoptilolite-K
Clinoptilolite-Na
Clinoptilolite-Ca
Cowlisite
Dachiardite serisi
Dachiardite-Ca
Dachiardite-Na
Edingtonite
Epistilbite
Erionite serisi
Erionite-Na
Erionite-K
Erionite-Ca
Faujasite serisi
Faujasite-Na
Faujasite-Ca
Faujasite-Mg

Ferrierite
Ferrierite-Mg
Ferrierite-K
Ferrierite-Na
Garrorite
Gaultite
Gismondine
Gmelinite serisi
Gmelinite-Na
Gmelinite-Ca
Gmelinite-K
Gobbinsite
Gonnardite
Goosecreekite
Gottardite
Harmotome
Haulandite serisi
Haulandite-Ca
Haulandite- Sr
Haulandite-K
Hsiuanghualite
Kalborsite
Laumontide
Leucite
Lvyne Serisi
Levyne-Ca
Levyne-Na
Lovdarite
Maricopalite
Mazzite
Marlionite
Mesolite
Montesommaite

Mordenite
Natrolite
Offretite
Pahasapaite
Paolingite Serisi
Paolingite-K
Paolingite-Ca
Perlialite
Phillipsite serisi
Phillipsite-Na
Phillipsite-K
Pollucite
Roggianite
Scolecite
Stellerite
Stilbite serisi
Stilbite-Ca
Stilbite-Na
Terranovaite
Thomsonite
Tschernichite
Tschornerite
Wairakite
Weinebeneite
Wilhendersonite
Yugowaralite
Zeolit olduðu þüpheliler
Paranatrolite
Tetranatrolite
Tvedalite
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Sentetik Zeolitlerin Linde A, Linde X ve Linde Y
gibi çeþitleri vardýr ve endüstride doðal zeolitlerin
kullanýldýðý yerlerde kullanýlabilmektedir. Doðal
zeolitlerin sadece iki türü lifsel özelliktedir.
Karsinojenik olan erionit ve non-karsinojenik
mordenite
Birleþik Amerikadaki zeolit yataklarý ilk kez 1959
yýlýnda Nevadada Deffeyes tarafýndan
bulunmuþtur.5 Türkiyenin dýþýnda erionit bulunan
ülkeler : Birleþik Amerikada: Rome/Oregon,
Reno/Nevada, Bowie / Arizona; Japonyada ve çok
az miktarlarda Kenya, Meksika, Yeni Zelanda,
Tanzanya ve Yugoslavya. Guama yakýn Pasifik
Okyanusunda, 348 metre derinliðinde tek bir erionite
yataðý bulunmuþtur.2,3
Erionite : Lifsel yapýlý hydrate potassium, sodyum,
calcium, magnesium aluminum silikat (K2, Na2,
Ca) Mg Al8, Si28,O72  28 H20) olan bir zeolit grubu
mineralidir. Beyaz renkli, özgül aðýrlýðý 2.02-2.08
arasýnda deðiþen, prizmatik kristalleri
vardýr..Volkanik lavlarýnýn içinde bulunan tüflerin
tuzlu su göllerine aktýðýnda orada kristalize olarak
lifsel yapýya dönüþmesiyle meydana gelirler.2,5
Kanserojen olduðu kesin olarak ispatlanmýþtýr. Ýlk
kez 1898 yýlýnda Eakle tarafýndan tarif edilmiþtir.3
Erionite lifsel ve yün gibi olduðu için adýný, eski
Yunanca yün anlamýndaki kelimeden almýþtýr.
Birleþik Amerikada Arizonadaki Bowie
yataklarýnda 1970-72 yýllarýnda 120 ton chabaziteerionite çýkarýlmýþtýr. Nevadada içinde % 10-100
oranýnda erionite bulunan 2 metre kalýnlýðýnda
zeolite yataðý bulunmuþtur.
Erionit Birleþik Amerika dýþýnda, Faroe adasýnda,
Bulgaristan, Çin, Küba, Eski Çekoslovakya,
Almanya, Macaristan, Ýtalya, Yeni Zelanda,
Tanzanya, Meksika, Kore Cumhuriyeti, Romanya,
G ü n e y A f r i k a , R u s ya , K e n ya ve E s k i
Yugoslavyada da vardýr.3
Arizonadaki Bowie açýk zeolit maden ocaðýnda
çalýþanlarýn total toz maruziyet ölçümlerinde 0.45.8 Mg/ m3 deðeri elde edilmiþtir. Maden ocaðý
yerinde solunabilir toz konsantrasyonu 0.01-1.4/ m3
a r a s ý n d a d e ð i þ m e k t e d i r. Ö t e ya n d a n
Rome/Oregondaki erionit liflerinin çaplarý 0.020.5,boylarý ise 0.5-60 mikron arasýnda bulunmuþtur.
Ocaktaki volkanik kayaçlardaki erionite
konsantrasyonu % 1-20 arasýnda deðiþmekteymiþ.32
2009 yýlý baþýnda ABDde ilk kez erionite baðlý plevral
kalýnlaþma, akciðer fibrosis ve malin mezetolyama
olgusu yayýnlanmýþtýr. Bundan baþka ABDnin kuzey
ve güney Dacota eyaletlerinde jeolejik yapýsýnda
erionit saptanmýþtýr. M.Carbonenin kiþisel bildirisi
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Türkiyedeki zeolit yataklarý ilk kez Ataman ve
Beseme tarafýndan 1972 yýlýnda Ankaranýn
batýsýna düþen Bahçecik-Gölpazarý- Göynük
yöresinde analcime türü olarak gösterilmiþtir.
Daha sonraki çalýþmalarda, Polatlý-Mülk-OðlakçýAyaþ yöresinde gene analcime zeoliti ; Balýkesirin
Bigadiç ilçesi civarýnda clinoptilolite- analcime
karýþýmý ; Kütahyanýn Gediz, Emet, Þaphane
yöresinde clinoptilolite ; Batý Anadolu yakasýnda
Gördes, Urla, Kýrkaðaç Yaðmurluda clinoptilolite
ve Orta Anadolunun Cappadocia olarak bilinen
Göreme havzasýnda tespit edilmiþtir.6,7 (Resim 1)
ZEOLÝTLERÝN KULLANIM ALANLARI
Zeolitlerin, ion deðiþimi, adsorbsiyon özellikleri
yüzünden moleküler elek, hidratasyon ve
dehidratasyon ve silika minerali özelliðinden dolayý
endüstride geniþ kullaným alanlarý vardýr. Bundan
baþka, zeolitler sedimenter kayalarda mikron
büyüklüðünde ve çok hafif olmalarý ve poroz
özellikleri sebebiyle kullaným alanlarýný
geniþlemiþtir.2
1) Pozzolanic çimento ve beton yapýmý : Eski Romalýlar,
yol, su kanallarý ve devlet binalarýnýn yapýmýnda
çimento ve beton imalinde, Ýtalyanýn güneyindeki
Pozzuoli bölgesinde sarý renkli volkanik kayalardan
pozzolanic çimento elde etmiþlerdir. Napoli kentinin
altýda onlarca metre kalýnlýðýnda, yanardaðdan
akan lavlarýn içindeki volkanik camlarýn yer altý
sularý ile reaksiyona girerek altere edilmesinden
meydana gelmiþ chabazite ve phillipsite türü zeolit
tabakasý vardýr.
Avrupalýlar Pozzolitik çimentoyu yýllarca ev, bina,
köprü yapýmýnda kullanmýþlardýr. Pozzolan olarak
bilinen bu tür çimentonun terkibinde çok fazla
silika olduðu için harç yapýmýnda kullanýlan kireç
ile reaksiyona girerek sertleþmeyi, katýlaþmayý
saðladýðý sanýlmaktadýr. Pozzolanic çimentonun,
Portland çimentosundan çok daha kuvvetli
yapýþtýrýcý olduðu kabul ediliyor. Ýçinde bulunan
bazý tüflerin alkali olmasý yüzünden zamanla
alkalileþmiþ aggregatlar (birikinti, toplantý)
oluþabilmektedir.
Avrupa ve Birleþik Amerikada bir çok yapýlarda
kullanýlan pozzolanic çimentonun içinde,
analcime, clinoptilolite, chabazite, montmorillonite
vardýr.
Bulgaristanýn Kýrcaali yakýnýndaki Rodop
daðlarýnda, 50 km2. alanlýk bir sahada ,yüzlerce
metre kalýnlýðýnda içinde % 80 oranýnda clinoptilolite
ve daha az oranda cristoballite ve montmorillonite
türü zeolit
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bulunan pozzolanic çimento cevheri çýkarýlmaktadýr.
Buradaki ahýrlarýn duvarlarý clinoptilolite
kayaçlarýndan yapýlmýþtýr.
2) Yapý taþý olarak kullanýlmasý: Volkanik kayaçlarýn
hafif, kolay þekil verilebilir, poroz ve masif yapý
göstermeleri sebebiyle çok eskinberi, ev, bina ve
anýtsal deðeri olan sanat eserlerinin yapýmýnda
kullanýlmýþtýr. Güney Meksikadaki Mayan
piramitlerinin yeþil yapý taþlarýnýn % 85-90ý
mordenite ve Clinoptilolite türü zeolit kayaçlarýdýr.
Japonyanýn Oya kentindeki 50 metrelik Buda heykeli
de ayný zeolite türünden yapýlmýþtýr. Nevadanýn
Pony Ekspres istasyonundaki at ahýrlarýnýn duvar
taþlarý, yakýndan alýnan erionit taþlarýndan
yapýlmýþtýr.
3) Hafif yapý malzemesi olarak kullanýlmasý : Duvarlarýn
sývanmasýnda kullanýlan yüksek ýsýya dayanýklý
perlit, pelit gibi malzemelerin terkibinde
clinoptilolite kullanýlmaktadýr.
4) Kaðýt endüstrisinde dolgu malzemesi olarak
kullanýlmasý: Clinoptilolitenin dolgu malzemesi
olarak kullanýldýðý kaðýtlar, daha parlak, daha
kolay kesilebilir ve daha az mürekkep sarfý
özelliklerini taþýr.
5) Ýon deðiþimi : Atom reaktörlerinden atýk sulara
yayýlan radyoaktif maddelerin temizlenmesinde ;
þehirlerin kanalizasyon ve tarýmsal atýklarýn içindeki
amonyaðýn arýndýrýlmasýnda clinoptilolite
kullanýlýyor. Atýk su kanallarý içinde biriken çamursu
materyalin nitrifikasyonu clinoptilolite ile
yapýlmaktadýr.
6) Oksijen üretimi : Havanýn içindeki oksijeni % 90
oranýnda ayýrabilmek için mordenitten
yararlanýlmaktadýr. Zeolitler, oksijen ve azot
üretiminde kullanýlmaktadýr.
7) Hayvanlarýn beslenmesi : Kümes hayvanlarý, sýðýr ve
domuzlarýn beslenmesinde içine zeolite konulan
gýdalardan yararlanýlmaktadýr. Zeolitli besinleri yiyen
hayvanlar daha çabuk geliþmektedir. Ayrýca
ahýrlardaki kokunun giderilmesinde de zeolitlerin
adsorbsiyon özelliðinden yararlanýlýyor.
8) Zeolit külleri, asidik volkanik topraðýn
nötralizasyonunda kullanýlýyor. Güney-Doðu Asya
ülkelerinde gübre elde edilmesinde zeolitlerden
yararlanýlýyor.
9) Clinoptilolite pestisit ve fungisit ilaçlarýnýn katký
maddesi olarak kullanýlýyor.
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GÖREME ARAÞTIRMALARI NASIL
BAÞLADI ?
Eskiþehirin Mihalliççýk ilçesi köylerinde 1973
yýlýnda yaptýðýmýz asbestle ilgili çalýþmalar yazýlý
ve görsel medyada büyük yanký uyandýrmýþtý.
Konuya ilgi gösteren ilçe, kasaba ve köylerden bize
baþ vurular olmaya baþladý. Bunlarýn çoðunda
bulunduklarý yerde kanserin çok olduðu yazýlýyordu.
Hafta sonlarýnda kendi imkanlarýmýzla istek olan
yerlere gidip araþtýrma yapýyorduk. Ziyaret ettiðimiz
köy sayýsý yirmiyi geçmiþtir.
1975 yýlý Haziran ayýnda Ürgüpe baðlý Karain
köyü muhtarýndan da benzer bir istek geldi.
Kendisine saðlýk ocaðýndaki kayýtlarla bize
gelmesini yazmýþtým. Bir hafta sonra köyün
muhtarý Ýlyas Yiðit, yanýnda saðlýk ocaðý
sorumlusu Mustafa Türkkan ile birlikte 40
yaþlarýnda A.K. isminde bir hasta ile geldi. Saðlýk
ocaðý kayýtlarý çok düzgün tutulmuþtu. Ölenlerin
yarýsýndan fazlasýnda akciðerde su birikmesi
olduðu ve üniversite kliniklerinde ve göðüs
hastalýklarý hastanelerinde tüberküloz plörezisi
tanýsý ile tedavi edildiði halde en çok iki yýl içinde
öldükleri söylenmiþti. Saðda masif plevral
effüzyon olan bu hastayý yatýrdýk. Plevra biyopsisi
sonucu MPM olarak geldi. Bunun üzerine Karaine
gitmeye karar verdik.(Resim 2,3)
Hafta sonunda, yanýmýza portable Picker marka
röntgen cihazýný da alarak klinik elemanlarýmýz,
M. Özesmi, B. Kolaçan, A.Þahin, gastroenteroloji
bölümünden F.Batman, MTAdan Jeolog Asým
Göktepeli ve teknisyenler Hacý Demir ve Turgut
Tatarhan ile birlikte köye gittik. (Resim 2 ve 3)
Karain saðlýk ocaðýnda buraya baðlý komþu
köylerin; Karlýk, Yeþilöz, Boyalý, Karacaören ve
diðerlerin kayýtlarý düzenli olarak tutulmuþtu.
Ölüm kayýtlarý en çok ölümlerin Karainde
olduðunu gösteriyordu.
Köy kahvesinde köylülerle sohbet ederken,
hastalýðýn çok eskiden beri mevcut olduðunu
öðrendik. Köyün imamý,  Ben babamý bilmem,
babam da babasýný bilmezdi demiþti. Bir baþkasý,
Benim amcamýn karnýnda su toplanmýþtý. Atlý araba
ile ta Kayseriden doktor getirdik. Þýrýnga ile karnýndan
yarým gaz tanesi su aldý. Ýstediði para ile o zamanda
bir dönüm tarla alýnýrdý. On gün sonra tekrar su
birikince, biz kendimiz suyu boþalttýk  diyordu.
Köyün isminin, arkada bulunan tepelerde siyah
maðaralarýn bulunmasýndan Kara in ; köylülerde
karýn aðrýsý çok olduðu için, Karýn Aðrýsý
kelimelerinin kýsaltýlmasýndan, bazýlarýna göre
de aslýnda bir Hýristiyan köyü olan Karainde
Karen adýnda güzel bir kýz varmýþ ve köyün ismi
ondan geliyormuþ !
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Karainin nüfusu 1970li yýllarda iki bine yakýn
iken göçmelerle þimdilerde 800e inmiþ.
Araþtýrmaya 20 yaþýn üstünde 200ün üstünde
kiþinin fizik muayenesi yapýlarak baþlanýldý Sonra
bunlarýn P-A akciðer filmleri alýndý. Akciðerinde
plevral effüzyon bulunan 12 kiþinin 11inden
yanýmýzda getirdiðimiz Abrams i iðnesi ile biyopsi
aldýk. Alýnan biyopsilerin Hacettepede yapýlan
histopatolojik incelenmesinde hepsinde plevral
mezotelyoma olduðu anlaþýldý.
Köyün ev, bahçe ve ahýr duvarlarýnda köylülerin
Su Kayasý dediði içinde gözenekler bulunan
kayalar kullanýlmýþ. Bunlar, ýslandýðýnda
kolaylýkla daðýlýp toz haline geliyormuþ. Kiler
olarak kullanýlan yerlerin duvarlarý tamamen su
kayasýndan. Burada zamanla oluþan örümcek
aðlarýnýn çalý süpürgesi ile temizlenmesi sýrasýnda
yoðun toz kalktýðýný gördük. Bazý evlerin duvarlarý
ak toprak veya badana ile sývanmýþ durumda.
Duvar yapýmýnda kullanýlan taþ ve kayalar, köyün
giriþinde ve sað tarafýndaki taþ ocaðýndan
alýnýyormuþ. Komþu Karacaören (Karacaviran)
köylüleri de ayný kaynaktan taþ alýrlarmýþ.
Biz köylüleri saðlýk ocaðýnda muayene ederken
Jeolog Asým Göktepeli, köyün içinden, tarlalardan
ve civar tepelerden jeolojik örnekler aldý. Köyün
çok güzel bir kütüphanesi vardý. Onun
duvarýndaki taþ deðiþik. Sert fakat gözenekli.
Köylüler bu taþa Akkuþak taþý diyorlar ve
Karainin arkasýndaki bir taþ ocaðýndan
getirtiliyormuþ.. Köydeki kütüphanenin duv arlarý
da bu taeþlardan yapýlmýþ. (Resim 4) Buradan
alýnan örneklerin Ýngilterede incelenmesinde bol
miktarda erionit lifi bulunduðu için köye araþtýrma
için her gelen buralardan erionitli parçalar
alýyordu. Karainliler bundan bayaðý rahatsýz
olduklarý için, parça alýnan yerleri çimentolu sýva
ile kapattýlar ! Asýmýn ilk görüþü buranýn jeolojik
yapýsýnda asbest mineralinin olmadýðý
yönündeydi. Gene de aldýðýmýz örnekleri, MTA,
Hacettepe Üniversitesi Yer Bilimleri Fakültesine;
yurt dýþýnda Birleþik Amerikaya, Fransaya,
Almanyaya ve Ýngiltereye gönderdik. Buralardan
gelen raporlarýn hepsi Asýmýn görüþünü
doðruladý.
Karainde daha çok plevral mezotelyoma, az oranda
MPEM görülmesinin yanýnda, akciðer, kemik, beyin,
karaciðer, mide ve kadýn genital organý kanserleri
de görülüyordu. Köyde çektiðimiz filmlerde özellikle
yaþlý olanlarda týpký asbest lifi soluyanlarda rastlanan,
paravertebral ve diafraðmatik paryetal plevrada
tipik kalsifiye plaklar (calcified pleural plaques =
CPP), plevral kalýnlaþmalar da (chronic fibrosing
pleuritis=CFP) görülüyordu. Kanser daha ziyade,
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köyün içinden geçen yolun hemen üstünde
sýralanmýþ evlerde yaþayan Süllü, Gürbüz, Can,
Pehlivan, Gürbüz ve Kuþ ailelerinde daha
çoktu.(Resim 5) Ýþin ilginç yönü, bu ailelerden MMye
yakalananlarýn çoðu genç ve orta yaþta olmasýydý.
Bu bize hastalýðýn oluþmasýnda, solunan erionitin
dozu ve erken yaþta alýnmasýnýn önemini gösteriyor.
Köyün mezarlýðý komþu köylerle kýyaslanamayacak
derecede büyüktü ve mezar taþlarýndaki isimlerin
çoðu yukarýda adý geçen ailelere aitti. Hastalýk
köyün tepesinde oturan ailelerde, örneðin
Özyüreklerde pek görülmüyor gibiydi.
Karaine 3, 4, 7 km. uzaklýktaki Karacaören, Boyalý,
Karlýk, Yeþilöz (Tahar) köylerinde MM.nin yok
denecek kadar az görülüyordu. Bu köylerde MPM.li
olanlar genellikle Karainden gelin olarak gelmiþ
kadýnlardý. Bu yüzden diðer köydekiler hallerinden
çok memnun görünüyordu. Onlara göre Karainde
kötü hastalýðýn görülmesi, oradaki insanlarýn çok
hýrslý olmalarýndan, kendilerine iyi
bakmamalarýndan kaynaklanýyordu !
Karain Türkiyenin en zengin köylerinden birisi
sayýlýyor. Sadece Ýsveçte 200e yakýn bu köyden
adam vardý. Köye girdiðinizde, bir çok kiþinin
traktör, kamyon, minibüs ve otomobil sahibi
olduðunu görürsünüz. Buna karþýn köyün nüfusu
devamlý düþmekte. Biz oraya gittiðimizde 800
iken þimdiki durumda 200ün altýna inmiþ
durumda. Bunda, köyde doðum kontrolünün
olmasý, kanserden erken ölümler ve hem kanserli
bölgeden uzak durmak ve hem de daha iyi yaþam
þartlarý için baþta Ürgüp, Nevþehir, Kayseri,
Ýstanbul olmak üzere yurt içi ve yurt dýþý
göçmelerin etkisi de var.
Karaindeki kanser salgýnýný açýklamak bizim için
kolay olmadý. Maliðn mezotelyomanýn genel
toplumda bir milyon kiþinin sadece birisinde
görülebilecek kadar nadir olmasýna karþýn burada
endemik olmasý ve MM.yi yapacak bir mesleðin
olmamasý insanýn aklýna çevresel bir etkenin var
olabileceðini getiriyor. Dünyada mesleksel toz
hastalýðý ile ilgili araþtýrma yapan merkezlerin
yardýmýna ihtiyacýmýz vardý. Önce 25 Mart 1976
tarihinde Londrada sonradan ismi Environmental
Hazards Unit olan, MRC. Air pollution biriminin
baþkaný P.J.Lawthere baþ vurdum. Çok ilgilendi
ve gönderdiðimiz taþ ve toz örneklerini analiz
ettirdi ; histolojik preparatlarý ünitenin bulunduðu
St.Bartholomews hastanesinin patoloji bölümünde
inceletti. Lawther bana konuyu Cardiffteki MRC.
Pneumonoconiosis unit baþkaný P.C.Elmese
iletmemi önerdi. Galler bölgesindeki Penarth
Glamorgandaki Llandough hastanesinde bulunan
MRC. Pneumoconiosis Unit baþkaný Elmesle
irtibat kurdum. Gayet nazik bir cevap yazarak
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beni konuyu anlatmak için oraya davet etti. 1976
Kasým ayýnda Llandough hastanesine gittim.
Elmes, bu toplantý için Avrupanýn deðiþik
ülkelerinde asbest üzerinde araþtýrmasý olan,
adlarýný yazýlarýndan öðrenmiþ olduðum
klinisyen, radyolog, patologlarý ve jeolog ve
mineraloglarý bir araya getirmiþti.Lyondaki
Uluslararasý Kanser Araþtýrma Kurumundan
(International Research on Cancer = IARC)
J.A.Milnede gelenler arasýndaydý.
Toplantýya katýlanlara önce el kamerasý ile amatörce
çektiðim 8 mm.lik film ile Karaini tanýtýrken,
köylülerin yaþam þartlarýný, köyün en modern binasý
olan üzerinde bayraðýmýzýn dalgalandýðý
kütüphanesini gösterdim. Ardýndan köydeki
çalýþmamýzý anlattým ve birlikte getirdiðim ilginç
akciðer filmlerini gösterdim. Kahve molasý sýrasýnda
çantamda olan mezotelyoma tanýsý alan hastalarýn
patoloji slaytlarýný ve jeolojik örnekleri ilgililere
sundum. Kahve molasý arasýnda patoloji
preparatlarýný inceleyen dünyada asbest mezotelyoma iliþkisini ilk gösteren Wagner ve
arkadaþlarý slaytlardaki görünümün mezotelyoma
ile uyumlu olduðunu söyleyince rahatladým.
Toplantýda bulunan mineral toz eksperi V.
Timbrell kendisine gönderdiðimiz Karaindeki
evlerdeki sývadan, tarla ve pekmez topraðýndan,
örnekleri ; evlerin yapýmýnda kullanýlan
kayaçlardan alýnan örneklerin ýþýk ve elektron
mikroskobik analizlerini sundu. Timbrell, sýva
badana örneklerinde, irregüler partiküller
bulunduðunun, bunlarýn asbest olmadýðýný ; tarla
ve yoldan alýnan örneklerde lif görmediðini,
pekmez topraðýnda Ca SO4 lifinin bulunduðunu
bildirdikten sonra tüf kayasý denilen örnekte
lifsel yapýda oluþumlar gördüðünü ve bunlarýn
kimyasal yapýsýný henüz analiz etmediklerini
söyledi. Timbrell özel olarak hazýrlandýðý belli
olan Crocidolite-Amosite- AnthophylliteChrysotile kare dörtlüsünün ortasýna bu lifin de
resmini koymuþ ve altýna Turkey yazmýþtý.
(Resim 6)
Cardiff Üniversitesi, Cardiff School of Engineering
in baþý olan ve çalýþmalarýmýza çok emeði geçmiþ
olan F.C Pooley gönderdiðimiz toz ve taþ
örneklerinde asbest bulunmadýðýný bildirdi.
Toplantý sonunda bilim adamlarýnýn yaptýðý
deðerlendirmede, IARC.nin acil bir epidemiolojik,
çevresel ve deneysel araþtýrma yapmasýnýn gerekli
olduðuna karar verildi. IARCden Milneye bu
kararý direktörüne iletmesi görevi verildi.
Elmes, 11 Ekim 1977 günü yanýna IARC.den Milne
ve London Royal of Mines Department of
Geologyden I.Thorntonu alarak Türkiyeye geldi.
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Birlikte Göreme bölgesindeki Karain ve Tuzköyü
yerinde gördük. Elmes daha önce çekilmiþ
mikrofilmleri tekrar deðerlendirirken Thornton da
taþ ve toprak gibi jeolojik örnekler topladý. Elmes
konuyu IARC. Direktörü ile görüþüp acil bir
araþtýrma yapýlmasýnýn þart olduðunu bildirerek
Türkiyeden ayrýldý.
Uluslararasý Kanser Araþtýrma Kurumu, önerilen
acil araþtýrma teklifini kabul etti. Bizim de
aralarýnda bulunduðumuz araþtýrma grubunun
içinde, IARC.nin Epidemioloji ve bioistatistik
ünitesinden R.Saracci, L. Simonato isimli
epidemiyologlar, Cardifften Pooley ve J.W.
Skidmore ve eksper olarak J.C.Wagner, P.E.Elmes,
H. Bohling ve Hans Weil bulunuyordu. Yapýlacak
araþtýrmanýn mali projesinden sorumlu Ýskoçyalý
bir hekim, ýkýna, sýkýna dört yýllýk bir araþtýrma
için, ancak eksperlerin uçak masraflarýný
karþýlamaya yetebilecek 10.000 dolarlýk bir para
ayýrabileceklerini söyledi. Pazarlýðý yapana bizim
için paranýn önemli olmadýðýný, bizim sadece
eksperlere ihtiyacýmýz olduðunu söyleyince
Iskoçyalý nerede ise sevinçten uçacaktý. Sonradan
öðrendiðime göre Hazar denizi kýyýsýnda bir
yerdeki kanser yoðunluðunu araþtýrmak için
Ýranlýlara bunun tam on katý para verilmiþ ve
doðru dürüst bir sonuç da alýnamamýþ !
Pazarlýk bittikten sonra beni IARC direktörü
Higginsonun makamýna götürdüler. Baþkan
benimle yalnýz konuþmayý tercih etti. Zor þartlarda
önemli bir araþtýrma yaptýðýmýz için bizleri tebrik
etti. Konuþma sýrasýnda Anadoluda yirmiye yakýn
köyde epidemiolojik araþtýrma yapmak için kendi
arabamla 150.000 km. yol kat ettiðimi söylemiþtim.
Dýþarýda bekleyen doktoru çaðýrarak Dr. Barýþýn
arabasý eskimiþ olmalý. Ona yeni bir araba alýn
dedi. IARC kurumu kliniðe Puegeut 505 model
bir station hibe etti. Biz bu arabayý kullanmak
fýrsatýný bulamadýk. Benim bulunmadýðým bir
dönemde rektörlük bu arabaya el atmýþ ve
üniversitenin personel müdürüne makam arabasý
olarak vermiþ !
Karaindeki ilk araþtýrma sonuçlarý önce Türkiyede
sonra da Ýngilterede basýlan Thorax dergisinde
yayýnlandý.8,9
Karainli mezotelyomalý hastalarýn tedavisi için hiç
bir þey yapamýyorduk. Elimiz kolumuz baðlýydý.
Elmes bana mezotelyomada BCG aþýsýnýn profilaktik
olarak kullanýldýðýný söyleyerek bir adres vermiþti.
Fransada bulunan Institut de Cancerologie et
dImmunologenetique isimli bir kuruluþun
bulunduðunu öðrenince, enstitünün baþý Prof. Dr.
C.Matheye Ýngilizce bir mektup yazarak
immunoprofilaksi hususunda yorum ve önerilerini
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öðrenmek istedim. Dr. Matheden 2 Eylül 1976 tarihli
Fransýzca yazýlmýþ ve sonunda imza dahi
bulunmayan aþaðýdaki mektup geldi. !
Mon cher collegue,
Jai ete tres touche par votre lettre.
Je crois que le mieux est de demander aux autorites
gouvermentales de pendre les mesures qui simposent.
Bien fidelement a vous
Sonraki yýllarda Paris Týp Fakültesine baðlý Centre
Hopitalier Intercommunal hastanesinin göðüs
hastalýklarý kliniði baþkaný Prof. Dr. Jean Bignon
Göremedeki kanser salgýnýný yerinde görmek
için Patrick Sebastien ile birlikte Türkiyeye
gelmiþti. Bignona Mathenin mektubunu
gösterdiðimde þaþtý kaldý. Yüz ifadesinden çok
üzüldüðü belli oluyordu.
Sonradan bu ikiliden Sebastien ile dostluðumuz ve
bilimsel araþtýrmalarýmýz devam etti. Bize Pooley
gibi çok yardýmý oldu.
Karainde elde ettiðimiz ilk sonuçlar yurt içindeki
ve yurt dýþýndan gelen istekler üzerine, Brüksel,
Paris, Lyon,Tel Aviv, Zurich, Dubrovnik ve Londra
ve Cardiff toplantýlarýnda sunuldu. Bizler önceleri
konuya neden bu kadar ilgi gösterildiðini pek
anlayamamýþtýk. Bize göre, asbestin dýþýnda baþka
bir mineralin de asbestle ilgili bütün hastalýklarý,
çok daha fazla olmak üzere yapmasý dýþýnda bir
þey yoktu. Sonradan dýþ kaynaklý yazýlý ve görsel
kaynaklardan zeolite endüstrisinden ve asbestin
yerini alan sentetik liflerden kaynaklandýðýný
anladýk. Olay, 9.2.1978 günü BBC. External
Servicenin Science In Action programýnda spiker
Elmese So it is possible that other natural
fibres, man-made fibres, could have a similar effect
to asbestos ? deyince Elmes Yes. We have got
not evidence at the moment that man-made fibres
actually doing it but were busy watching out for
it. What has concerned us is reports of
mesotheliomas from Central Turkey where
professor Barýþ of Ankara has done some
marvellous work and demonstrated that there are
villages of peasant populations where are very
large members of people dying of mesothelioma.
And recently weve been helping Professor Barýþ
do this work and it seems to be due to local
outcrops of yet another mineral which produces
little fibres in this size range........ You treat the
tuberculosis, you find other diseases are still there
and this is one of them thats been revealed by
this kind of work and the marvellous pioneer
work in Turkey may help us solve this worldwide
problem of fibrous minerals and man-made
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mineral fibers causing cancer þeklinde yorumda
bulunmuþtur.
Karaindeki mezotelyoma epidemisi ile asbest
dýþýnda baþka bir fibröz mineralin ortaya çýkýþý,
Birleþik Amerikada çýkan, 1 Temmuz 1978 günkü
Environmental Health Letter ve 22 Temmuz 1978
tarihli Occupational Health and Safety Letter, 24
Temmuz 1978 tarihli Medical World News, 24
Mart 1981 The Guardian, 9 Þubat 1981, 22 Þubat
1981 tarihli Chicago Tribune ,4 Mayýs l997 The
New York Times gazetelerinde ; 18 Mayýs 1978
günkü New Scientist, Science and Avenirin Ekim
1979 , 11 Ekim 1981 tarihli GEO, 30 Nisan l982
tarihli Science, Vivre isimli Ulusal Fransýz kanser
dergisinin 1982 yýlý 237 sayýlý dergilerde de yazýlar
çýktý.
Türkiyede zeolit yataklarý üzerinde araþtýrmasý
olan Hacettepe Üniversitesi Yer Bilimleri Dekaný
Gürol Ataman, bizim Karaindeki araþtýrmamýzýn
ilk sonuçlarýný duyar duymaz hemen ekibiyle
Göreme bölgesine gitmiþ ve buranýn jeolojik
haritasýný çýkararak, fibrous zeolitenin (lifsel
zeolite) Göremedeki yerlerini gösteren haritasýný
yapmýþtý. Dönüþte bana bu mineralin, Karain ve
Tuzköy dýþýnda Sarýhýdýr ve ona yakýn Ulaþ ve
Çökek köylerinde de olabileceðini ; hatta
Avanostaki tarihi Sarýhanýn duvarlarýnda
zeolitten yapýlmýþ kayalar olduðunu bildirmiþti.
Ataman Göremedeki jeolojik bulgularý bizden
aldýðý tibbi bilgiler ile birleþtirerek Pariste 1978
yýlýnda yapýlan jeoloji kongresinde sunmuþ ve
toplantý sonu kitabýnda yayýnlamýþtýr. 1 0
Birleþik Amerikada çýkan bizdeki MTA dergisinin
benzeri Industrial Minerals dergisinin Mineral
Engineering bölümünde endüstriyel deðerli asbest,
mika, diatomide, talk, perlit, wollastonide ve zeolit
gibi endüstriyel mineraller hakkýnda yazýlar yer alýr.
Burada, adý geçen minerallerin üretildiði yerler,
þirketler, yýllýk üretimi, kullaným yerleri hakkýndaki
güncel bilgilendirme verilir. Zeolite mineralin
bilgilendirmesi Ted H.Eyde isimli jeoloji danýþmaný
tarafýndan yapýlýyor. Bu derginin Mayýs 1978 sayýsý
550inci sayfasýnda Son günlerde Ýngilterede
Llandough Hastanesinde J.C.Wagner ve Wales
Üniversitesinden F.D. Pooley, Cappadocia bölgesinde
iki köyde volkanik tüflerin içinde bulunan, asbest
gibi lifsel yapýda olup da asbest olmayan bir
mineralin köylüler tarafýndan solunmasýna baðlý
olarak maliðn mezotelyoma geliþmesinden sorumlu
olacaðýný bildirerek zeolitelerin de kanserojen
minerallerin içine alýnmasýný istemiþlerdir, diye
yazdýktan sonra  It would be unfortunate if on the
basis of these very brief and preliminary reports,
the application of natural zeolite minerals in pollution
control, energy conservation, and food production
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may be hampared by unjustified health regulation
þeklinde yorum yapmýþtýr.
N e w Yo r k e y a l e t i n i n B r o c k f o r d t a k i
Üniversitesinin Yer bilimleri bölümü öðretim
üyesi Prof. Dr. Frederick Mumpton ülkemize iki
kez gelmiþtir. Mumpton, eski bir üniversite
öðretim üyesi olarak deðil, yeni geliþmeye
baþlayan Zeolite endüstrisinin adamý olarak
görevlendirilerek Türkiyeye uðramak zorunda
kalmýþtýr. Önce 1979 yýlý Haziranýnda, yanýnda
jeolog R.A. Shepard ve MTAdan mineralog Oðuz
Arda ile birlikte gelmiþti. Ikinci geliþi 1979 yýlý
Ekim ayý sonlarýna rastlar. Ýlk geliþinde beni
Hacettepe Hastanesinde ziyaret etti ve zeoliteler
hakkýnda yazdýðý kitabý ve makalelelerini okumam
için bana verdi ! Benimle birlikte Göreme bölgesine
gitmek istediðini söyleyince, Atamanýn yaptýðý
uyarý doðrultusunda iþlerimin çok olduðunu, bu
yüzden kliniði býrakamayacaðýmý söyleyerek
teklifini kabul etmedim. Ýsterse, araþtýrmasýný
yaptýktan sonra bana tekrar uðrayabileceðini
sözlerime ilave ettim.
Mumpton, Göremedeki jeolojik araþtýrmasýný kýsa
sürede bitirdikten sonra tekrar bana uðradý. Yaptýðý
çalýþmanýn bir kopyasýný bana verdikten sonra
Göreme bölgesindeki köylerin bir çoðunda evler
zeolite içeren volkanik kayalardan yapýlmýþ. Siz ise
sadece üç köyde kanser yoðunluðu tespit etmiþsiniz.
Eðer zeolite kanser yapsaydý, öteki köylerde de ayný
oranda kanser bulmanýz gerekirdi., diyerek
serzeniþte bulundu. Caným sýkýldý, kendisine,  Eðer
siz Ürgüpün Karain, Karlýk, Yeþilöz köylerindeki
mezarlýklarý görseydiniz ve köy meydanýndaki yaþlý
insanlarý saysaydýnýz, bizim araþtýrmamýza
inanýrdýnýz. Ben Jeolog deðilim, klinisyenim. Sen
kendi araþtýrmaný yürüt, ben de kendi araþtýrmamý.
Aramýzda fark budur  dedim.
Ted H.Eyde Industrial mineral dergisinin 1979 yýlý
sayýsýnýn 579.uncu sayfasýnda ,  US Geological
Surveyden R.A.Sheppard, Türkiyede MTA.dan
Oðuz Arda ve New York Brockford Eyelat
Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümünden F.A.
Mumpton 1979 yýlý Haziran ayýnda malign
mezotelyomanýn yaygýn olduðu Karain ve Tuzköyü
ziyaret ederek araþtýrma yapmýþlar ve J.C.Wagner
ve F.D.Pooleyin görüþlerine katýlmadýklarýný
aþaðýdaki satýrlarla bildirmiþlerdir. The
comprehensive mineralogical investigation by
Sheppard, Arda, and Mumpton, however ,failed to
establish any direct link between zeolite minerals
and mesothelioma!
Birleþik Amerikadaki Ulusal Ýþçi Saðlýðý ve
Güvenliði Enstitüsü, Stanford Ýnternasyonel
Araþtýrma merkezine baþ vurarak, Bowie
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/Arizonadaki de chabazite türü zeolitein üretildiði
yerde erionit mineralinin de bulunmasý yüzünden
saðlýk yönünden havada toz ölçümleri yapýlmasýný
istemiþtir.
Nature dergisinin 21 Þubat 1980 sayýsýnda Geology
and Health çýkan yazýda, 30 Ocak 1980 tarihinde
Londra Jeoloji Derneði Imperial Collegeden Dr.
Ian Thorntonun Burlington Houseda Jeoloji ve
Saðlýk konulu toplantý tertip ettiðini toplantýda
Cardiffteki MRC Pneumoconiosis Unitten
P.C.Elmes, J.C.Wagner akciðerde fibrosis yapan
kömür ve silika tozlarýndan ve kanserojen olan
asbestten bahsettikten sonra, Göremenin nüfusu
800 civarýnda olan Karain gibi bir küçük köyde
bir yýl içinde 11 mezotelyoma vakasýnýn
bulunmasýnýn insan saðlýðý yönünden önemli
olduðunu bildirdikten sonra, asbest dýþýnda, çapý
0.01-05 ; boyu 5-15 mikron olan ve akciðerde
erimeden kalan her lifsel mineralin kanser
yapabileceðinide vurgulanmýþtýr. Týp dünyasýnda
çok saygýn bir yeri olan Nature dergisinde böyle
bir yazýnýn çýkmasý medyada çok etkili olmuþtur.
Bir ay sonra 7 Nisan 1980 günkü The New York
Times gazetesinde Walter Sullivan tarafýndan
Asbestos-Like Mineral Suspected Of Causing A Rare
Tissue Cancer  isimli yazý çýkmýþtýr. Bu yazýda Orta
Anadoludaki iki köyde, nadir görülen mezotelyomanýn
çok yaygýn olduðuna deðinildikten sonra , ABD.de
erionite kaynaklarýný ilk kez gösteren Philadelphiadaki
Princeton Üniversitesinden Dr.Kenneth S. Deffeyes,
Birleþik Amerika Hava Kuvvetlerinin Utah ve
Nevedada yer altýnda güdümlü silah denemeleri için
kazý yapacaðýný duyunca, kazý sýrasýnda çevreye çok
fazla miktarda karsinojen erionite lifinin yayýlmasý
sonunda önemli saðlýk sorunlar olacaðýný gösterebilmek
için jeolojik örnekler almýþ ve bunlarda bol miktarda
erionite olduðunu gösterince hemen hava kuvvetlerini
uyardýðý yazýlýyordu. Bu durum lokal The Salt Lake
Tribune isimli gazetenin Aprýl 8, 1980 tarihli yayýnýnda
Little-Known Mineral ýn UTAH, Nevada May lead
to Cancer , Geologist Details Another MX Peril ve
Does Utah Rock Cause Cancer isimli üç makale ile
dile getirilerek yöre halký bilgilendirilmek istendi.
Bütün bunlara raðmen Türkiyeye iki kez gelip
inceleme yapan Dr.Frederick Mumpton , the cancer
link had neither been established nor ruled out, that
the situation was still up for grabs. Some villages
near deposits of erionite and related fibrous minerals
known as zeolites had no cancer diye yorumda
bulunmuþtur.
Ted H. Eyde, Industrial Mineralsýn Mayýs 1980
sayýsýnýn 589uncu sayfasýnda, iç Anadoludaki
zeolite-mezotelyoma iliþkisi hakkýnda araþtýrma
tamamlanmýþ olup hazýrlanan rapor USGS Open-File
Report 79-954 ve Maden mühendisleri derneðinin
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AIME preprint 79-332 sayýsýnda.yayýnlanmýþtýr.
Araþtýrmaya katýlanlardan birisi olan F.A.Mumpton
data optained to date support no clear-cut correlation
between occurence of erionite or any other zeolite and
the incidence of malignant disease þeklinde konuþarak
karþý görüþünü sürdürmeye devam etmiþtir.
Birleþik Amerikada endüstriyel kaynaklý zeolitekanser karþýtý görüþler devam etmiþtir. Amerikalýlarýn
endüstride asbest kullanýmýna karþý tutumlarý
tamamen deðiþik olmuþtur. Zaman, zaman yazýlý
ve görsel medyada bir tek asbest lifi bile kanser yapmaya
yeterlidir þeklinde abartýlý haberler çýkmýþtýr. ABD.nin
aksine Kanada zengin asbest yataklarýna sahiptir.
Bugün bile beyaz asbestin yani chrysotile asbestin
kanser yaptýðý kesin olarak gösterilmiþ olmamasýna
karþýn, Birleþik Amerikada asbestin her çeþidinin
kullanýlmasý yasaklanmýþtýr.
Erionite karþýtý tartýþmalar, hayvan deneyleri ile
de erionitin kanserojen olduðu ispat edilinceye
kadar devam etmiþtir. Dünya Saðlýk Teþkilatýna
baðlý IARC eksperlerinin çýkardýðý IARC
Monographs On the Evaluation Of The Carcinogenic
Risk Of Chemicals To Humans, 1987 tarihli serinin
Silica and Some Silicates kitabýnýn Erionite
bölümünde yayýnlanmýþtýr.3 Kitabýn Evaluation
kýsmýna :
There is sufficent evidence for the
carcinogenicity of erionite to experimental
animals.
There is sufficient evidence for the
carcinogenicity of erionite to humans  cümleleri
konmuþtur.
31 Ekim 1988 tarihinde, Hazel Cunningham imzalý
bir yazý Tüketici Ürünleri Güvenlik Komisyonu
Derneði (Consumer Products Safety Commision)
Baþkanlýðýna gönderilmiþtir. Bu yazý ayný tarihte
bana da gönderilmiþti. Yazý bir dilek ve öneri
þeklinde olup amacý yasa çýkaranlara öneride
bulunmak onlarý uyarmaktý. Hazel, Birleþik
Amerikada Nevadanýn Pine Valley, Arizonanýn
Bowie, Oreganýn Rome yöresinde erionite,
clinoptilolite, chabazite ve phillipste türü zengin
zeolite yataklarýnýn varlýðýndan bahsettikten ve
endüstriyel mineral olan zeolitlerin atýk sularýn
temizlenmesi, suya karýþan aðýr metal ionlarýnýn
arýndýrýlmasý, ev hayvanlarýnýn idrar ve
dýþkýlarýndaki kokunun giderilmesi amacýyla
toplumda çok kullanýldýðýný, ancak 1979 yalýndan
beri Ýç Anadolunun Göreme bölgesindeki erionite
maruziyeti olan üç köyde yüksek oranda kanser
bulunduðunun gösterilmesi ve hayvan
deneylerinin de mineralin kanserojen olduðunun
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bildirilmesi ve bu yüzden Dünya Saðlýk
Teþkilatýna Baðlý Uluslararasý Kanser Araþtýrma
Kurumunun (IARC) 1987 tarihli kitabýnda da
erionitin insan ve hayvanlarda kanserojen
olduðuna dair yeterli delil bulunduðunu bildirdiði
için erionit türü zeolitin kesinlikle kullanýlmamasý
gerektiðini vurguluyordu.
Göreme bölgesini yakýndan tanýyan ve Týp ile ilgili
olan veya olmayan kiþilerin hemen hemen hepsi,
kanserin sadece üç köyde yoðunlaþmasýný köydeki
binalarýn yapý taþlarýndan kaynaklandýðýna
inanmazlar. Ayný ýrktan, uðraþlarý ayný, ev, ahýr
ve samanlýklarý ayný tür tüften yapýlmýþ olan diðer
köylerde kanserin yaygýn olmamasý nedeniyle
bu görüþte haksýz da sayýlmazlar. Caným, Boyalý,
Karacaören, Karlýk, Yeþilöz köylerinde de ayný taþlar
kullanýlmýþ. Orada da kanser var . Neden Karainin
adýný kanserli olarak çýkarýyorsunuz þeklinde
konuþanlar olmuþtur. Doðrusu bunlarý, saðlýk
ocak kayýtlarýyla, epidemiolojik araþtýrmalarla
ikna etmek zor. Açýkça konuþmak gerekirse bu
konuda þimdilik bizler de rahat deðiliz. Ýç ve dýþ
ortam havasýndaki tozlarýnýn, yeni teknolojik
ilerlemelerin yardýmýyla analizleri, gen-çevresel
etkinliklerin incelenmesi ileride bu konuyu
aydýnlatabilir.

Türkiyede Zeolitler Üzerinde Yapýlmýþ
Jeolojik Çalýþmalar:
Dýþ ülkelerde Cappadocia olarak bilinen Göreme
ve çevresi, Aksaray, Nevþehir, Niðde ve Kayseri
illerini almaktadýr. Afrika-Arabistan ve Avrasya
plakalarýnýn birbiri ile çarpýþmasý sonunda, Miocene
döneminin sonlarýnda baþlayýp Roma
imparatorluðuna kadar devam eden volkanik
aktivite sebebiyle oluþmuþtur. Jeolojik araþtýrmalar
Göremedeki volkanik aktivitenin 9 - 2.8 milyon yýl
sürdüðünü göstermektedir. Arkeolojik çalýþmalarda
bulunan madeni Roma dönemi paralarýnýn üzerine
duman çýkaran Erciyes daðýnýnýn resmedilmesi bunu
göstermektedir. Bu sahada Erciyes, Hasandað ve
Melendiz daðlarýndan baþka çok sayýda volkanik
dað ve tepelerin olduðu anlaþýlýyor. Volkanik
aktivitenin ilk döneminde, büyük kayalar çýkmakta,
sonradan bunun yerini lavlar almaktadýr. Akan
lavlar içinde tuz bulunan alkali bir ortamla, örneðin
sedimenter göller ile karþýlaþtýðýnda kristalleþerek
lifsel yapýda bir mineral olan erionit oluþuyor.
Çevreye yayýlan lavlarýn yaþlarýna göre yüzeyden
derinlere doðru tabakalar oluþmaktadýr En üstte
ignimbirit denilen sert kayaçlar oturur.
Göreme bölgesinde yer kabuðunun katmanlarý
(stratigraphic sequence), en yüksekten en aþaðýya
doðru sýrasýyla ; Valibaba-Sofular, Incesu,
Kýzýlkaya, Tilköy,Gördes, Tahar ( Yeþilöz) Karain,
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Cemilköy, Sarýmaden, Akdað-Zelve,Yukarý
Göreme ve Aþaðý Göreme þeklinde dizilmiþtir.
Katmanlarýn üst tabakasýndaki erime buradaki
minerallerin silica miktarýyla ilgilidir.
Göreme bölgesindeki ilk jeolojik çalýþma,
Ýngilteredeki University College Department of
Mineral Exploitation elamanlarý tarafýndan
yapýlmýþtýr. Uluslararasý Kanser Araþtýrma
Kurumunun görevlendirdiði MRC.
Pneumoconiosis ünitinde çalýþan toz eksperi John
W. Skidmore 1978  1981 yýllarý arasýnda Karain,
Tuzköy , Sarýhýdýr ve kontrol köylerinde jeolojik
ve solunabilir hava toz örnekleri üzerinde
araþtýrma yapmýþtýr.
Skidmore Karaine ilk geldiðimizde saðlýk
ocaðýndaki mikroskopu görünce çok sevinmiþti.
Mikroskoskopu incelendikten sonra onu
temizlemek gereðini görmüþ olmalý. Karain saðlýk
ocaðýndaki mikroskobun aynasýný, objektifini ve
okülerini temizlemek için tam bir saat uðraþmýþtý.
Beklemekten caným bayaðý sýkýlmýþtý. Bu iþ bitince,
beni kanserli bir ailenin evine götürür müsün ?
deyince rahat bir nefes aldým. Kütüphanenin
arkasýndaki Mustafa Can, Bekir Can ve Fatma Can
isimli mezotelyomalý hastalarýn yaþadýðý eve gittik.
Ucu kýrýk bir çaký ile köylülerin su kayasý dedikleri
duvar taþýndan aldýðý bir parça tozu, itina ile
temizlediði lam üzerine koydu ve üzerine bir
damla distile su damlattýktan sonra üzerine lameli
yerleþtirip hemen saðlýk ocaðýna yöneldi.
Hazýrladýðý lama bakar bakmaz, gayet soðuk kanlý
bir þekilde  Burada bir çok lif var, Ýstersen sen de
bakabilirsin dedi. Preparatta dikiþ iðnesine benzer
oluþumlarý görür görmez, bunlar asbest dedim.
Bana gülerek We cant say asbestos by just looking.

We have to do scanning electron microscopy with
electron disperse spectroscopy in order to learn chemical
structure dedi. Ýyi de bunu MTA.daki yetkililer
neden gösterememiþti ? Onlara bize lif bulun
diye, diye dilimizde tüy bitti. Her seferinde
ignimbritik tüf, volkanik glass deyip durdular. Üstelik
bunlarýn baþýndaki kiþi Ýngiltereye eðitim için
gönderilmiþ.
Skidmore bizde kaldýðý sürede Karain, Tuzköy
ve Sarýhýdýr ile bunlarýn kontrol köylerinden de
topladýðý tüf örneklerin analizlerini MRC.
Pneumoconiosis unitte yapmýþtýr. Buraya
Tuzköyden 6, Karainden 5 ve kontrol köyleri
olan Kýzýlköyden iki ve Yeþilöz köyünden bir
örnek götürmüþtü. Gönderilen numuneler, x-ray
diffraction ve transmission electron microscopy
ile analiz edilmiþtir.
Karainden alýnan tüflerin tozlarýnda, amfibole
benzeyen çok fazla miktarda lif görülmüþtür.
Sonradan yapýlan analizde bu liflerin erionit
olduðuna karar verilmiþtir. Bulunan liflerin %
75inin çapý 0.25 mikronun altýnda olmakla beraber
boylarý oldukça uzun olanlar da vardý. Karain ile
diðer köylerdeki toz analizlerinde en önemli fark,
ilkindeki erionit miktarýndaki fazlalýk idi.
Aþaðýdaki tabloda Karainden alýnan kayanýn
içindeki liflerin kimyasal analizi ve bunlarýn
referans minerali olan Chabazite ve Erionite ile
kýyaslanmasý görülmektedir.
Karain dere yataðýndan alýnan örnekte lif
bulunmamýþtýr. Buna karþýn Karain yolundan
alýnan iki toprak örneðinde, Tuzköydeki liflere
benzeyen lifler bulunmuþtur. Karaindeki bir
tarlada çalýþma sýrasýnda eleðe konan gübre toprak

Tablo 3 . Örnek 1, Örnek 3 Adýyla Karainden Alýnan Ýki Tüf Ýçindeki Liflerin Kimyasal Terkibi
Referans Olarak Alýnan Chabazite ve Erionit Türü Zeolit Ýle Kýyaslanmasý.
Kimyasal yapý

Örnek l

Örnek 3

Chabazite

Erionite

Al2 03

17.6

18.5

23.14

18.90

Si O2

73.0

72.1

62.57

69.64

Ca O

5.6

3.5

12.53

3.54

Na2 O

0.3

0.4

1.25

1.4

Mg O

1.5

2.6

-

1.4

K2 O

1.5

1.2

0.7

4.1

Ti O2

0.4

0.4

_

-

Mn O

0.1

0.2

-

-

Fe O

0.6

1.1

-

-

Al +Si %

90.6

90.6

85.7

88.54
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karýþýmýnda da lif görülmemiþtir. Köyden gelen tüf içinde de erionit lifleri görülmüþtür.
Skidmoreun Nisan l981 tarihinde bana gönderdiði raporda, Karainde 25 evden toz ve tüf örneði
Tablo 4. Tuzköy Volkanik Kayaçlarda Liflerin Özellikleri
Çap %

Boy %

Çap/mikron

Örnek 1

Örnek 2

Boy/Mikron

Örnek 1

Örnek 2

0-.125

51.0

53.5

01

19.0

20.0

.125-.25

26.0

26.3

12

31,0

33.3

. 25 -.375

9.0

9.1

23

19.0

21.2

.375- 0.5

4.0

6.1

34

7.0

7.1

0.5-.75

7.0

4.0

46

12.0

9.1

.75  1

2.0

-

68

5.0

7.1

1.0  1.25

-

-

8  10

2.0

-

1.251.5

-

-

10 12

1.0

1.0

1.5 - 2.00

1.0

1.0

12 16

2.0

1.0

2.0  2.5

-

-

16 32

2.0

-

> .25

-

-

>32

-

-

aldýðýný bunlarýn hepsinde önemli miktarda lif
gördüðünü, örnek alýnan evlerin arasýnda Patrick
Sebastianýn balgamda ferruginous cisimcik
aradýðý kiþilere ait evlerin de olduðunu
bildiriyordu.

Tuzköyden gelen tüflerde erionite liflerinden baþka
bir life rastlanmamýþtýr. Bu köyün sokaklarýndan
alýnan örnek erionite lifleri bulunmasýna karþýn
patates ekilen tarlalardan alýnan toprak örneðinde
erionite lifleri görülmemiþtir.

Skidmore, Karainde 6 ayrý tarladan alýnan toprak
örneklerinde önemli sayýda lif görmediðini de
raporuna eklemiþti.

Tuzköyün kontrol köyü olan Kýzýlköyden gelen
tüf ve sokak topraðýnda erionite lifleri
bulunmamýþtýr.

Skidmore, Karainden 3 km uzaktaki Karlýk
köyünden Karaindeki kayalara benzeyen tüflerin
esas olarak kalsiyumdan zengin lif içerdiði; buna
karþýn su kayasýnda zeolite lifleri bulunmadýðýný,
buradaki evlerde ak topraktan sýva veya badana
yapýlmadýðýný bildirdikten sonra Karlýktan alýnan
örneðin birisinde çok az miktarda zeolite,
kalsiyumdan zengin lif, quartz ve volkanik cam
lifi olduðunu yazmýþtýr.

Tuzköyde : Skidmore tüf kayaçlarýnýn çoðunda
deðiþik oranlarda zeolite lifleri bulmuþ. Örneklerde
kalsiyum, quartz, muskovite ve volkanik cam da
varmýþ. Ýki örnekte az miktarda tremolite ve
chrysotile asbest lifi bulunmuþ. Köy yolundan alýnan
toz örneklerinde de zeolite lifleri bulunmuþ.

Karainden 5 km. uzaklýkta olan Yeþilöz köyü
sokak topraðýnda life rastlanmamýþtýr.
Tuzköyden alýnan kayaçlarda ýþýk mikroskobu ile
görülen liflerin özellikleri yukarýdaki tabloda
görülmektedir.
Raporda Tuzköy örneklerinde bulunan liflerin
kesinlikle chabazite türü zeolitle birlikte bulunan
zeolite lifleri olduðu belirtildikten sonra bunlarýn
erionit olduðu yazýlmýþtýr.

Sarýhýdýr köyünde : Skidmore, Kýzýlýrmaðýn
güneyindeki taþ ocaðýndan alýnan volkanik kayalarla
yapýlan eski köy evlerinin duvarlarýndan aldýðý
örneklerde çok miktarda zeolite, tremolite, chrysotile,
volkanik cam, aluminyum silikat, quartz, crocidolite
ve rutile tespit etmiþtir. Eski ve yeni köy evleri
duvarlarýndaki eski sýva/badana topraðýndan alýnan
örneklerde zeolite, chrysotile, kalsiyum trisilikat,
tremolite ve rutile bulunmuþ. Nehrin güneyindeki
yol kenarýndan alýnan örnekte, taþ ocaðýndaki
minerallerin benzeri varmýþ. Nehrin kuzey yakasýnda
daha az miktarda chrysotile, volkanik cam ve quartz
bulunmuþtur.
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F r a k s i y o n
Büyüklük (Mikron)

< 10 mikron

10  30 mikron

30  75 m

0.1  1

88  94

Bulunmadý

Bulunmadý

1-2

9.49

Bulunmadý

Bulunmadý

2-5

1.48

82.53

86.6

5 - 10

0.09

10.12

5.15

10 - 20

-

6.49

4.12

20 - 30

-

0.78

2.06

30 - 40

-

0.08

1.05

40 - 70

-

-

0.84

En büyük partikül

9.8

33.5

68.5

10 mikrondan küçük lif fraksiyonu l6.6x105. En uzun lif : 15 mikron.
Skidmore Karain ve Sarýhýdýr köylerinden aldýðý tüf
örneklerini ultrasonic vibrasyonla suda daðýttýktan
sonra filtre edip elektron mikroskopla inceleyerek
lifleri saymýþtýr. Buna göre Karaindeki örneklerde:
Sarýhýdýr örneklerinde de yukarýdakine benzer
deðerler elde edilmiþ olup; 10 mikrondan küçük lif
fraksiyonu 2.04x105, en uzun lif ise 42 mikron olarak
bulunmuþtur.
Türkiyeye iki kez gelen Mumpton, Göreme
bölgesinde yaptýðý jeolojik araþtýrmalarý 17-19
Ekim tarihlerinde SME-AIME Sonbahar toplantýsý
ve Sergisinde ( Fall Meeting and Exhibit), TucsonArizonada sunmuþ ve Reconnaisance Study Of
The Association Of Zeolites With Mesothelioma Cancer
Occurence In Central Turkey  adýyla yayýnlamýþtýr.11
American Institute of Mining Engineeringe (AIME)
Maden Mühendisleri Derneði (Society of Mining
Engineering =SEM) kanalýyla yayýnlamýþtýr
(preprint number 79-332). Redhousea bakarsanýz
baþlýktaki Reconnaisance kelimesinin anlamýnýn
harp zamanýnda düþman mevzilerini veya
müstahkem mevzi v.syi keþif için tetkikat
yapmak, inkiþaf, açýklama anlamýna geldiði
görülür!
Karain ve çevresi : Karainden l978 yýlýnda 20,
1979 yýlýnda ise 23 jeolojik örnek alýnmýþ. Genellikle
burada iki çeþit tüf kayasý bulunmuþ. Ýlki, su kayasý
denilen kolayca daðýlan, içinde pumice ile birlikte
volkanik cam, montmorillonite ve eser miktarda
quartz, feldspar bulunmaktaymýþ. Ýkinci tür tüf

kayasý taneli olup içinde feldspar ve cristoballite
ile birlikte az miktarda quartz ve illite
bulunmaktaymýþ. Karaindeki temel kaya
(bedrock) ve duvar kayalarýnýn birisi hariç
hiçbirinde x-ray diffraction ile zeolite minerali
görülememiþ. Ancak köyün kütüphane duvarýnda,
nereden alýndýðý bilinmeyen sert kayalarýn
(Akkuþak kayasý) içinde montmorillonite ile
birlikte % 50 oranýnda erionite bulunmuþ. Bu
örnekteki erioniteler Tuzköydekilerin aksine
çoðunlukla demet þeklindeymiþ. Bireysel liflerin
çaplarý 0.5-1; boylarý ise 5-20 mikron olarak
ölçülmüþ.
Karainnin alt sýra evlerinin birisinin temel
kayasýnda, K- feldspar ve altere olmamýþ volkanik
kül, montmorillonite matriksi içinde, boyu 15-25,
çapý l mikron erionite lifleri görülmüþ. 1979 yýlýnda
ayný stratigrafik seviyeden alýnan 10 temel ve
duvar tüf örneklerinde x-ray diffractionu ile zeolite
mineraline rastlanmamýþtýr. Ayný seviyede olan
mezotelyomalý kiþilerin evlerinden alýnan
örneklerde zeolite ve erionite görülmemiþtir.
Bunlarda, altere olmamýþ volkanik kül, cristobalite,
K-feldspar ve mika mevcutmuþ.
Köy tarlalarýndan alýnan iki toprak örneðinde
gene x-ray diffractionu ile erionite görülmemiþ.
Karainin 3 km güneyindeki Karlýk köyünden 9
örnek alýnmýþ. Çoðu su kayasý özelliðinde olup
terkibinde montmorillonite, feldspar ve eser
miktarda quartz, altere olmamýþ volkanik kül ve
illite mevcutmuþ. 1979da alýnan ev duvarý
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kayasýnda eser miktarda erionite, feldspar,
cristobalite, quartz ve montmorillonite bulunmuþ.

kalýnlýðýnda clinoptilolite ve eser miktarda erionite
ve mika bulunmuþ.

Karainin 5 km. güneyindeki Yeþilöz köyünden
1978 ve 1979 yýllarýnda temel ve duvar kayasý
örneði alýnmýþ. Bunlarýn içinde feldspar, opal,
quartz ve illite bulunmuþ. Duvar taþlarýnýn
birisinde çok miktarda çapý l mikronun altýnda
boyu 5-10 mikron erionite lifleri ile birlikte
montmorillonite görülmüþ.

Sarýhýdýr ve çevresi : Nevþehir ilinin 25 km kuzey
doðusunda, Kýzýlýrmak kýyýsýnda kurulu olan
Sarýhýdýrýn eski ve yeni yerleþim yerlerinden 20
adet temel ve büyük duvar tüf kayaçlarýndan
örnek alýnmýþ. Çoðunda fazla miktarda
clinopitilolite, az miktarda chabazite ve erionite
bulunmuþ. Erionite liflerinin çaplarýnýn 0.5- 1
mikron olmasýna karþýn boylarý 150-200 mikronu
buluyormuþ. Bu kayaçlardaki chabazite oraný %
34 imiþ. Bunlardan ayrý olarak az miktarda
montmorillonite, volkanik cam, quartz, feldspar,
cristobalite, ve illite görülmüþ.

Karainin 3 km kuzey batýsýna düþen Karacaviran
(Karacaören) köyündeki evlerin duvarlarý yumuþak,
kolaylýkla toz haline gelen volkanik kayaçlardan
yapýlmýþ. Buradan 18 temel ve duvar tüf
kayasýndan örnek alýnmýþ. Bunlarda volkanik cam,
montmorillonite, quartz, feldspar, opal ve illite
bulunmuþ. Zeolite görülmemiþ. Ancak, köydeki
bir kuyu duvarýndan alýnan tüfün içinde % 25
oranýnda erionite bulunmuþ. Erionitler, 15-25
mikron kalýnlýðýnda demet halindeymiþ. Çok az
sayýda , 1 mikron boyunda tek, tek erionite varmýþ.
1979 tarihinde duvardan alýnan üç tüf örneðinin
birisinde çok fazla miktarda erionite, feldspar ve
cristobalite diðer ikisinde ise eser miktarda erionit
ile birlikte clinopitilolite görülmüþ.
Karainin 2 km. doðusunda Boyalý ve 8, l0,15 km.
doðusundaki, Akköy, Demirtaþ ve Baþköyden alýnan
örneklerde eser halinde erionit bulunmuþ.
Tuzköy ve çevresi : Tuzköyden alýnan 9 tüf
örneðinde pumice içinde, quartz, feldspar 0.5-0.01
mikron çapýnda volkanik cam iðneleri ve lifleri,
chabazite türü zeolite, montmorillonite, opal, illite
ve erionit bulunmuþ. Örneklerin bazýlarýnda % 60
oranýnda chabazite varmýþ. Bulunan erionite
mineral, demet halinde ve ayrý, ayrý lif halinde,
chabazite ile karýþmýþ bir þekildeymiþ. Erionite
liflerinin çapý 0.05 mikron , boylarý ise 10-30
mikronu buluyormuþ. Görülen erionitlerin çok
ince olmasý, baþka bir lifsel zeolite türü olan
mordenite akla getirmekteymiþ.
Tuzköyun 6, 10 km. güneyinde olan Kýzýlköy ve
Çiftlikköy den 12 tüf örneði alýnmýþ. Bu yerleþim
yerlerinde tüf kayaçlarýndan ayrý bazalt
kayalarýnýn da kullanýldýðý tespit edilmiþ. Buradaki
tüflerin içindeki pumice içinde, volkanik cam,
eser miktarda montmorillonite, quartz, feldspar,
opal ve illite görülmüþ. Hiçbirisinde zeolit
görülmemiþ.
Tuzköyün güney batýsýnda 15, 11, 10 km
uzaklýðýndaki Tatlarýnköy, Kýzýlkaya ve Hamzalý
köylerinden alýnan örneklerin hiçbirinde x-ray
diffraction ile zeolit görülmemiþtir. Ancak
Hamzalý köyünün 3, 4 km kuzeyinde 6-10 metre

Diðer alanlar : Yukarýdaki yerleþim yerlerinden
ayrý olarak, Zelve, Göreme, Uçhisar, Taþkýnpaþa,
Mustafapaþa, Çökek,Ulaþ, Avcýlar, Çavuþin, Kavak,
Bahçeli, Ýbrahimpaþa, Ortahisar, Sofular ve Ürgüpten
tüften yapýlmýþ temel ve duvar kayaçlarýndan da
örnekler alýnmýþ. Bunlardan sadece birisinde
zeolite minerali bulunmuþ. Uçhisarýn yukarý
bölmünde kesin olmayan, þüpheli ve eser miktarda
erionit bulunmuþ. Kayaçlarda altere olmamýþ
volkanik cam, montmorillonite, feldspar,
cristobalite, ve illite varmýþ.
Burada Mumptonun raporu hakkýnda kýsa bir
yorum yapabiliriz. Karain gibi ölümlerin yarýsýndan
fazlasýnýn maliðn mezotelyoma olan bir köyde
sadece kütüphanedeki duvar taþlarýnda erionit
bulmuþ. Ileride görüleceði gibi, köyün içinden geçen
yolun kenarýndaki evlerin hepsinde MM tanýsý almýþ
kiþiler barýnmýþtýr. Buradaki evlerden aldýðý tüflerden
erionite görememesi çok þaþýrtýcý. Mumptondan
sonra Cardifften gelen Skidmorenun bulduðu
sonuçlara ne demeli? Ýleride görüleceði gibi,
köylülerin bazýlarýnýn balgamýnda erionit lifleri
görülmüþtür. Hava toz örneklerinde erionite lifleri
bulunmuþtur. Ölenlerin akciðerinde erionite lifleri
saptanmýþtýr. Acaba bunlar nereden gelmiþtir ?
Mumptonun, bizim çalýþmamýzý hasým gibi
algýlayarak keþfe geldiði belli oluyordu..
New Yorktaki Mount Sinai School of Medicinenin
ayný isimli hastanesinde bulunan asbest üzerinde
dünyaca ünlü Profesör Irving J. Selikoff,, içinde Dr.
Ruth Lillis ve minerelog Arthur Rohr, jeolog G.Mancure
gibi kiþilerin bulunduðu grub, 1978 yýlýnda
Türkiyeye göndermiþti. Onlara asbestli ve erionite
baðlý MM.li hastalara ait doku örnekleri verdik.
Onlarla birlikte önce Göreme bölgesindeki kanserli
köyleri dolaþtýk. Köylülerle konuþtular, hastalarý
gördüler, jeolojik örnekler aldýlar. Selikoffun ekibi
daha sonra Ergani çevresindeki köylerde asbestle
ilgili çalýþmalarý olan Diyarbakýr Týp Fakültesi Göðüs
Hastalýklarý Bölümünün baþkaný Prof. Dr. Selahattin
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Yazýoðlu ile yöreyi gezmiþler ve oradan da örnekler
almýþlardý. Rohr ve arkadaþlarý Science dergisine
gönderdikleri yazýda, Karainli hastalarýn akciðer
dokusunda % 90 oranýnda terkibinde erionite ile
uyumlu potassium-calcium alumunoslicate liflerin
ve ayrýca % 1-5 oranýnda tremolite asbest
bulduklarýný ve Karaindeki mezotelyoma
yoðunluðunun erionite-tremolit combinasyonu
solunmasýndan kaynaklandýðýný yazmýþlardýr.12

karþýlýk, Kavak, Zelve, Gördeles ve Kýzýlkayada
bulunan ignimbritik tüflerin orada yaþayanlarda
saðlýk sorunu yapmayacaðýný yazmýþlardýr.

Stockholmdaki Karolinska Hastanesi Göðüs
Hastalýklarý Kliniði Baþkaný Gunnar Bowmandan
9 Mayýs 1980 tarihinde bir mektup aldým. Bowman,
Ýsveçte doðmuþ 100e yakýn Karainli olduðundan
bahsederek Kasým Taþkýn isimli 1942 doðumlu
Karainli bir hastada maliðn mezotelyoma tespit
ettiklerini ve hastanýn kendi doktoru olan Dr.
Vivianne Schuberti kendi köylerine davet ettiðini
bildirerek onlara yardýmcý olmamý istiyordu.

Doðanýn Tuzköy örneklerinde bulduklarý,
çoðunlukla cristobalite, clinoptilolite, feldspar,
smectide, calcite ve erionite mineralleridir.
Erionitelerin, kalýn demet (bundle), ayrýlmýþ izole
lifler þeklinde olmak üzere clinoptolite, cristobalite,
smectide mineralleri ile iç içe olduðu dikkatini
çekmiþtir. Erionite liflerinin boylarý 5-20 ; çaplarý ise
0.5-1 mikron arasýnda deðiþtiðini tespit etmiþtir.
(Resim 7-16). Akkuþak taþýndaki erionitlerin ABD
Oregan, Yeni Zelandadaki Kaipara erionitleri ile
kýyaslanmasý Resim 17.de görülmektedir.

Dr.Schubert 7 Haziranda Türkiyeye geldi, birlikte
Karaine gittik. Köy gezildi, Kasýmýn yol kenarýndaki
yaþadýðý evi incelendi, resimler çekti ve teþekkür
edip ayrýldý. Kasýmýn biyopsi materyelinde
mineralojik çalýþma yapýlmýþ ve sonradan olgu
olarak yayýnlandý.13
Atamanýn öðrencileri olan Temel ve Gündoðdu,
1995-96 yýllarý arasýnda Göreme yöresinde, Tuzköy,
Sarýhýdýr, Karain, Çökek, Ýbrahim Paþa ve Karadað
bölgesinde jeolojik araþtýrma yapmýþlar ve bu bölgede
clinoptilolite, chabazite, erionite ve phillipsite türü
zeolite minerali bulmuþlardýr ve neticelerini
yayýnlamýþlardýr.14 Bu araþtýrýcýlar Karain, Tuzköy
ve Sarýhýdýrdaki kanser yoðunluðu ile burada bulunan
erionite arasýnda iliþki olduðunu bildirmektedir. Buna

Doðan, Tuzköyden topladýðý jeolojik örnekleri Mart
2000 tarihinde IOWA üniversitesinin teknolojik
kaynaklarýný kullanarak orada incelemiþ ve bunlarýn
kimyasal yapýlarýný Oregon ve Nevada erionitleriyle
kýyaslamýþtýr.4

HAVADA TOPLANAN SOLUNABÝLÝR TOZ
ÖRNEKLERÝ ANALÝZLERÝ
Ýngiltereden gelen Skidmore Karain ve onun kontrol
köyü Karlýk ; Tuzköy ve kontrol köyü Kýzýlköy ve
Sarýhýdýr köylerinin ana ve arka sokaklarýnda 150
adet havada solunabilir hava toz örnekleri toplayarak
ölçümler yapmýþtýr. Ölçümler yazýn ve tarýmsal
çalýþmanýn az olduðu, sulama ve ilaç kullanýldýðý
zamanlarda yapýlmýþtýr. Tarlada çalýþýrken yoðun
toz çýktýðýnda spot örnekler alýnmýþ bunlarda
yüksek konsantrasyonda lif görülmemiþtir.
Aþaðýdaki tabloda ölçüm deðerleri görülmektedir.

Tablo 5. Karain, Karlýk, Sarýhýdýr, Tuzköy ve Kýzýlköy sokaklarýndan alýnan
Solunabilir Toz Konsantrasyonlarýnýn mg.m³ Olarak Ölçülen Deðerleri
Sayý

Ortalama deðer

Köyün adý

Ölçüm Yeri

Ölçüm aralýðý

Karain

Ana sokak

0.2  2.8

7

1.14

Arka sokak

0.2  0.8

6

0.45

Ana sokak

0.3  1.5

3

0.73

Arka sokak

>0.1-0.1

4

0.1

Ana sokak

0.3  1.0

6

0.53

Arka sokak

0.3  0.4

6

0.36

Ana sokak

0.2  1.7

6

0.93

Arka sokak

0.1  1.8

7

0.74

Ana sokak

0.1  0.3

4

0.21

Arka

0.1  0.2

4

0.13


Karlýk

Sarýhýdýr

Tuzköy

Kýzýlköy


Bulunan liflerin boyutlarýnýn daðýlýmý Tablo 6.da görülmektedir.
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Tablo 6 . Karain, Karlýk, Sarýhýdýr ve Tuzköy havasýnda solunabilir liflerin boyutlarý
Mikron cinsinden boyu

Mikron cinsinden çapý
<0.5

0.5  1.0

1.0  2.0

2.0  2.0

15

32.4

10.3

2.3

-

5  10

2.3

8.4

20.2

1.5

10  20

1.5

4.2

8.4

1.5

20 30

0.8

1.2

1.5

0.8

30  50

0.4

0.4

0.8

0.8

> 50

-

0.4

-

-

Karain

Karlýk
15

36.1

11.1

0.5

-

5  10

5.8

17.1

12.5

10

10 20

1.9

3.8

-

-

20  30

0.5

1.4

1.9

-

30  50

-

0.5

-

-

> 50

-

-

-

-

Sarýhýdýr
1- 5

37.1

10.1

3.4

-

5  10

2.1

19.1

18.0

-

10  20

-

3.4

3.3

2.2

20  30

-

-

-

-

30 -40

-

-

-

-

40 50

-

-

-

-

> 50

-

-

-

-

Tuzköy
-

16.0

7.7

1.3

5  10

6.4

10.9

30.8

1.3

10  20

4.5

2.6

7.7

3.8

20  30

0.6

-

1.3

1.9

30-50

-

-

1.9

0.6

> 50

-

-

0.6

-

15
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Aþaðýdaki tabloda araþtýrma yapýlan köylerde havada toplanan toz örneklerde bulunan 5 mikrondan
büyük liflerin konsantrasyonu ve kimyasal yapýlarý görülmektedir.
Tablo 7. Karain, Karlýk, Sarýhýdýr, Tuzköy ve Kýzýlköy Solunabilir Hava Toz
Örneklerinde 5 Mikrondan Büyük Liflerin Konsantrasyonu ve Yapýlarý.
Köyün adý

Ölçüm aralýðý

Sayý

Ortalama deðer

Karain

0.002  0.01

36

0.006

%80 zeolit +Ca oksit, sulfat

Karlýk

0.002  0.006

21

0.003

%20 zeolite+Ca oksit, sülfat

Sarýhýdýr

0.001  0.029

24

0.009

%60 zeolit+calcit

Tuzköy

0.005  0.025

18

0

Kýzýlköy

< .001

12

<.001

Beþ mikrondan küçük zeolit lifleri sayýlarý, 5
mikrondan büyüklerin sayýlarý kadardý.
Karaindeki ana ve arka sokaktan alýnan iki
örnekte, küçük tremolite lifleri de bulundu.
Bunlarýn konsantrasyonu 0.001 lif/mlden az idi.
Sarýhýdýrdaki 5 mikrondan küçük chrysotile ve
tremolite lifleri % 10 oranýndaydý.
Tuzköy örneklerinde hiç tremolite lifi
görülmemesine karþýn küçük lifler genellikle
zeolite, calcite ve muscovit idi.
Genellikle araþtýrma yapýlan köylerdeki oda zeminleri
tahtadan yapýlmýþ olup üzerleri halý ile kaplýydý.
Duvarlar ise boyalý veya kireç ile örtülmüþtü. Odada
toplanan solunabilir toz örneklerindeki lif
konsantrasyonu sokak örneklerinden daha azdý.
Karainde oda içi veya duvarlarýn süpürge ile
temizlendiði sýrada da ölçümler yapýldý. Bu köyde
köylülerin kiler olarak kullandýðý oyuklarýn duvarlarý
su kayasýndan yapýlmýþtý. Bunlardan 11inde ölçümler
yapýldý. Kilerlerin duvarlarýnýn süpürge ile
temizlemesi sýrasýnda yüksek konsantrasyonda zeolite
lifleri tespit edildi. Karainde okul bahçesinden alýnan
örneklerde önemli konsantrasyonda lif görülmedi.
Karlýk köyünde ise ayný özellikteki 11kilerde yapýlan
ölçümlerde sadece kalsiyumdan zengin lifler bulundu.
Eski Sarýhýdýr köyündeki evlerin zemin ve
duvarlarýndan alýnan örneklerde l ml havada l zeolit
lifi ve aluminyum silikat bulunmuþtur. Ayrýca az
miktarda kýsa chrysotile ve tremolite lifi de
görülmüþtür.
Tuzköydeki evlerin süpürge ile süpürülmesinden
sonra alýnan hava toz örneklerinde Sarýhýdýrdaki
ölçümlere yakýn konsantrasyonda zeolite lifleri
bulundu.

Lif cinsi

%85 zeolite+quartz cam, Al.silicate
-

Tuzköyde, yýkýlmýþ evlerin yerlerindeki kayalarýn
üstünde ve kenarýnda oynayan çocuklarýn
bulunduðu yerde 0.2 lif/ ml. erionite lifleri
bulundu. Bulunun liflerin bir kýsmý uzunluðuna
kýrýlmýþ durumdaydý.
Karain, Tuzköy ve Sarýhýdýr evlerinin bazýlarýnda
kullanýlan Akkuþak isimli kayada bulunan zeolite
liflerinin çaplarýnýn 0.2 mikrondan küçük olduðu
anlaþýlmýþtýr. Tuzköyde kullanýlan tüflerde % 75.1
zeolite olmasýna karþýn, Karainde ki evlerde
Akkuþak taþýnda % 75.7 erionite bulunmuþ. Buradaki
zeolite liflerinin boylarý 2 4 mikron arasýnda olduðu
anlaþýlmýþtý.

AKCÝÐER
DOKULARINDA
MÝNERALOJÝK ÇALIÞMA
Erioniteli köylerden Karain, Tuzköy ve Sarýhýdýrlý
hastalarýn akciðerlerinden alýnan biyopsi
örneklerinde, Ýngiltere, Fransa ve Birleþik Amerikada
mineralojik analizler yapýldý.
Karainli Osman Demir isimli 44 yaþýndaki bir
hastada solda plevral effüzyon bulmuþtuk.
Osmanýn 70 yaþýndaki babasý o sýrada
mezotelyoma ön tanýsý ile Hacettepe Hastanesine
yatýrýlmýþtý. Ona plevral iðne biyopsisi yapýldý ve
taný kesinleþti. Osmanýn dýþ görünümü gayet
saðlýklýydý ve hiçbir yakýnmasý yoktu. Askerlik
yaparken, plörezi tanýsý ile hava deðiþimi aldýðýný
ifade etmiþti. Yýllar önce dispanserde alýnan
mikrofilminde de az miktarda da olsa solda
effüzyon vardý. Plevral ponksiyonda jelatine
kývamda sývý alýndý ve bunun tahlillerinde önemli
bir þey bulunmadý.Hasta, diagnostik torakotomiyi
kabul etti. Ameliyat sýrasýnda sol parietal plevranýn
yarým cm. kalýnlaþmýþ olduðu, visseral plevranýn
ise kösele gibi akciðeri sardýðý görüldü. Hastaya
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plörektomi + dekortikasyon yapýldýktan sonra
akciðerden de biyopsi alýndý. Osmanýn plevrasý,
baþta Güney Afrika Cumhuriyeti olmak üzere,
Birleþik Amerika, Ýngiltere, Fransa ve Ýþveçteki
tanýdýk bilim adamlarýnýn bulunduðu merkezlere
gönderildi. Hepsinin histopatolojik tanýsý, kronik
fibröz plöretis idi. Akciðer ve plevra dokusunda
mineralojik analiz için Fransadaki Laboratoire Du
Centre DEtudes Et Recherches Des Charbonnages
De Franceýn Departement Physique- Biologie
baþkaný olan L.Le Bouffanta göndermiþtik. Le
Bouffant, 7 Mayýs 1976 raporunda, Osman Demirin
akciðerinde önemli miktarda talc, feldspar, quartz,
mika, kaolinite ile birlikte çok miktarda chrysotile
ve amphibol grubu asbest lifleri bulunduðunu
bildiriyordu. Rapora göre l gm. kuru akciðer
dokusunda, 1.2 x 105 chrysotile, 3 x 105 amphibol
asbest lifi bulunmuþtu. Rapor çevresel jeolojik
çalýþmalara uymuyordu. Zira biz Karainde asbeste
rastlamamýþtýk. Sonradan bunun nedeni anlaþýldý.
Kabahat biraz da olsa bize aitti. Zira, akciðer
dokusunun konduðu formalin sölüsyonu asbestten
yapýlmýþ filtreden geçirilmiþti ! Yani gönderdiðimiz
doku asbestli filtreden geçirilmiþ formalin
solüsyonundan kontamine olmuþtu. Sonradan bu
hata, dokularýn filtre edilmiþ, asbestten arýnmýþ
formol içinde gönderilmesiyle giderildi.
Erionitin Cappadociadaki MM salgýnýnda etken
olduðu ilk kez Cardiff üniversitesinden Pooley
t a r a f ý n d a n g ö s t e r i l m i þ t i r. B i r k a r d e þ i
mezotelyomadan ölmüþ olan Doðan Kýlýç isimli
Tuzköylü hastada sað tarafta yaygýn plevral
kalýnlaþma vardý. (Resim 18) Mezotelyoma þüphesi
ile torakotomiye alýnmýþ, kalýnlaþmýþ visseral plevra
tümüyle soyulduktan sonra akciðer dokusu da
alýnmýþtý. Daha önceden tablo 3 de görüldüðü gibi
bulunan lifsel mineral chabazite ile karþýlaþtýrýldýktan
sonra erionite türü fibröz zeolite olduðu anlaþýlmýþtýr.
(Resim 19)
Karainli mezotelyomadan ölen 25 yaþýndaki
MCnýn postportem biyopsisinde doku analizi
yapýlmýþtýr. MC Karainde doðmuþ ve ilk okulu
bitirdikten sonra Ankara ve Istanbul þehirlerin
yaþamýþ. Üniversiteden mezun olduktan sonra
askerlik görevini yaparken hastalanmýþtý.
Fransadaki Laboratoire DEtude Des Particules
Inhaleenýn baþýnda bulunan Patrick Sebastien bu
hastanýn l gram kuru akciðer dokusunda 530 ferrugöz
cisimcik ve 2 x l07 adet serbest lif bulmuþtur. Fibröz
liflerin % 61inin zeolite, % 18inin calcium slicate,
% 11inin tremolite ve % 10nun da ne olduðu
anlaþýlamamýþtýr. Liflerin ortalama boylarý 5.5 ,
çaplarý ise 0.19 mikron olduðu hesaplanmýþtýr.
Ayný kiþinin akciðer dokusunda mineralojik analiz
Mount Sinai Týp Fakültesinin Çevre Bilimleri
Laboratuvarýnda da (Environmental Siciences
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Laboratory) yapýlmýþtýr. Buradan gelen raporda
akciðer dokusunda % 64 oranýnda zeolite, % 27
oranýnda amphibole asbest ve % 9 oranýnda da
chrysotile asbest lifi bulunduðu yazýlýdýr.
Üçüncü akciðer doku analizi Ýsveçli Dr.
Schubertin hastasý Karainli 38 yaþýndaki KT
isimli hastaya aittir. Bu hasta da Karainde doðmuþ
ve ilk okulu bitirdikten sonra baþka yerlerde
bulunmuþtur. 1966 yýlýnda Ýsveçe gitmiþ ve
yaþamýný kasap olarak orada geçirmiþtir. Soldaki
plevral effüzyonun nedeni torakotomi ile maliðn
mezotelyoma olduðu anlaþýlmýþ. KT.nin dokusu
Mount Sinai Týp Fakültesinin laboratuvarýnda
incelenmiþ ve akciðer dokusunda % 75 zeolite,
% 9 amphibole, % 5 chrysotile ve % 5 pyroxane
bulunmuþtur.13
Tuzköylü DK.dan ayrý olarak 42 yaþýndaki kadýn
DY ve 52 yaþýndaki SM.nin akciðer dokularýnýn
mineralojik analizi Fransada P.Sebastien
tarafýndan yapýldý. Bunlarýn analiz sonuçlarý
aþaðýya çýkartýlmýþtýr.
2008 yýlýnda ABDnin çevre saðlýðý koruma
örgütünün (EPA) göremedeki erionit köyleri ve
diðer köylerde deðiþik yerlerde toz ölçümü
yapmýþtýr. Bu ölçümlerde Karain, Tuzköy ve Eski
ve Yeni Sarýhýdýr köylerinde önemli miktarda
erionit lifleriyle birlikte az miktarda asbest lifleri
bulmuþlardýr.(M.Carbonenin kiþisel bildirisi)
Yeni Tuzköy yerleþim yerinde hiç erionite
rastlamamýþlardýr.
DY.:IM* ile 144 ferruginöz cisimcik, EM*. ile 7 serbest
lif, 111 serbest erionit lifi.

1 gram kuru akciðer dokusunda 1.7x 104 ferriginöz
cisimcik, EM.de 1.9 xl07 serbest erionit lifi bulundu.
IM.deki cisimciklerin ortalama boylarý 34 mikron olup
maksimum 108 mikrondu. EM.deki serbest liflerin
ortalama boyu 5.4 mikron, en uzunu 27 mikron,
erionit liflerinin ortalama boyu 4.1, mikron, maksimum
boyu 9.6 mikrondu
SM.: IM ile 122 ferruginöz cisimcik, EM .ile 15 serbest
lif, 90 serbest erionit lifi.1 gram kuru akciðer
dokusunda 1x l04 ferriginöz çesimcik, 1.9 x l0 8 serbest
lif 1.7x l07 erionit lifi bulunmuþtu. IM ile ferriginöz
cisimciklerin ortalama boylarý 43 mikron, en uzunlarý
90 mikron, EM ile serbest liflerin ortalama boy 8.1,
en uzunu 27 mikron, erionite liflerinin ortalama boyu
3.4, en uzunu 8.8 mikron idi.
IM* Iþýk mikroskobu ; EM* elektron mikroskobu
Sebastien ilk kez Tuzköylü bir hastada bulduðu
zeolit cisimciðinin resmini çekmiþ ve bunu
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Tablo 8. DY ve SMnin akciðer Dokusunda Bulunan Liflerin Kimyasal Yapýsý
Örnek

Na2 O

Mg O

Al2 O3

Si O2

K2 O

Ca O

Ref Erionite

3

0.8

19.4

69.1

4.2

4.2

1.6

17.9

71.7

3.1

3.5

1.5

20.3

71.9

4.1

0.8

0.5

18.9

73.3

4.9

0.8

0.7

Ref.Erionite
Akc.Erionite Serbest

1.6

Zeolit Body çekirdeði

0.8

0.1

Zeolite body olarak isimlendirmiþtir.(Resim 20)
Karain ve Tuzköy ile bunlarýn kontrol köyleri olan
Karlýk ve Kýzýlköydeki saðlam kiþilerden balgam
örnekleri alýnarak bunlarda erionit lifi aranmýþtýr. Ýlk
iki köyden alýnan balgam örneklerinin özellikle
yaþlýlarýn yarýsýndan fazlasýnda lif görülmüþtür. (Resim
21) Buna karþýn, kontrol köylerinden gelen örneklerin
% 94ünde lif görülmemiþtir.
Üstteki tabloda Tuzköylü DY ve SMde bulunan
erionite liflerinin kimyasal terkibinin referans
erionitleri ile kýyaslanmasý gösteriliyor.
Yukarýdaki tablolardan anlaþýlacaðý gibi, hastalarýn
akciðerinde Erionite K bulunmuþ olup, ýþýk
mikroskopisi ile bulunan ferruginöz cisimciklerin
(Zeolite Cisimciði = Zeolite body) ortalama boylarý
30-40 mikron, en uzun olanlarýn boylarý ise 90
mikronun üstündedir. Transmisyon elektron
mikroskopisi (TEM) ile ortalama boylarý serbest lifler
için 4.1- 3.4 mikron ; en uzun olanlar ise 9.6- 8.8 mikron
arasýnda deðiþmektedir. Iþýk mikroskobu ile bulunan
ferruginöz lif sayýsý 1.7- 1x 104 ; TEM ile bulunan
serbest lif sayýsý 1.9  1.7 x 107 olarak ölçülmüþtür.
Sebastien, Sarýhýdýr köyünden 4 hastanýn akciðer
dokusunda mineralojik analizini yaptý.
Olgu 1 : RP isimli 50 yaþýnda maliðn mezotelyomalý
kadýn hasta. 1 gm.kuru akciðer dokusundaki
Ferruginöz cisimcik : 4 x l03 1 gm.kuru akciðer
dokusundaki serbest lif sayýsý 7x 107

Fe O

Olgu 2 : VC isimli 45 yaþýndaki erkek hastada maliðn
mezotelyoma teþhis edildi. Iþýk mikroskopisi ile
ferruginöz cisimcik konsantrasyonu : Akciðerde : 2.6
x l03 ; tümör yanýndaki dokuda : 1.8 x 103 TEM ile
: Akciðer parankiminde : 1.1x 108 ; tümör yanýnda
1.7 x 107. Ortalama boylarý 4.0, ortalama çaplarý 0.27
mikron. Bulunan liflerin % 98i zeolite lifleriydi.
Olgu 3 : FG isimli 35 yaþýndaki kadýnda akciðer
hamartomu bulunmuþtu. Iþýk mikroskopisi ile
ferruginöz cisimcik konsantrasyonu 6.4 x 104 TEM
ile B serbest lif sayýsý 6.4 x 108 Ortalama boylarý
3.7 , ortalama çaplarý 0.27 mikron.
Olgu 4 : AB 63 yaþýnda erkek duvar ustasý olup
mesleðigereði zeolitli kayalarý yontarak düzeltirmiþ.Bu
hastada klinik, radyolojik olarak diffüz intersititiel
akciðer hastalýðý tanýsý kondu. Transbronkoskopik
akciðer biyopsi yoluyla alýnan 1 gram kuru akciðer
tozund , ortalama boylarý 4.8, çaplarý 0.4 mikron olan
, 2 x 108 miktarýnda zeolite lifleri ile birlikte diatom
fragmantlarý da bulundu.Zeolite liflerine baðlý
akciðer fibrosisi (Zeolitosis) tanýsý konan bu hasta
akciðer kanserinden öldü.
Cardiff Üniversitesinde Pooleyin yanýnda çalýþan ve
IARC.ile birlikte yürüttüðümüz projede jeolojik örnek
ve havada solunabilir toz ölçümü analizlerini yapan
Skidmore, 1980 yýlý Aðustos ayýnda Sarýhýdýra gelerek
çalýþmalarýný yapmýþ ve raporunu bize 3 Nisan 1981
tarihinde göndermiþtir. Skidmore eski köyün
arkasýndaki zeolitli taþlardan yapýlan evlerin

Tablo 9. Sarýhýdýrda Solunabilir Toz Konsantrasyonu ve Boyu 5 Mikrondan
Büyük Lifler ve Bunlarýn Analitik Yapýsý.
Örnek alma
yeri *
1
2
3
4
5
6
7

Toz konsant.
g/m³
0.3
1.0
0.4
0.4
0.3
0.3

>5 mikron toz
konsant.. Lif/ml
0.010
0.015
0.029
0.008
0.015
0.005
0.005

Lif analiz %
Zeolite Diðerleri**
80
60
63
45

20
40
37
55
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yýkýlmadýðýný, zeminlerin taþkýndan gelen kalýn bir
çamur tabakasý ile kaplý olduðunu, buna karþýn yeni
evlerin dýþarýdan getirtilen taþlardan yapýldýðýný
raporunda belirtmiþtir. Skidmore Casella tipi cihazý
kullanarak gravimetrik olarak solunabilir toz örnekleri
toplamýþ, membranlardaki fibröz lifleri ýþýk ve elektron
mikroskopla analiz etmiþtir. Casella cihazlarý yerden
l.5 metre yüksekliðe konmak þartýyla; yeni köyün altý
noktasýnda çalýþtýrýlmýþtýr. Ayrýca bir köylünün üstüne
takýlarak köyde dolaþtýrýlmýþtýr. Örnekler köyün çeþitli
yerlerinde iki kez 8 saatlik süre içinde alýnýrken, kýsa
süreli toz toplama, okul bahçesinde ve tarlalarda
tozlanmanýn yoðun olduðu zamanda alýnmýþtýr. Jeolojik
öneklerle birlikte havada solunabilir toz örnekleri,
MM.li iki hastanýn yaþadýðý evlerden alýnmýþ. Alýnan
sonuçlar aþaðýdaki tabloda görülmektedir
l. Köyün kuzey-batýsý
2. Nehrin kuzeyinde köyün merkezi, okul
bahçesinin kenarý
3. Köyün kuzey-doðusunda caminin duvarýnýn
üstü..

4. Köyün güney-doðusunda ev duvarýnýn üstü
5. Köyün çýkýþýndaki yol kenarý.
6. Köyün güney-batýsýnda ev duvarý üzerinde.
7. Bir köylünün, köyde dolaþýrken taþýdýðý Casella
pompasýnda.
** Calcite, quartz, tremolite, cam ve bilinmeyenler.
Okul bahçesi ve sýnýf süpürüldükten sonra alýnan
toz örneklerinde lif sayýsýnda artma olmadý.
Sadece 5 mikrondan küçük chrysotile asbest lifleri
bulundu.
Maliðn mezotelyomadan ölen RP ve eski köy
kenarýndaki maðarada uzun sürede yaþamýþ olan
RAnýn evlerinden toplanan tozlar analiz edilmiþtir.
Maðaradaki taþ kazýndýktan sonra alýnan örnekte l
ml. havada l lif görüldü. Burada görülen liflerin
boyutlarýnýn daðýlýmý aþaðýdaki tabloda
görülmektedir.
Bulunan lifler zeolit ve diðer alüminyum silikat

Tablo 10. Mezotelyomalý RA.nýn Yaþadýðý Maðarada Alýnan Toz Örneklerindeki
Lif Boyutlarýnýn Mikron Cinsinden Daðýlýmý
Boy / Çap
---------------

>.5
-----------

0.5  1.0
-----------

1.0  1.5
-----------

l.5-2.0
---------

2.0- 3.0
-----------

5  10

9.3

16.5

28.9

3.1

2.1

10  20

5.2

6.2

13.4

4.1

5.2

20  50

-

-

-

2.1

1.0

50 - 10

-

-

2.0

-

0.9

Tablo 11.RP.nin Yaþadýðý Evin Ýç Bahçesinde Bulunan Liflerin Mikron Cinsinden boyuttlarý
Boy / çap

>.5

0.5  1.0

1.0 -1.5

1.5  2.0

2.0  3.0

----------5  10

---7.4

---------10.9

--------14.5

----------5.5

----------

10  20

9.1

7.3

9.1

3.6

5.4

20  50

6.4

6.4

1.8

3.6

4.5

50  100

0.9

0.9

0.9

-

1.8

mineraliydi. Eski köyün arkasýndaki kayalýk kýsmýn
dibinden alýnan örnekte zeolite, chrysolite, calcite ve
diðer cins lifler görüldü. RAnýn kaldýðý maðaranýn
kenarýndaki yoldan alýnan tozda az miktarda volkanik
cam, tremolite ve chrysotile asbest bulundu.
RP isimli MPMli kadýnýn yaþadýðý ev, nehir kýyýsýnda
takriben 50 m. uzaðýndaydý. Evin iç bahçesinden
alýnan örneklerde eser miktarda zeolite, volkanik

cam; sýva topraðýnda zeolite, volkanik cam ve
chrysotile lifleri bulundu. Buranýn l ml. havasýnda
ortalama 2 lif bulunmuþtur.Bunlarýn boyutlarý üstteki
tabloda görülmektedir.
Lifler genellikle zeolite ve volkanik cam idi.Evin
duvarýndan alýnan örnekte de zeolite ve volkanik
cam lifleri tespit edilmiþtir.
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Eski köy evlerinin hepsi ayný cins taþtan yapýlmýþtý,
2,4 ve 11 numaralý evlerin duvarlarýnýn kazýnmasý
ile alýnan örnekte zeolite, volkanik cam, chrysotile
ve gypsum lifleri tespit edildi. 2 numaralý evdeki
örnekte genellikle zeolite, 11 numaralý evde ise
genellikle volkanik cam lifleri hakimdi.
Yol tozu ve tarlalardan alýnan örnekler : Casella
pompasýnýn konulduðu 1-6 numaralý yerlerin
yakýnýndaki yollardan ve nehrin kuzey ve güneyinde
tarým yapýlan yerlerden örnekler alýndý. Kuzeydeki
yol ve tarladan alýnan örnekte lif görülmedi. Buna
karþýn güneydeki tarladan alýnan örneklerde az
miktarda lif bulundu. Nehrin kýyýsýndan köprünün
doðusuna kadar uzanan ekili alanlarda önemli sayýda
lif görülmedi. Tarlada topraðý tozutularak alýnan
örneklerde ölçülebilir oranda lif yoktu.
Taþ ocaðýndan alýnan kayalarda deðiþik oranda
zeolite, volkanik cam, tremolite ve chrysotile lifleri
tespit edildi.
Ev taþlarýndan alýnan örnekler : Yeni köy evlerinin
yapýlmasýnda kullanýlan taþ örneklerinde lif yoktu.
Buna karþýn eski evlerdeki taþlarýn alýndýðý taþ
ocaðýndaki kayalarda erionit lifleri görüldü.

sývanmasý için kullanýlan ak toprak örneðinin
mikroskobik incelenmesinde lif görülmedi.
Skidmore, Sarýhýdýrda yaptýðý ölçümlerden aldýðý
sonuçlarý þöyle yorumlamýþtýr.
Köyün batý tarafýndaki ölçümlerde bulunan lif
konsantrasyonu 0.005  0.010 lif/ml olarak bulundu.
Hayvan ve taþýtlarýn geçmesi sýrasýnda yollarda
yoðun toz oluþuyor. Bu tozlarýn kaynaðýnýn nehrin
güneyindeki kayalar olduðu anlaþýlýyor. Eski evlerin
duvarlarýnda kullanýlan kayalar da ayný yerden
alýnmýþtýr. Eski evler hep ayný cinst taþtan yapýlmýþtýr.
Güneydeki kayalýklarýn içinde bulunan maðara
taþlarýnda da lif bulunmuþtur.Yaðmur yaðdýðý
zaman, kayalardan aþaðýya akan sularýn içindeki
lifleri, nehrin güneyindeki doðu-batý yönündeki
yolda birikiyor. Keza, kayalarýn dip kýsmýnda da
biriken materyalde de önemli miktarda lif
bulunmaktadýr. Yollardaki tozun yoðunluðu rüzgar
oluþumu ile deðiþmekte olmasýna karþýn ev içindeki
lif konsantrasyonu pek deðiþmemektedir. Ev
duvarlarýndaki zeolitli taþlarýn düzenli olarak
aþýnmasý, yýpranmasý sonunda oluþan lif
konsantrasyonu iç ortam havasýnda devamlýlýðýný
saðlamaktadýr.

Sýva (Stucco) örnekleri : Köyde duvarlarýn
Tablo 12. Sarýhýdýr ve Karainde Bulunan Liflerin Kimyasal Analizinin Kýyaslanmasý
Sarýhýdýr

Karain

Si O2

% 75

% 74

Al2 O3

% 15.2

% 15.4

Fe O

% 0.8

% 0.5

Mn O

% 0.4

% 0.2

Ca O

% 2.0

% 1.5

Na2 O

%1.0

% 1.2

K2 O

% 2.9

% 5.8

Eski köyde yaþayanlarýn tümü, ayný oranda zeolite
liflerine maruz kalmýþlardýr. RP.nýn akciðer
dokusundaki liflerin çoðu erionite olup
uzunluklarý 10 mikronun altýnda bulunmuþtur.

çok ince olmasý, baþka bir lifsel zeolite türü olan
mordeniti akla getirmekteydi.

Sarýhýdýr köyündeki örneklerin lif içeriði
Karaindekine çok benzemektedir ve zeolit liflerine
maruziyet iç ortamda daha belirgindir. Sarýhýdýr
ve Karaindeki zeolit liflerinin kimyasal analizi
aþaðýdaki tabloda görülmektedir. Bu iki köydeki
Zeolitein Zeolite  K olduðu anlaþýlýyor.

Tuzköyun 6, 10 km. güneyinde olan Kýzýlköy ve
Çiftlikköyden 12 tüf örneði alýnmýþ.Bu yerleþim
yerlerindeki evlerde tüf kayaçlarýndan ayrý bazalt
kayalarýnýn da kullanýldýðý tespit edilmiþ. Buradaki
tüflerin içinde de görülen pumice içinde, volkanik
cam, eser miktarýnda montmorillonite, quartz,
feldspar, opal ve illite görülmüþ. Hiçbirisinde
zeolite görülmemiþ.

Bulunan erionite minerali, demet halinde ve ayrý,
ayrý lif halinde, chabazite ile karýþmýþ bir þekilde.
Erionite liflerinin çapý 0.05 mikron , boylarý ise
10-30 mikronu buluyordu. Görülen erionitlerin

Tuzköyün güney batýsýnda 15, 11, 10 km
uzaklýðýndaki Tatlarýn, Kýzýlkaya ve Hamzalý
köylerinden alýnan örneklerin hiçbirisinde x-ray
diffraction ile zeolit görülmemiþtir. Ancak
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Hamzalý köyünün 3,4 km kuzeyinde 6-10 metre
kalýnlýðýnda clinoptilolite ve eser miktarda erionite
ve mika bulunmuþtur.

birisinde çapý l mikronun altýnda boyu 5-10
mikron çok miktarda erionite lifleri ile birlikte
montmorillonite görülmüþ.

Daha önce belirttiðimiz gibi Mumpton 1978 ve
1979 yýllarýnda iki kez Göremeye gelerek jeolojik
inceleme yapmýþ Reconnaisance study of the
association of zeolites with mesothelioma cancer
occurence in central Turkey  adýyla yayýnlamýþtý.
Aldýðý sonuçlarý özet olarak bildirmeyi uygun
bulduk.

Karainin 3 km kuzey batýsýna düþen Karacaviran
köyündeki evlerin duvarlarý yumuþak, kolaylýkla
toz haline gelen volkanik kayaçlardan yapýlmýþ.
Köydeki 18 temel ve duvar tüf kayasýndan örnek
alýnmýþ. Bunlarda volkanik cam, montmorillonite,
quartz, feldspar, opal ve illite bulunmuþ. Zeolite
görülmemiþ. Ancak, köy kuyusu duvarýndan alýnan
tüfün içinde % 25 oranýnda erionite bulunmuþ.
Erionitler, 15-25 mikron kalýnlýðýnda ve demet
halindeymiþ. Çok çok az sayýda 1 mikron boyunda
erionite görülmüþ. 1979 tarihinde üç duvar tüf
kayasýndan birisinde çok fazla miktarda erionite,
feldspar ve cristobalite ; diðer ikisinde ise eser
miktarda erionite ile birlikte clinopitololite görülmüþ.

Karain ve çevresi : Karainden l978 yýlýnda 20, 1979
yýlýnda ise 23 jeolojik örnek alýnmýþtýr. Genellikle
burada iki çeþit tüf kayasý bulunmaktaymýþ. Ýlki,
su kayasý denilen kolayca daðýlan içinde pumice
ile birlikte volkanik cam, montmorillonite ve eser
miktarda quartz, feldspar içermekte. Ýkinci tür tüf
kayasý taneli olup içinde feldspar ve cristoballite
ile birlikte az miktarda quartz ve illite
bulunmaktadýr. Karaindeki temel kaya (bedrock)
ve duvar kayalarýnýn birisi hariç hiçbirisinde xray diffraction ile zeolite minerali gösterilememiþ.
Ancak köyün kütüphanesi duvarýndaki, nereden
alýndýðý bilinmeyen sert kayalarýn içinde
montmorillonite ile birlikte % 50 oranýnda erionite
b u l u n m u þ t u r. B u ö r n e k t e k i e r i o n i t l e r
Tuzköydekilerin aksine çoðunlukla demet
þeklindeymiþ. Bireysel liflerin çaplarý 0.5-1 ; boylarý
ise 5-20 mikron olarak ölçülmüþ.
Karainnin alt sýra evlerinin birinin temel kayasýnda,
K- feldspar ve altere olmamýþ volkanik kül,
montmorillonite matriksi için, boyu 15-25 , çapý l
mikron erionite lifleri görülmüþ. 1879 yýlýnda ayný
stratigrafik seviyeden alýnan 10 temel ve duvar tüf
örneklerinde x-ray diffractionu ile zeolite mineraline
rastlanmamýþtýr. Ayný seviyede olan mezotelyomalý
kiþilerin evlerinden alýnan örneklerde zeolite ve
erionite görülmemiþtir. Bunlarda, altere olmamýþ
volkanik kül, cristobalite, K-feldspar ve mika
mevcutmuþ.
Köy tarlalarýndan alýnan iki toprak örneðinde xray diffractionu ile erionit görülmemiþtir.
Karainin 3 km güneyindeki Karlýk köyünden 9
örnek alýnmýþ. Bunlarýn çoðu su kayasý özelliðinde
olup terkibinde montmorillonite, feldspar ve eser
miktarda quartz, altere olmamýþ volkanik kül ve
illite varmýþ. 1979 yýlýnda bir evin tüf kayasýnda
eser miktarda erionit , feldspar, cristobalite, quartz
ve montmorillonite bulunmuþ.
Karainin 5 km. güneyindeki Yeþilöz köyünden
1978 ve 1979 yýllarýnda temel ve duvar kayasý
örneði alýnmýþ. Bunlarýn içinde feldspar, opal,
quartz ve illite bulunmuþ. Duvar taþlarýnýn

Karainin 2 km. doðusunda Boyalý ve 8, l0,15
doðusundaki, Akköy, Demirtaþ ve Baþköy
köylerinden alýnan örneklerde eser halinde erionit
bulunmuþ.
Sarýhýdýr ve çevresi: Nevþehir ilinin 25 km kuzey
doðusunda, Kýzýlýrmak kýyýsýnda kurulu olan
Sarýhýdýrýn eski ve yeni yerleþim yerlerinden 20
adet temel ve duvar tüf kayaçlarýndan örnek alýnmýþ.
Çoðunda fazla miktarda clinoptilolite, az miktarda
chabazite ve erionit bulunmuþ. Erionit liflerinin
çaplarýnýn 0.5- 1 mikron olmasýna karþýn boylarý 150200 mikronu buluyormuþ. Bu kayaçlardaki chabazite
oraný % 34 imiþ. Bunlardan ayrý olarak az miktarda
montmorillonite, volkanik cam, quartz, feldspar,
cristobalite, ve illite görülmüþ.
Diðer alanlar : Yukarýdaki yerleþim yerlerinden
ayrý olarak, Zelve, Göreme, Uçhisar, Taþkýnpaþa,
Mustafapaþa, Çökek, Ulaþ, Avcýlar, Çavuþin, Kavak,
Bahçeli. Ýbrahimpaþa, Ortahisar Sofular ve Ürgüpten
tüften yapýlmýþ temel ve duvar kayaçlarýndan da
örnek alýnmýþ. Bunlardan sadece birisinde zeolite
minerali bulunmuþ. Uçhisarýn yukarý kesiminde
kesin olmayan, þüpheli ve eser miktarda erionite
bulunmuþ. Kayaçlarda altere olmamýþ volkanik
cam, montmorillonite, feldspar, cristobalite ve
illite varmýþ.
Burada Mumptonun raporu hakkýnda kýsa bir
yorum yapabiliriz. Karain gibi ölümlerin yarýsýndan
fazlasýnýn maliðn mezotelyoma olan bir köyde
sadece kütüphanedeki duvar taþlarýnda erionit
bulmuþ. Ýleride görüleceði gibi, köyün içinden geçen
yolun kenarýndaki evlerin hepsinde MM tanýsý almýþ
kiþiler oturmuþtur. Mumptonun buradaki evlerden
aldýðý tüflerde erionite görememesi çok þaþýrtýcý.
Ondan sonra Cardifften gelen Skidmorenun
bulduðu sonuçlara ne demeli? Gene ileride
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görüleceði gibi, köylülerin bazýlarýnýn balgamýnda
erionit lifleri görülmüþtür. Hava toz örneklerinde
erionite lifleri bulunmuþtur. Ölenlerin akciðerinde
erionite lifleri görülmüþtür. Acaba bunlar nereden
gelmiþtir ?
Mumptonnun çalýþmamýzý þüphe ile karþýladýðý için
bulduklarýný zeolit endüstrisünün hoþuna gidecek
þekilde deðerlendirmiþtir.
Umran Doðan, Tuzköyden topladýðý jeolojik
örnekleri Mart 2000de IOWA üniversitesinde
incelemiþ ve bunlarýn kimyasal yapýlarýný Oregon
ve Nevada erionitleriyle kýyaslamýþtýr.
Doðanýn Tuzköy örneklerinde bulunanlar ,
çoðunlukla cristobalite, clinoptilolite, feldspar,
smectide, calcite ve erionite mineralleridir.
Erionitlerin, kalýn demet (bundle), ayrýlmýþ lifler
halinde clinoptolite, cristobalite, smectide mineralleri
ile iç içe olduðu dikkati çekmiþtir. Erionite liflerinin
boylarý 5-20; çaplarý ile 0.5- 1 mikron arasýnda
deðiþmekteymiþ.

Bronkoalveolar Lavaj Çalýþmalarý:
Daha önce belirttiðimiz gibi, Karain ve
Tuzköylülerden toplanan balgam örneklerinde
erionit lifleri görülmüþtü. Sebastien da bu
köylerden gelen akciðer biyopsi materyallerinde
yaptýðý mineralojik çalýþmalarda serbest erionit
liflerinin yanýnda zeolit cisimciklerini tespit etmiþ
ve bunlarý yayýnlamýþtý.15
Brükseldeki Erasma hastanesi öðretim üyeleri daha
önceden asbestle ilgili akciðer hastalýðý bulunan
Türk iþçilerinde bronkoalveoler lavaj (BAL)
araþtýrmasý yapmýþlardý. Son senelerde HÜTF göðüs
hastalýðý kliniði ile iþbirliði yaparak Tuzköylü 16
hastanýn BAL sývýsýnda mineralojik sonuçlarý asbestli
bölgeden gelenlerle kýyaslama imkanýný buldular.
BAL sývýsýndaki ferrüginöz cisimcikler (FC) (Zeolit
Cisimciði= ZC) ýþýk ve elektron mikroskobu ile
aranmýþtýr. Hastalarýn 12inde ( 12/16) l ml sývýda
birden fazla FC bulunmuþ olup bunlarýn % 95.7inde
çekirdek lifinin erionit olduðu anlaþýlmýþtýr.
Transmisyon elektron mikroskobu ile BAL sývýsýnýn
hepsinde (16/16) erionit lifi görülmüþtür. Bu liflerin
kimyasal yapýsýnda Mg, K ve CA deðerleri Tuzköy
topraðýndaki erionitlerden daha düþük olduðu
dikkati çekmiþ. BAL sývýsýndaki ortalama erionit
sayýsý, çevresel tremolit maruziyeti olanlar gibiymiþ.
Bulunan erionitlerin % 35.6 sýnýn 8 mikrondan uzun
olduðu anlaþýlmýþ. Bu deðer BAL sývýsýndaki
tremolitler için % 14 idi. Tuzköydekilerden alýnan
BAL sývýsýnda bulunan asbest lif konsantrasyonu,
çevresel asbest maruziyeti olmayan Türk insanýndan
farklý deðildi.16
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G ö r e m e d e k i ü ç e r i o n i t k ö y ü n d e k i
araþtýrmalarýmýzýn çoðu MM ile ilgili klinik
çalýþmalardý.
Uluslararasý Kanser Araþtýrma Kurumunun
eksperleri ile birlikte çalýþmalar 1979 yýlýnýn
Haziran ayýnda baþladý ve 1983 yýlýnýn Temmuz
ayýnda sona erdi. Ýlk araþtýrma sonuçlarý Karainde
yaþ- mortalite (age-mortalite) üzerindeydi.17 Bu
çalýþmada 1970-74 arasýnda; 20-29, 30-39 yaþ
gruplarýnda hiç MM yokken 40-49 arasýnda 6
erkek, üç kadýn ; 50-59 arasýnda 3 erkek l kadýn ;
60-69 arasýnda 4 erkek 2 kadýn ; 70-79 arasýnda ise
l erkek, l kadýn hasta vardý. 1975-78 arasýnda 2029/ 30-39 yaþlar arasýnda ikiþer erkek ; 40-49/ 5059 yaþ gruplarýnda dörd erkek, 5 kadýn ; 60-69
arasýnda 2 erkek 4 kadýn MM.li hasta vardý.
Logaritmik yaþ ile logaritmik mortalite arasýnda
lineer iliþki gösterilmiþti. Bu çalýþmanýn en önemli
sonucu, Karainde mezotelyoma indüksiyon
olayýnýn doðar doðmaz baþladýðýnýn
gösterilmesidir. Ýkinci yayýnmýz 1981 yýlýnda The
Lancet dergisinde epidemiolojik ve çevresel
araþtýrma ile MM ve radyolojik anormalliklerin
gösterilmesi hakkýndaydý.18 Bu yazýda toplam
nüfuslarý 554 olan Karain 479 olan Karlýkta, çeþitli
yaþ gruplarýnda kadýn/erkek oraný çýkarýldýðýnda
Karainde 80-89 yaþ arasýnda her iki cinsten kimse
kalmadýðý halde, Karlýkta erkeklerde % 0.5,
kadýnlarda % 0.4 kiþi bulunmuþtu. Öte yandan
Karainde eriþkinlerde mortalite oraný (Ölüm/1000
sene) 40-59; 60-79 arasýnda erkeklerde 22,
kadýnlarda 13-30 arasýnda olmasýna karþýn bu
deðerler Karlýkta 40-59 arasýnda erkek ve kadýnda
3.8-3.4 ; erkek ve kadýnda 43.9-36.7 bulunmuþtur.
Radyolojik anormalliklere gelince, plevral
kalsifikasyon, kalýnlaþma , effüzyon ve MM
Karainde, Karlýka göre çok yüksek. Çevresel
incelemede, Karainde sokakta ölçülen solunabilir
tozda deðerleri 0.2-2.8 mg/m3 olmasýna karþýn,
Karlýkta bu deðer 0.3-1.5 mg/m 3 bulundu.
Karaindeki filtrelerde toplanan liflerin % 80i 10
mikrona yakýn boyda iken ; Karlýktaki filtrelerdeki
liflerin ancak %20si 10 mikron idi. Ýç ortam
ölçümlerinde lif sayýsý Karainde 0.03-1.38 lif/ml
iken Karlýktaki deðerler 0.01 lif/ml. üstüne
çýkmamýþtýr.
Öte yandan Karlýkta 1970-76 arasýnda hiç MM
görülmediði halde, Karainde bu altý yýlda 35 vaka
tespit edilmiþtir. Karaindeki bu yüksek deðer
mortalitenin 8.7/1000 olduðunu gösteriyor. Asbest
iþçilerinde bu yönden yapýlan çalýþmada bulunan
deðer 0.25-2.9 / 1000 olarak bulunmasý, erionitin
asbestten daha potent karsinojenik olduðunu
gösteriyordu.
Batýlý eksperlerle birlikte yürüttüðümüz

TÜRKÝYEDE MESLEKSEL VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR

75

epidemiolojik ve çevresel çalýþma sonuçlarý 1987 yýlýnda International Journal of Cancer dergisinde
yayýnlandý.19 Bu yazýda epidemiolojik, radyolojik, mortalite verileri ile birlikte çevrede solunabilir
toz, su, biyopsi materyallerinde yapýlan mineralojik çalýþma verileri toplandý.
Kanserli köylerde yaþayan koyunlarý satýn alýp bunlarýn akciðerlerinde lif araþtýrmasý yapýlmasý düþünüldü.
Zira, zeolitli taþlardan yapýlmýþ maðara ve ahýrda barýnan ; kýrlarda dolaþan koyunlarýn akciðerleri bir
Tablo 13. Koyun Akciðerlerinin l gm Kuru Aðýrlýðýndaki 106 Lif Deðerleri
Lifin cinsi

Erionite köyleri

Kontrol köyleri

T

P

Chrysotile

4.27

3.21

0.562

< 0.7

Zeolite

.13

.01

1.931

< 0.3

Crocidolite

.03

.13

1.633

10.4

hava pompasý olarak düþünülmüþtü. Nedense
Karainliler bize koyun satmadýlar. Buna karþýn
kontrol köyleri olan Karlýk, Boyalý, Bozca, Kýzýlköy,
Yeþilöz ve Sarýhýdýr ve Tuzköyden 1983 yýlý yazýnda
yaþlarý 5 ve yukarýsý koyunlar satýn alýndý. Kesilen
koyunlarýn akciðer örnekleri filtre edilmiþ formalin
solüsyonunda saklanarak Cardiffe gönderildi.
Pooley, Tuzköy koyunlarýndan alýnan 11 örneðin
beþinde erionit lifleri bulmasýna karþýn Sarýhýdýr ve
Karlýk koyunlarýndan alýnan örneklerinde az sayýda
lif görmüþtür. Buna karþýn, Boyalý, Yeþilöz, Bozca ve
Kýzýlköyde yaþamýþ koyunlarda hiç zeolite lifi
görülmemiþtir. Bazý örneklerde çok az sayýda
crocidolite ve chrysotile asbest lifi görülmüþtür.
Pooleyin raporu aþaðýdaki tabloda görülmektedir.19
Tablo incelendiðinde erionite köyleri olan Tuzköy
ve Sarýhýdýr koyunlarýn akciðerinde bulunan lifler,
kontrol köyleri Boyalý, Karlýk, Bozca, Yeþilöz ve
Karlýktaki koyunlardakilerle kýyaslandýðýnda,
chrysotile lif sayýsýnýn biraz yüksek olduðu ; zeolite
lifleri yönünden ise belirgin fark olmasýna karþýn
istatistiksel olarak önemli olmadýðý anlaþýlýyor.

Erionite Ýle Yapýlan Deneysel ve Genetik
Çalýþmalar:
Erionit ile ilk deneysel çalýþma Ýtalyada Maltoni ve
arkadaþlarý tarafýndan 1982 yýlýnda yapýlmýþtýr.(20)
Bu araþtýrýcýlar erionit ve crocidolite asbesti farelerin
plevra ve periton boþluðuna zerk etmiþlerdir. Erionit
zerkedilen 10 farenin dokuzu bir yýl içinde
mezotelyomadan ölmesine karþýn crocidolite
verilenlerde mezotelyoma geliþmemiþ. Periton
boþluðuna erionit zerk edilen farelerin hiç birisinde
peritoneal mezotelyoma görülmediði halde,
crocidolit verilenlerde tümör geliþmiþ.
Wagner ve arkadaþlarý Oregon erioniti ile nonfibröz
sentetik zeolit, erionit veya crocidolit karýþýmý ile
Fischer farelerinde bir yýl süre ile inhalasyon
deneyleri yapmýþlardýr.

Erionit soluyan 28 farenin hiçbirisi iki yýldan
fazla yaþamamýþ ve 27 tanesi mezotelyomadan
ölmüþtür. Sentetik nonfibröz zeolit soluyan 28
farenin birisinde adenokarsinoma, birisi yassý
epitel karsinoma ve birisinde de mezotelyoma
geliþmiþtir. Kontrol farelerin hiçbirisinde tümör
geliþmemiþtir.(21)
Wagner grubu intraplevral sedimenter erioniti zerk
ettikleri farelerin yarýsýna yakýnýnda mezotelyoma
geliþtirmiþlerdir. Buna karþýn benzer deneyi Karain erioniti
ile yaptýklarýnda 40 farenin hepsinde plevral mezotelyoma
görmüþlerdir.
Johnson ve arkadaþlarý, erionit soluyan
mezotelyomalý hayvanlardaki ultrastrüktürel
görünüþün, plevraya asbest zerkedilen
hayvanlardaki ultrastriktürel deðiþiklere
benzediðini görmüþlerdir.(22)
Suzuki, farelerin peritonuna erionit, mordenit ve
California chrysotile asbesti enjekte etmiþlerdir.
Erionit verilen 5 farenin dördünde, mezotelyoma,
histiostoma ve plazmasitoma görüldüðü halde,
asbest enjekte edilen 5 farenin ikisinde tümör
geliþmiþtir. Mordenit grubunda tümör
oluþmamýþtýr.(23) Suziki ve Kohyama, Colorado,
Nevada erioniti ve sentetik zeoliti farelerin
peritonuna zerk etmiþlerdir. Erionit kullanýlan
farelerin yarýsýndan fazlasýnda peritoneal
mezotelyoma ile birlikte plazmositoma ve
pankreas kanseri oluþmasýna karþý sentetik zeolit
ve r i l e n l e r d e t ü m ö r g ö r m e m i þ l e r d i r. ( 2 4 )
Özesmi ve arkadaþlarý, Karainden getirtilen
erionitli tüf kayasý tozlarýný farelerin peritonlarýna
zerk ettiklerinde, altý aydan fazla yaþayan
hayvanlarýn tümünde peritoneal mezotelyoma ve
maliðn lenfoma tespit etmiþlerdir.(25)
Pylev ve arkadaþlarý farelere intraplevral erionit
enjekte ederek 40 erkek farenin 39unda, 48 diþi
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farenin ise 43ünde plevral mezotelyoma
görmüþlerdir.(26)
Fibröz zeoliti ile yapýlan in vitro çalýþmalarda : hücre
kültürlerinde quartzdan daha az toksik olmasýna
karþýn, fare periton makrofajlarýnda LDH
salgýlamasýna, dev hücre oluþumuna yol açtýðý ve
koloni formasyonunu önlediði saptanmýþtýr.(27)
Asbest ve erionitin kanseri baþlattýðý veya kanser
fenotip olayýný hýzlandýrdýðý hakkýnda bir fikre sahip
olmak için periferik kan lenfositleri üzerinde
araþtýrma yapýlmýþtýr. Both ve arkadaþlarý asbest ve
erionitin insan lenfositlerinde mutasyon yaparak
heterozigosite kaybýna sebep olduðunu
izlemiþlerdir.(28)
Fraire ve arkadaþlarý, farelerin plevrasýna Nevada
Pine Valley erioniti inoküle ettikten sonra farklý
zaman dilimlerinde mezotel hücrelerindeki
deðiþiklikleri incelemiþlerdir.(29)
Hayvanlarýn 1/3 ünde fibrosis, kronik inflamasyon,
yabancý cisim reaksiyonu ve mezotelyal hiperplazi
görülmüþtür. Plevrasýnda belirgin nodüler reaksiyon
görülen tek bir farede mezotelyoma geliþmiþ.
Araþtýrmacýlar mezotelyomanýn az görülmesi sebebinin
kullanýlan erionitin fizik-kimyasal özelliðinden
kaynaklanabileceði kanaatýna varmýþlardýr.
Kleymenova ve arkadaþlarý, mezotelyoma

oluþmasýnda genetik bir mekanizmanýn etkin olup
olmadýðýný göstermek için, farelerde erionitin
sebep olduðu mezotelyoma hücre kültüründe p53
mutasyonu olmadýðýný yazmaktadýrlar. ( 3 0 )
Roushdy-Hammay ve akadaþlarý Karain ve
Tuzköyde MM.nýn yaygýn görüldüðü ailelerde aile
aðaçlarýna dayanarak genetik geçiþin otosomal
dominat olduðunu iddia etmiþlerse de bilim
adamlarýnýn çoðu tarafýndan kabul görmemiþtir.(31)
Daha önce belirtildiði gibi IARC ile yaptýðýmýz
çalýþma 1987 yýlýnda yayýnlanmýþtý.(19) IARC çalýþma
grubu hayvan deneyleri ile birlikte aðýrlýk verdiði
bu çalýþma IARCnin 1987 yýlýndaki 42 numaralý
monografýnda yer aldý.(3)
Bize en çok sorulan sorularýn arasýnda içilen veya
kullanýlan su yoluyla asbest ve fibröz zeolitin bedene
girip hastalýk yapýp yapmayacaðý hakkýndadýr.
Asbest veya zeolite lifleri ile kontamine yer altý
kaynaklarýndan gelen su ile , havlu ve çamaþýr yýkama
sýrasýnda bunlara takýlý kalabilecek liflerin solunmasýna
baðlý hastalýk olasýlýðýný ekarte edebilmek için, Karain ve
Sarýhýdýr köyünden iki ; Tuzköyden alýnan bir örnek
Birleþik Amerikadaki Çevre Koruma Kuruluþunda (
Environmental Protection Agency) Dr.Millete
gönderilmiþtir. Buradan gelen raporda, su örneklerinin
hiçbirisinde limit deðer olan litrede 50.000 lifin üstünde
sayýya rastlanmadýðý yazýlýdýr.

Tablo 14 a. Karainde 1970-74 Yýllarý Arasýnda Maliðn Hastalýklardan Ölenler
Maliðn Hastalýklardan ölümler
Sene

Nüfus

Erkek

Kadýn

Total

Ortalama yaþ

1970

808

3

5

8

55

1971

795

3

1

4

48

1972

656

4

1

5

49

1973

656

1

1

3

30

1974

604

8

6

14

50

Tablo 14 b. Karainde 1970-74 Arasýnda Ölenlerin Ölüm Sebepleri
Sene

MPM

Akciðer Ca

Abdominal Ca

Kanser dýþý

Total

1970

6

1

1

6

10

1971

2

1

1

5

9

1972

3

1

1

7

12

1973

2

0

1

3

6

1974

11

0

3

4

18

TÜRKÝYEDE MESLEKSEL VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR

77

Erionit Köylerinde Epidemiyolojik Çalýþmalar:
KARAÝN
Karainde ilk araþtýrma 1975 yýlýnda yapýlmýþtýr. Önce köyün saðlýk ocaðýndaki 1970-74 arasýndaki kayýtlar
incelenmiþtir.
Tablo 15. 1974 Kayýtlarýna Göre, Karain Ýle Komþu Köylerdeki Ölümlerin Kýyaslanmasý.
Uzaklýðý

Nüfus Total ölümler

Ölüm sebepleri

Köy

Görülen

Beklenen

MM

Abd.Ca

Bebek

Diðer

Karain

0

604

18

6.60

11

3

1

3

Akçaören

20

544

11

5.94

0

2

9

0

Akköy

9

972

6

10.62

0

0

2

1 kalp

Baþdere

13

2764

28

30.19

0

4

13

2 sva

Boyalý*

3

530

3

5.79

0

1

1

1 renal

Demirtaþ

12

275

3

3.00

0

1

1

1 koah

Ýltaþ

9

348

2

3.80

0

1

1

artrit

Karlýk

4

645

5

7.04

0

1

0

1 kalp

Yeþilöz*

7

641

4

7.00

0

0

2

1 rena

* Bu iki köyde birer MPMli vaka vardýr. Bunlar aslýnda Karainli olup evlenerek bu köylere giden kadýnlardýr.
Tablo 16. Ölenler Arasýnda Arasýnda Prospektif Çalýþma
Yýl

Total Ölüm Kanser

MPM

MPEM

Diðer Kan

E

Kanser %

K

E K

E K

E

K

E K

1979/93

50 61

2333

19 26

-

5

3 2

50.45

2003

7

5 7

4 6

-

1

1 1

66.66

11

Tablo 17. Karainde 1978 de 20 Yaþýn Üstündekilere Standart Akciðer Filmi Taramasý
Erkek : 149

Kadýn : 176
%

Sayý

%

Sayý

Radiological
Bulgular
Pl.kalýnlaþma

22.8

(34)

9.7

(17)

Pl.effüzyon

1.3

(2)

-

-

Pl.kalsifikasyon

2.7

(4)

0.6

(1)

Pl.hyalinize plak

0.7

(1)

-

-

Pl.effüzyon+kalýnlaþma

2.7

(4)

0.6

(1)

Karainde 1978 yýlýnda yapýlan taramada tespit edilen beniðn plevral hastalýðý bulunan
hastalara ait bilgiler aþaðýdaki tabloda gösterilmektedir.

TÜRKÝYEDE MESLEKSEL VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR

78

Tablo 18. Klinik ve Radyolojik Taramada Bulunan 5 Benign Plevral Hastalýklý Kiþiler Hakkýnda
bilgiler
Hasta Yaþ/Cins

Klinik-radyolojik bulgular

Taný yöntemi

Taný

Takip süresi

OD

45/E

30 yýl süreli sol pl.effüzyon

Torakotomi

Beniðn plörezi*

6 yýl

OK

55/E

Sað pl.kalýnlaþma / kalsifi.

Klin-radyolo

Kronik fibröz**

6 yýl

MC

65/ E

Sað pl. kalýnlaþma/kalsifi

Klinik-radyolo

Kronik fibröz.
Plöritis ve kalsifi.

10

HAD

45/E

Sað hidro-pnomotoraks

Pl.iðne biyopsi

Kronik fibröz plöretis

6

AO

45/E

Sol pl.kalýnlaþma

Klinik-radyolo

Kronik fibröz plöretis

6

* Beniðn plöral effüzyon, erionite solunmasýna baðlý
** Kronik fibröz plöretis ve kalsifikasyon erionite inhalasyonuna baðlý olabilir.
Tablo 19 Karainde 1 Ocak 1975  1981 yýllarý Arasýnda Yapýlan Prospektif Çalýþma
Cins

Erkek

Kadýn

Hastalýk

Total E K

Yaþ aralýðý

Ortalama yaþ

Yaþ aralýðý

Ortalama yaþ

MPM

38

20 18

27  65

44.9

37  67

50.8

Mide Ca

4

1 3

46

34  70

53.6

Akciðer Ca 2

- 2

-

40  65

52.5

Deri Ca

2

1 1

80

65

Meme Ca

1

1 1

-

57

CFP/CPP* 7

5 2

54  64

52

* CFP : Kronik fibröz plöretis

CPP : Kalsifiye plevral plak

50  60

50

55
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Tablo 20. Karainli Olupda Yurt Dýþýnda Hastalanýp Ölenler
Adý Soyadý

Yaþ/Cins

Çalýþtýðý ülke

Ölüm

sebebi

H. A.

28/E

Almanya

MPM

A.A.

50/E

Hollanda

MPM

M.C.

38/E

Hollanda

MPM

N.Ç.

72/K

Ýsveç

MPM

M.S.Ç.

62/K

Ýsveç

MPM

F.D.

40/E

Ýsveç

MPM

H.H.D

45/E

Ýsveç

MPM

M.D

35/E

Ýsveç

MPM

Ý.D.

70/E

Ýsveç

MPM

M.D.

58/E

Ýsveç

MPM

H.D.

57/K

Ýsveç

MPM

F.D.

46/K

Ýsveç

MPM

A.D.

56/E

Ýsveç

MPM

N.D.Ö.

29/K

Ýsveç

Meme kanseri

M.K.

48/E

Hollanda

MPM

H.Ö.G.

35/K

Hollanda

MPM

O.Ö.

52/E

Ýsveç

MPM

M.Ö.

48/E

Almanya

MPM

N.Ö.

43/K

Almanya

MPM

Ý.Ö.

42/E

Ýsveç

MPM

Ý.Ü.

57/E

Hollanda

MPM

F.Ü.

67/K

Hollanda

Diabetus Mellitus

Þ.P.

40/K

Ýsveç

MPM

O.P.

43/E

Almanya

MPM

H.S.

50/E

Ýsveç

MPM

K.T.

42/E

Ýsveç

MPM

B.Ö.

55/K

Ýsveç

MPM

A.T.

64/E

Almanya

MPM

A.P.

62/E

Ýsveç

Kalb Hastalýðý

H.A.Y.

76/E

Ýsveç

MPM

M.Ý.

83/E

Ýsveç

CVA

A.A.

66/E

Almanya

CVA

H.Ö.Ý.

48/K

Ýsveç

MPM

Toplam : 33 kiþi . 21 Ýsveçten ; 6 Hollandadan, 6 Almanyadan 27 MPM , l Meme kanseri, 2 CVA, 1
kalb, 1 DM, l intihar.
27 MPM.nin : 18 erkek / 9 kadýn. Ortalama yaþ : Erkek 50.38, Kadýn 50.88
MPM.lilerin yaþ aralýðý : Erkek : 28-76 ; Kadýn 35-72.
Kanserden ölüm oraný % 81.8.
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Tablo 21 . 1 Ocak  31 Aralýk Kasým 2004 tarihleri arasýnda Karainden ölenler
Adý, Soyadý

Yaþ/Cins

Ölüm tarihi

Ölüm sebebi

M.P.

70/K

4.2.2004

MPM

H.A.Y

76/E

6.2.2004

MPM

Ýsveçten emekli

M.Ý.

83/E

6.2.2004

CVA

Ýsveçte öldü

H.T.

72/K

7.2.2004

Kalb Hst.

M.A.

69/E

12.2.2004

MPM

M.Ö.

82/E

21.2.2004

MPM

A.A.

67/E

10.3.2004

KOAH

F.T.P.

60/K

29.4.2004

MPM

A.A.

66/E

18.5.2004

CVA

R.A.

66/K

23.5.2004

Kalb/böbrek hst.

M.A.K.

70/E

25.6.2004

Beyin kanseri

H.P.

75/E

29.7.2004

MPM

Þ.K.D.

46/K

12.10.2004

MPM

B.G.

72/E

1.9.2004

Gýrtlak kanseri

L.T.

62/K

9.9.2004

MPM

Z.A.

30/E

21.10.2004

Beyin Kanseri

Þ.D.

74/E

22.10.2004

Kalb Hst.

H.D.

48/K

27.10.2004

MPM

Ek bilgiler

Almanyada öldü

Ölüm sayýsý 18. MPM sayýsý 9. 2 beyin kanseri, l gýrtlak kanseri. Total kanser sayýsý 12.
Kanserden ölenlerin yüzdesi % 66.6
Özesmi ve arkadaþlarýnýn Ýsveçte 1990 yýlýnda
yaþayan 84 Karainliyi klinik ve radyolojik taramadan
geçirmiþlerdir. 1980 yýlýndaki kayýtlara göre Ýsveçteki
Karainlilerin sayýsý 117 imiþ. Bunlardan ölenlerin
üçü de MPM imiþ. Dördü Türkiyeye dönmüþ. 1981l985 arasýnda 4 yeni mezotelyoma vakasý bulunmuþ.
Bu yeni çalýþmada tarananlarýn yaþ aralýðý 17  64,
ortalama yaþ ise 36 imiþ. Ýnsidansýn yýlda % 1
olduðuna karar verilmiþ. Vakalarýn % 6 ýnda plevral
plak , % 4ünde interlober fissurda kalýnlaþma ve %
2.sinde diðer plevra degiþiklikleri bulunmuþ.
Mezotelyamalý bir hastanýn beþ yýl önce (1980) alýnan
akciðer filmi normal olmasýna karþýn 1985 yýlýndaki
filmde interlober fissürde kalýnlaþma olmasý MPMin
ilk radyolojik belirtisi olarak kabul edilmiþ . Yazarlara
göre plevral lezyonlarýn az görülmesinin sebebi,
taramanlarýn ortalama yaþýnýn 36 olmasý yüzünden.32
Metintaþ ve arkadaþlarý, 1965-1997 yýllarý arasýnda
Ýsveçte yaþayan 162 kiþi üzerinde kohort çalýþmasý
yapmýþtýr.33 Bu süre için ölen 18 kiþi MM.dan
ölmüþ. Ayrýca MM olup da yaþayan 6 kiþi daha
varmýþ. Bunlardan birisinde MPEM tanýsý konmuþ.

Bu deðerlere göre Ýsveçteki ölen Karainlilerin %
78 inde ölüm sebebinin MM olduðuna karar
verilmiþ. Kohort üzerinde yapýlan yorumlarda,
MM.li Karainli erkeklerin, Ýþveçlilere göre 135 ;
Kadýnlarýn ise 1,335 kat daha fazla riskli olduðunu
hesaplamýþ. Vakalarýn Erionite maruziyeti
erkeklerde 27+/- 10, kadýnlarýn ise 32 +/- 32 yýl
olduðu hesaplanarak Karainde 10 yýldan az
yaþamýþ kimselerin hiçbirisinde tümör
görülmediðini vurgulamýþlardýr.
Karainliler üzerinde Ýsveeçte yapýlan çalýþma ile
bizim Türkiyedekiler arasýnda sayýsal
uyuþmazlýklar var. Bunlarýn açýklanmasýnýn
yapýlmasý lazým.
1 Karainli hastalarýn Ýsveçlilerle kýyaslanmasý
kýsmen doðrudur. Ýsveçlilerde görülen MM
sebebi asbest, Karainlilerde ise erionit. Erionit
üzerinde yapýlan deneysel ve epidemiyolojik
çalýþmalar onun asbestten çok daha fazla
karsinojenik olduðunu göstermiþtir. Batý
dünyasýnda asbestli iþ yerinde çalýþanlar daha
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ziyade erkekler olduðu için kadýnlarda kanser
görülme oraný çok düþüktür.
2 Mortalite oraný bizim çalýþmalarýmýzdan çok
daha yüksektir. Bunda iki faktör etkili olabilir.
Ýlki Karainde yaþayanlarla Ýsveçte yaþayanlarýn
sosyal ve ekonomik yönleri farklýdýr. Karainde
ölüm sebebleri arasýnda çocuk ölümleri, trafik
kazasý, þeker hastalýðý, kalb damar hastalýklarý
olmasý kanserdeki mortaliteyi düþürebilir.
Bizim de çoðu Ýsveçte yaþayan Karainlilerde
yaptýðýmýz araþtýrmada da kanserden
meydana gelen ölüm oraný % 81i bulmuþtur.
Fakat Türkiyede yapýlan çalýþmalarda bu oran
% 66ya düþmüþtür. Ýkinci faktör, Türkiyedeki
Karainlilerdeki taný güçlüðü. Bu yüzden ölüm
sebebi bilinmeyen veya baþka bir hastalýðý baðlý
olanlarýn bir kýsmýnda gerçek ölüm sebebi
MM.olabilir.
3 Ýþveçe çalýþmaya gidenlerin tümü genç ve orta
yaþta kiþiler. Bunlar oraya gitmeden önce
deðiþik yerlerde, çalýþmýþ olabilir. Bunlarýn
erionit maruziyetini hesaplamak kolay deðil.
Maruziyet süresine bakarak, 20 yýldan az
kalanlarda hastalýk olmadýðýný hükmetmenin
doðru olacaðýný sanmýyoruz. Nitekim,
IARC.den Saracci ile birlikte yazdýðýmýz
makalede yaþ-mortalite iliþkisi üzerinde de
durulmuþtur. Burada maruziyetin doðar
doðmaz baþladýðýný belirtiyoruz. Kaldý ki
benim takip ettiðim olgular içinde, ilkokulu
bitirdikten sonra köyü tamamen terk edenler
arasýnda dahi MM.li hastalar var.

81

kalsifikasyonu olanlarý oradaki teknisyenlere de
gösteriyorduk. Onlar, ayný görünümün Tuzköyde
yaþayanlarda da olduðunu söylemiþlerdi. Bu bizim
ilgimizi çektiði için orada da benzer bir çalýþmayý
yapmayý planlamýþtýk. (Resim 22)
Tuzköydeki araþtýrmayý doçentlik tezi olarak Dr.
Mustafa Artvinliye verdik. Artvinli, 1978 yýlý
sonbaharýnda yanýna MTAda çalýþan Asým Göktepeli
ve röntgen teknisyeni olarak yetiþtirdiðimiz klinik
elemanlarýndan Turgut Tatarhaný da yanýna alarak
Tuzköye yerleþti. Köyde on beþ gün kalarak güzel
bir epidemiolojik çalýþma yaptý. Kontrol köyü olarak
Tuzköye komþu Kýzýlköyü seçmiþti. Gülþehirdeki
Nüfus müdürlüðünden seçim kayýtlarýný alarak, 25
yaþýn üstündeki kadýn ve erkekleri random usulüyle
ayýrarak çalýþmaya baþladý. Tuzköyden 153 erkek,
278 kadýn ; Kýzýlköyden 47 erkek ve 53 kadýný
araþtýrmaya dahil etti.. Tuzköyden 19, Kýzýlköyden
5 kiþi çeþitli nedenlerle çalýþmaya katýlamadý.
Neticede Tuzköyden 312, Kýzýlköyden 95 birey
araþtýrmaya alýndý. Bu çalýþma Archives Environ
Health dergisinde yayýnlandý (34)
Araþtýrmaya katýlanlar önce hazýrlanan anket
formunu doldurduktan sonra fizik muayeneden
geçirildikten sonra Picker marka portabýl röntgen
makinasý ile standart arka-ön akciðer filmleri
alýnmýþtýr.
Aþaðadaki tabloda Tuzköyden araþtýrmaya
katýlanlarýn yaþ gruplarý ve bunlarýn cinse göre
daðýlýmlarý görülüyor.

TUZKÖY
Karainde çalýþmalarýmýzý sürdürürken köyde
portabýl rontgen makinasý ile çektiðimiz filmlerin
banyosu için Nevþehir Verem Savaþ Dispanserine
gitmiþtik. Banyo edilen filmlerde yaygýn
Tablo 22 . Tuzköyde Araþtýrmaya Katýlanlarýn Yaþ ve Cinse Göre Daðýlýmý.
Yaþ Gruplarý/yýl

Erkek

Kadýn

25-39

62 (43.0)

82 (57.0)

40-54

42 (42.9)

56 (57.1)

55-69

30 (57.7)

22 (42.3)

> 70

11 (61.1)

7 (38.9)

TOTAL

145 (46.5)

167 (53.5)

Kýzýlköyde araþtýrmaya katýlanlarýn yaþ ve cinse göre daðýlýmý aþaðýdaki tabloda görülmektedir.
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Tablo 23. Kýzýlköyde Araþtýrmaya Katýlanlarýn Yaþ ve Cinse göre Daðýlýmý
Katýlanlarýn sayýlarý ve %
Yaþ Gruplarý/yýl

Erkek

Kadýn

25-39

19 (42.2)

26 (57.8)

40-54

12 (44.4)

15 (55.6)

55-69

11 (57.9)

8 (42.1)

> 70

3 (75.0)

1 (25.00)

TOTAL

45 (47.4)

50 (52.6)

Her iki köyde araþtýrmaya alýnanlarýn yaþ
ortalamasý 42.83 -/+ 13.82 /ve 42.52 -/+ 14.69 olup
aralarýnda önemli fark yoktu (p>0.05). Keza erkek
ve kadýnlarda yaþ ortalamasý da farklý deðildir.

radyolojik tetkikte, solda plevral sývý birikimi vardý.
Abrams iðnesi ile alýnan plevra biyopsisinde maliðn
plevral mezotelyoma görüldü.

Vaka 1: 42 yaþýndaki erkek hasta, zayýflama ve
halsizlikten yakýnmaktaydý. Klinik ve radyolojik
muayenede solda CPP ile birlikte plevral effüzyon
bulundu. Abrams iðnesi ile alýnan plevra biyopsisinde
kronik fibröz plöretis bulundu. Bunun üzerine sol
torakotomi yapýldý. Plevra boþluðundan 1,300 ml.
hemorajik sývý boþaltýldý. Plevrada kalsifiye nodüler
görünüm vardý. Buralardan biyopsi alýndý taný miks
tipte plevral mezotelyoma olarak geldi.

Vaka 3: 38 yaþýndaki erkek hasta sað sýrt aðrýsý ile
baþ vurdu. Fizik muayene ve radyolojik tetkik ile
saðda an fas yaygýn plevral kalýnlaþma görüldü.
Kendisine dekortikasyon ameliyatý önerildi.
Ameliyatta kösele gibi kalýnlaþmýþ parietal plevra
soyuldu, akciðerden biyopsi alýndý. Histolojik taný
kronik plöretis olarak geldi. Akciðer dokusunda
yapýlan mineralojik inceleme Cardiffteki maden
tetkik ve araþtýrma bölümünde Pooley tarafýndan
yapýldý ve akciðerde bulunan liflerin fibröz zeolit
(erionite) ile uyumlu olduðu rapor edildi. Bu olgu
ile Cappadocia bölgesinde ilk kez dokuda erionite
gösterilmiþ oldu.

Vaka 2: 31 yaþýndaki erkek hasta, köyün yakýnýndaki
tuz madeninde çalýþmakta olup nefes darlýðý ve sol
sýrt aðrýsýndan yakýnýyordu. Fizik muayene ve

Tuzköyde Temmuz 1977 ile Þubat 1978 7 aylýk süre
içinde 6 hasta kaybedilmiþtir. Bunlar hakkýnda
bilgiler aþaðýdaki tabloda görülmektedir.

Tuzköydeki araþtýrma sýrasýnda üç hasta
bulunmuþtur. Bunlara ait özet bilgiler :

Tablo 24. Tuzköyde Temmuz 1977- Þubat 1978 Arasýnda Ölenlere Ait Bilgiler.
Vaka

Cins

Ölüm Yaþý

Teþhis

HC

Kadýn

66

MPEM

AID

Erkek

59

DT

Kadýn

58

Akciðer kanseri
Siroz*

HC

Kadýn

62

MPEM

EC

Kadýn

64

MPEM

IY

Erkek

45

Kronik pyelonefritis

*Bu hasta MPEM olabilir.
Tarama sýrasýnda Tuzköyde sekizi MPM, birisi CFP ve birisi de deri kanseri tanýsý ile yaþayan kiþiler vardý.
Buna karþýn Kýzýlköyde klinik ve radyolojik taramada maliðn hastalýðý olan kiþiye rastlanmamýþtýr.
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Tablo 25.Tuzköyde 1980-1994 yýllarý Arasýnda Ölenler Üzerinde Proportionel Mortalite Çalýþmasý
Sayý

%

Kanserden ölenler (total)

225

52.1

MPM

105

24.3

MPEM

60

13.9

Sindirim sistemi kanserleri

29

6.7

Akciðer Kanseri

7

1.4

Diðer kanser türleri

6

0.9

Lösemi/ lenfoma

4

1.4

Kanser dýþý ölümler

207

47.9

Toplam ölüm

432

100.0

Maliðn peritoneal mezotelyoma kadýnlarda daha
fazla görülmektedir. Sindirim sistemi kanserlerinin
içinde en sýk görülenler, kolon, kolo-rektal, mide,
karaciðer kanseridir. Akciðer kanseri olanlarýn çoðu
erkek olup sigara içicidir. Diðer kanserler arasýnda
cilt ve prostat kanserleri yer alýr. Bir hastada lösemi,
3 hastada ise lenfoma tanýsý konmuþtur.
Kanser dýþý ölümlerin içinde baþ sýrayý, kalp ve
damar hastalýklarý almakta olup diðerleri bebek
ölümleri, trafik kazasý, suda boðulma, yaþlýlýða baðlý
serebro vasküler olay ve intihar.
Tuzköy diðer iki erionit köyünden daha büyük bir
kasabaydý. Her gittiðimizde köyde ölümü bekleyen
en az üç hasta görüyorduk. Hastanede yatanlarýn
sayýlarý bunun en az iki katý kadardý. Köyün
yamacýndaki mezarlýk yerine, köy giriþinde yeni
bir mezarlýk yapýlmýþtý. Buraya uðradýðýnýzda her
zaman sahibini bekleyen 2 veya 3 hazýr mezar dikkati
çeker görürsünüz.(Resim 23,24)
Bilimsel çalýþmanýn temel taþlarýndan birisi de otopsi
yapýlmasýdýr. Bizim en büyük noksanýmýz bu idi. Bir
gün köyde dolaþýrken, tarlada öbek öbek topraklar
görmüþtüm. Bunlar beslenmelerini soðan ve
patatesten temin eden köstebeklerin izleriydi.
Köstebekler, yer altý örgütü kurduðu için bunlarý
yakalamak kolay deðildi. Köyde Nahit isimli
köstebekçi olduðunu öðrendik. Ondan bize köstebek
yakalamasýný istemiþtik. Nazlandý, durdu. Ýþi paraya
döktü. Köstebek baþýna on Amerikan dolarý ile
anlaþtýk. Köstebek akciðerini mineralojik inceleme
için yurt dýþýna götürmeyi göze alamadýk. Zira, hava
alanýnda gümrük köpekleriyle baþýmýz derde girer
diye korktuk ! Meraklýlar öðrensin diye Resim 16da
köstebek yakalama yöntemini göstermeyi uygun
bulduk.

SARIHIDIR
Bugün nüfusu yaklaþýk 800 olan Sarýhýdýr köyünde
hane sayýsý 60-80 arasýnda deðiþmektedir. Köyün
içinden, etraf ilçe ve þehirlere göçler olmuþtur.
Halen, Ürgüpte 60-80; Kayseride 20-25, Avanosda
15-20 Nevþehir ve Ankarada 5-6 Sarýhýdýrlý aile
vardýr. Yurt dýþýnda yaþayanlarýn çoðu Almanyada
olmak üzere, Fransada , Belçikada Hollandada
aile bulunuyor. Almanyada Sarýhýdýrlýlarýn
kurduðu derneðin üye sayýsý 85 olarak biliniyor.
Ýsveçde çalýþan Sarýhýdýrlý yok.
Sarýhýdýr köyünün konumu diðer iki erionite
köyünden farklý. Farklýlýk köyün tarihçesi ile
baþlýyor. Yaþlýlarýn söylediðine göre köye ilk
yerleþim, yüzyýllar önce Anadoludan gelip burada
ev kuran Hýdýr isimli birisi tarafýndan baþlamýþtýr.
Hýdýr sarýþýn olduðu için köyün adý Sarýhýdýr
olarak kalmýþ. Sonradan onu takip edenler, ilk
yerleþim yerinin, arkasýnda, güney tarafýnda
bulunan, kayalarýn bulunduðu yerlerden düzgün
olanlarý evde temel ve duvar taþý olarak
kullanmýþlar. Jeolojide tüf kayasý olarak bilinen
butaþlar kolayca yontulan, su ile temas ettiðinde
sertleþen bir kaya türüdür. Bunlar zamanla
kolayca ufalanacak (tüf tozu) haline geliyor. Bunlar
tüf tozu olarak isimlendiriliyor. Köyde yapýlan
jeolojik çalýþmalarda, tüften yapýlmýþ kayalar ile
ev, ahýr ve bahçe duvarlarýnýn yapýldýðýný görüldü.
Eski köyün Kýzýlýrmak nehrinin güney yakasýnda
kurulmasýnýn nedeni, arkasýndaki sýralý kayalýk
tepeler sebebiyle rüzgar ve soðuktan korunmak,
su ihtiyacýný nehirden temin etmek için olsa gerek.
Nehrin güney yakasýnda yüksekliði 50 metreyi
bulan sýralý kayalýklarýn içinde bir kaç tane, deðiþik
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maðara var. Bunlarýn ikisi içinde bir alayý, yani
ortalama bin kiþiyi barýndýracak kadar büyük.
Maðaranýn içinde birbirinden ayrýlmýþ oda
þeklinde bölümler var. Ortada deðiþik büyüklükte,
yenecek, içecek þeylerin saklandýðý çukurlar
mevcut. Cappadocia yöresine yerleþen ilk
Hýristiyanlarýn Roma Ýmparatorluðu askerlerinden
ve Arap saldýrýsýndan korunmak için yer altýnda
kurduðu þehirlerde yaþadýðýný biliyoruz.
Sarýhýdýrdaki büyük maðaralar da bu amaçla
kullanýlmýþ olmalý. Gündüzün, maðaradan
uzatýlan merdivenle aþaðýya inip hayvanlarýný
otlatan, tarlalarýnda çalýþan insanlar, hava
karardýðýnda merdivenle maðaranýn içine
girdikten sonra merdivenleri içeri alýrlarmýþ.

yapýlarak karþýya geçiþ kolaylaþmýþ. Sonraki yýllarda,
eski köydeki bazý aileler de kendi imkanlarý ile karþý
tarafta ev yapmýþlardýr. (Resim 26)
Yeni yerleþim yerinde yapýlan evlerin özellikleri var.
Bunlarýn zemini, eski Kýzýlýrmak nehrinin, yataðý
olan kumlu çakýllý zeminden yapýlmýþ. Yani karþý
taraf gibi tüflerin üzerine kurulmamýþ. Bu evlerin
birinci katlarý, ahýr ve samanlýk olarak kullandýklarý
yerlerin duvarlarý da, eski köyün arkasýndaki
kayalardan sökülerek alýndýktan sonra
þekillendirilmiþ tüflü kayalardan. Ev duvarlarýnýn
çoðu çimento ve çamur ile sývanmýþ. 1990 yýlýnda
kýþ aðýr geçmiþ , Kýzýlýrmak taþmýþ ve eski köyün
nehre yakýn olanlardan 5 ev zarar görmüþ. Onlar
da devletten yardým istemiþler. Hükümet aile baþýna
6 milyon TL. ödeyerek bunlarýn da karþý tarafa
taþýnmasýna yardýmcý olmuþ. Bunlarýn bazýlarý
Kayserinin Ýncesu ilçesinden getirilen taþlarý
kullanmýþlar. Doksanlý yýllardan sonra eski köyde
sadece Taþkýn ailesinin evi kalmýþ. Orada uzun süre
tek baþýna yaþamýþ. Yaþlýlýk sebebiyle akli dengesini
kaybettiði için o da yeni yerleþim yerindeki ailesine
katýlmak zorunda kalmýþtýr. Þimdiki durumda eski
köydeki 97 hanenin hepsi nehrin kuzey yakasýndaki
evlerde oturmaktadýr.

Bir aralýk Sarýhýdýrdaki maðaralar gübrelerinden
yararlanmak için güvercin yuvasý olarak da
kullanýlmýþ. Yol hizasýndaki maðaralar küçük baþ
h a y va n l a r a a ð ý l o l a r a k k u l l a n ý l m a k t a .
Sarýhýdýr köylüleri 1958 yýlýnda Nevþehir Valiliði
kanalýyla Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðýna baþ
vurmuþlar. Dilekçede evlerinin arkasýnda bulunan
kayalarýn zamanla aþýnarak yerlerinden oynadýðý,
rüzgar ve kar birikintisinin etkisiyle aþaðýya
yuvarlanarak evlerin duvarlarýný yýktýðýný,
hayvanlarýnýn sakatladýðýný bildirerek,
Kýzýlýrmaðýn kuzey yakasýna taþýnmak için
devletten yardým istemiþler.

Sarýhýdýr köyü Karainin 13 km. kuzeyinde, Tuzköy
ise 24 km. batýsýna düþmektedir. Buranýn sakinleri
de hayvancýlýk ve tarýmla yaþamlarýný
sürdürmektedir. Çoðunun üzüm baðlarý ve meyve
aðaçlarý var.

Bakanlýktan gelen heyet kayalarýn zarar verebileceði
47 evin taþýnmasý için rapor vermiþ. Hane baþýna
l,000 TL ödenerek, nehrin karþý kýyýsýndaki uygun
bir alana yeniden ev kurmalarýný istemiþ. Bu arada,
Bakanlýðýn taþýnmasýna karar verdiði evler, artýk devletin
malýdýr. Yeni yapýlacak ev için buradan, kapý, pencere, taþ
gibi þeyler alýnamaz kararý ev sahiplerine
bildirilmiþ.Bu aileler, 1960 yýlýna kadar karþý tarafa
taþýnmýþlar. Bu arada nehir üzerine köprü de

1980 yýlýnda Sarýhýdýrda epidemiolojik bir çalýþma
yapýlmýþtýr. Bu çalýþmada 25 yaþýn üstünde erkek ve
kadýnlarda köy okulunda anket formu
doldurulduktan sonra fizik muayeneleri yapýlmýþ ve
portabýl Picker marka röntgen makinesiyle köylülerin
standart akciðer filmleri çekilmiþtir. Radyolojik
deðerlendirme aþaðýdaki tabloda görülmektedir.

Tablo 26. Sarýhýdýrda 1980 yýlýnda 25 yaþýn üstündeki hastalarýn P-A akciðer filmi taramasýnýn
deðerlendirilmesi.
Radyolojik Bulgular

Sayý

%

Diffüz intersititiel fibrosisi

131

66.83

Plevral kalýnlaþma

41

20.91

Kalsifiye plevral plaklar

19

9.69

Kitle

3

1.53

Plevral effüzyon

2

1.02

Total

196

100
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Hastalarýn klinik muayenesi radyolojik bulgularla
birlikte deðerlendirildiðinde

boyu 3.7 mikron, ortalama çapý 0.27 mikron
olan 6.4x10 8 adet lif bulunmuþtur.

1) Diffüz intersititiel fibrosis köylülerin, tarýmsal
alanda çalýþýrken soluduklarý, organik ve
inorganik tozlarda, erkeklerin ev yapýmýnda
kullandýklarý taþlarý yontmalarýndan
kaynaklanmasýna baðlý olabilir. Bunlarýn
arasýnda bulunan A.B. adýnda, 63 yaþýndaki
taþ yontucusu köylüde , radyolojik olarak alt
loblarda daha belirgin irregüler intersititiel
gölgeler mevcuttu. Bu hastadan bronkoskopi
sýrasýnda multiple transbronþial biyopsi
alýnmýþtýr. Histolojik görünüm diffüz akciðer
fibrosisi olduðunu kesinleþtirmiþtir. Akciðer
dokusunda yapýlan mineralojik incelemede, l
gram kuru akciðerde 2 x l08 adet, ortalama
boylarý 4.8 mikron, çaplarý 0.4 mikron olan
erionite lifleri, içinde diatom parçalarý da
bulunan partikülöz materyal bulunmuþtur

5) Plevral effüzyonlu iki hastaya Abrams iðnesi
ile plevra biyopsisi yapýlmýþ ve sonuç maliðn
mezotelyoma olarak gelmiþtir. RP isimli olanýna
sað plöro-pnömonektami yapýlmýþtý. Bu
hastanýn l gram kuru akciðer dokusunda 4x103
adet ferrüginöz cisimcik (zeolite body) ;
ortalama boyu 4.8 mikron, ortalama çapý 0.31
mikron olan , 7 x107 % 85i erionite olan lif
bulundu. Bu kadýnýn eski Sarýhýdýr köyündeki
evinin içinden ve avlusundan alýnan solunabilir
toz örneklerinde de erionite lifleri görülmüþtü

2) Plevral kalýnlaþmanýn nedeni, erionite baðlý
beniðn plevral effüzyonun veya geçirilmiþ
tüberküloz sekeli olabilir.
3) Kalsifiye plaklarýn görünümü, asbest
inhalasyonunda görülen paryetal plevral
kalsifikasyonlara çok benzemekteydi. Bunlarýn
benzer fibröz mineral olan erioniteden
kaynaklanmasý gerekir.
4) Kitlesi olan ilk hastaya torakotomi ile epitelyal
MPM tanýsý kondu. Bu hastada da plevral
kalýnlaþma ve paryetal plevrada tipik
kalsifikasyonlar mevcuttu. Baþka bir hastada
ameliyatla maliðn lokalize mezotelyoma tanýsý
konmuþtu. Kitle görünümlü 35 yaþýndaki FG.
isimli kadýnda akciðerdeki lezyon ameliyatla
çýkartýldý. Histolojik taný hamartoma olarak
geldi. Bu kadýnýn l gram kuru akciðer
dokusunda, % 92si erionite olan, ortalama

Sarýhýdýr köyünde ikinci araþtýrma Karain ve
Karlýk köylerinin de içinde bulunduðu kohort
türünde olmuþtur. 1980 yýlýnda Sarýhýdýrda yaþlarý
20nin üstünde 337 erkek ve kadýn , 2001 yýlýna
kadar takip edilmiþtir. Takip edilenlerin ortalama
yaþý 39 idi. Aþaðýdaki tabloda Sarýhýdýrdaki kohort
çalýþmasý sonuçlarý görülmektedir.
Karain, Sarýhýdýr ve Karlýký içeren cohort çalýþmasý
yapýlmýþtýr. Çalýþmaya, 20 yaþýn üstünde kadýn
ve erkekler alýndý. Karainde 327, bunun kontrol
köyü olan Karlýkta 230, Sarýhýdýrda ise 337 kiþi
alýndý. Sonuçlar, aþaðýdaki tabloda görülmektedir.
Bu kohort çalýþmasý ile ilgili yazýmýz 2006 yýlý
Journal .National .Cancer Institute dergisinde
Prospective study of mesothelioma mortality in
three zeolite-exposed villages in Cappadocia,
Turkey adýyla çýkmýþtýr.. 35 Bu yazý , Geotimes,
Science News dergilerinde de paylaþýlmýþtýr.konu
edilmiþtir.
Son olarak 5 Kasým 2004 günü MTAda çalýþan Dr.
Eþref Atabey ile birlikte köyü ziyaret ettik. Ben
köyün hastalarýyla ilgilenirken, arkadaþým eski
ve yeni yerleþim alanlarýný inceledi. Köyde, MT.
isimli erkek hastada colorectal Ca, SG ve DY isimli

Tablo 27. Karain , Karlýk ve Sarýhýdýrda kohort çalýþmasý
KARAÝN
Yýllar

Total Ölüm
Sayý

1979 01 327

160

KARLIK

82
94

1979-01

Kanser

Yýllýk kanser

MPM MPEM Diðer

dýþý ölüm

ölüm hýzý

70

6

9

75

15.65/ 1000

1*

1**

11

56

3.13/ 1000

23

9

6

56

6.24/ 1000

230

SARIHIDIR
1980-01

Kanserden ölüm

337

* Aslen Karainli. ** Aslen Incesulu
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iki kadýnda MPM, ZB isimli baþka bir kadýnda
çok muhtemelen MPEM, BÇ isimli erkekte ileri
dönem maksilla sinüsü kanseri vardý.
Sarýhýdýr muhtarýnýn isteði üzerine 15 Aralýk 2004
günü köyde yirmi yaþýn üstünde 66 kiþinin standart
akciðer filmini alarak radyolojik tarama yaptýk.
Tarananlarýn 40ý kadýn olup yaþlarý 31-70 (ortalama
yaþý 50.52) arasýnda deðiþiyordu. Bunlarýn sadece
16sý 5-40 yýl arasýnda eski köyde yaþamýþlardý.
Geriye kalan erkeklerin sayýsý 26 olup yaþlarý ise 3576 arasýnda (ortalama yaþ 51) deðiþiyordu. Erkeklerin
16sý 2-49 yýl arasýnda eski köyde doðmuþ ve
yaþamýþlardýr.

aþaðýdaki tabloda görülmektedir.
Akciðer film taramasý yapýlan 66 kiþi içinde PI,
MPM, CPP ve diðer anormalliklerin durumu eski
köyde kaldýklarý süreler aþaðýdaki tabloda
görülmektedir.

Taramada anormallik bulunanlar hakkýnda bilgiler
Tablo 28. 25 Aralýk 2004 Günü Akciðer Filmi Taramasýnda Anormallik
Bulunanlar Hakkýnda Bilgiler.
Ýsim /Yaþ /cins

Eski köyde kaldýðý süre

Yeni köyde kaldýðý süre

Radyolojik Bulgu

1 ZB 64

K

20

44

CPP : Sað/Sol/Peri

2 AT 48

K

48

0

Kardiomegali

3 AT 62 K

6

56

Kardiomegali

4 AY 45 K

45

0

Azygos lob.

5 KY 65 K

20

40

PI

6 YY 63 E

38

25

Diffüz ÝAH

7 GT 64

K

59

5

CPP :Solda

8 HT 31 K

31

0

scoliosis

9 KG 70

K

35

35

CPP :Solda

10 FÖ 50

K

38

22

Cervical costa.

11 MD 69 E

35

34

MPM ? Solda

12 RÖ 57 E

47

10

Akciðer Ca..

13 TG 46

E

46

0

PI

14 MT 67

E

42

25

CPP:Bil:diaph,perik

15 KG

E

60

10

Sol CPP

17 ÞG 70

E

30

40

CPP,bilateral

18 BG 79 E

30

49

CPP + CFP sol

19 AK 53 E

45

12

CPP saðda

20 MAG 51 E

51

51

PI

21 SG 65

60

5

MPM

K
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Tablo 29. Radyolojik Anormallik Görülenlerin Eski Köyde Kalýþ Süreleri/yýl
Ýnterlober fissür kalýnlaþmasý

MPM

CPP

Diðer

20

35

20

48

46

47

59

6

51

60

35

45

42

38

60

31

30

38
30
45

37.0

47.3

40.12

34.16

Taramaya katýlamayan Dilber Yýlmaz ismindeki 60 yaþýndaki kadýn Erciyes Ü. Týp Fakültesi hastanesinde
torakoskopi ile MPM tanýsý konmuþ.
Son taramadan alýnan üzerine aþaðýdaki yorumlar
yapýlabilir.
1) Taramada bulunan Kardiomegali gibi
durumlarýn sebebi, esansiyel hipertansiyondur.
Üç türlü konjenital anomali bulunmuþtur.
Servikal Kosta, azigos lobu, skolyosis.
2) Taranan kiþilerde bulunan kalsifiye plak (CPP)
ve kronik fibroz plöritis (CF) yörede asbest
maruziyeti olmadýðýna göre erionite markeri
olarak kabul edilmelidir. Plaklar, kostal,
diafraðmatik plevrada ve perikartta
lokalizasyon göstermektedir. CPP bulunanlarýn
biri hariç diðerleri 20-49 yýl gibi uzun süre eski
köyde kalmýþ kiþilerdir. CPPlilerin yaþlarý 4279 arasýnda deðiþmektedir.
3) 79 yaþýnda olan BG isimli hasta eski köyde 49
yýl yaþamýþ olup kendisinde CPP ile birlikte
yaygýn plevral kalýnlaþma vardýr. Bunlar beniðn
naturlü erionite ile ilgili plevral deðiþiklikler
olarak kabul edilebilir.
4) 6 numaralý hastada, yaygýn intersititiel akciðer
hastalýðý görünümü vardýr. Bu hastanýn fizik
muayenesinde her iki akciðer alanlarýnda
inspirasyon sonu ralleri alýnmýþtýr. Bu köyde
daha önceden erionite baðlý akciðer fibrosisi
(zeolitosis) bulduðumuz için ayný taný konabilir.
Belki de baþka nedenli, örneðin organik veya
inorganik toz solunmasýna baðlý tarýmsal
akciðer hastalýðý da olabilir.
5) Üç kiþide maliðn hastalýk olasýlýðý vardý. 11
numaralý MD, klinik ve radyolojik olarak MPM
olabilir. 12 numaralý hasta çok sigara içtiði için
akciðer kanseri olasýlýðý çok yüksektir.

Bunlarýn yatýrýlarak tetkik edilmesi gerekir.
21.numaralý hastada klinik ve radyolojik olarak
MPM þüphesi vardý. Hastaneye yatýrýldý,
dekortikasyon yapýldý. Doku tanýsý epitelyal
MPM olarak geldi.
6) Tarananlarýn içinde özellikle kadýnlarýn
abdominal yakýnmalarý vardý. Fýrsat bulursak
burada abdominal U/S taramasýný yapmak
istiyoruz.

Mezotelyomada Tümör Markeri Olarak
Kabul Edilen Mesothelin Ýle Çalýþmalar:
Mezotelyomanýn erken devrede yakalanmasý ve
riskli kiþilerin belirlenmesi için çoðu Sarýhýdýrlý
olan 87 kiþide Eliza ile mesothelin testi testi yapýldý.
Bunlarýn 57si Erionite köylerinden saðlýklý
görünen, 23ü mezotelyomalý hasta 8 tanesi de
kontrol bireyi idi. Erionite köylerinden 57 kiþinin
beþinde 200 MMnin üstünde, yani pozitif
çýktý.Mezotelyoma tanýsý konmuþ olan 23 hastanýn
17inde gene mesothelin testi pozitif idi. Kontrol
grubundan sadece birisinde bulunan deðer
yüksekti. Hasta olmadýðý halde mesothelin testi
pozitif olan kiþilerde yapýlmasý gerekenler : 1)
Testin tekrarý 2) Bulunan deðer gene yüksekse
yakýn takibe alýnmalý. Yapýlmasý gerekenler,
akciðer filmi, CT, MRI (akciðer ve karýn) rutin kan
muayeneleridir.
Öte yandan mezotelyomalý hastalarýn dokularýnda
genetik çalýþmalartümörn markerleri yönünden ve
elektron mikroskopik histopatolojik çalýþmalar halen
Honololu Üniversitesinde çalýþan M. Carbone ve
ekibi tarafýndan sürdürülmektedir. Bu ekibin içinde
yer alan Chicago Ü. Biophysic bölümünde çalýþan
Ian Steele, Erionit köylerinde yaptýðý araþtýrmalarda,
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üç eroini köyündeki Erionitlerin fiziksel ve kimyasal
özelliklerinin ayný olduðunu ortaya çýkarmýþtýr. Bu
buluþ, üç erionit köyünde salgýn MM. olmasýna
karþýn, dýþ görünümüile benzer olan diðer kontrol
veya komþu köylerde hastalýðýn neden yoðunolarak
görülmediðini ispatlarniteliðindedir.
Doðan ve arkadaþlarýn, epidemiyolojik çalýþmalarý,
aile aðaçlarý ve erionite köylerinde yapýlan
mineralojik çalýþmalarýn ýþýðý altýnda ABDde çýkan
Cancer Research dergisinde bir yazýsý çýkmýþtýr.36
Eþref Atabey, köydeki kanser salgýnýnýn sebebinin,
eski köyün arkasýndaki fibröz zeolit içeren kayalar
olduðunu ve bu kayalardan alýnan blok taþlarýn
kullanýlmasý, bunlarýn daðýlmasý ile havaya saçýlan
erionite liflerinin sorumlu olacaðýný düþünüyor.
Nehrin kýyýsýnda, eski köyden yaklaþýk 2 km.
uzaklýkta birbirine yakýn iki mezarlýk var. Birisi,
Osmanlý döneminden kalma. Yeni mezarlýktaki
mezar taþlarýnýn üzerinde oraya gömülenin adý,
doðum ve ölüm tarihleri Türkçe olarak yazýlý.
Mezarlýða giden yol çok tozlu. Bu tozun içinde
erioniteli kayalarýn kýrýntýlarý,tozlarý mevcut.
Burada yürümek, araba sürmek saðlýk için çok
riskli. En kýsa zamanda mýcýr dökülüp
asfaltlanmalý.
Eski yerleþim yerinin orada olduðu gibi kalmasý
da tehlikeli. Eski evlerin yýkýlmasý, boþalan saha
yeþillendirilmeli ve arkasýnda duran zeolitli
kayalar tel ile çevrilerek çimentolu harç ile
örtülmeli. Böylelikle buradan zeolitli kayalarýn
düþmesi, tozlaþmasý ve hem de yakýn çevrenin
kirlenmesi engellenmiþ olur.

KARAÝN -TUZKÖY - SARIHIDIR
DIÞINDAKÝ DÝÐER KÖYLERLE ÝLGÝLÝ
ARAÞTIRMALAR
Verem Savaþ Genel Müdürlüðünün Tüberküloz
taramasý için çekmiþ olduðu filmlerin yeniden
deðerlendirmesi
Mesleksel veya çevresel olarak asbest liflerini
soluyanlarda maliðn mezotelyoma MM) ve
akciðer kanseri gibi kanserlerin görülmesi yanýnda
beniðn natürlü kalsifiye/ hyalinize plevral plaklar
ve plevral kalýnlaþmasýna sýk rastlanýr. Tipik
plevral plaklarýn varlýðý Asbest solunmasýnýn
markeri olarak kabul ediliyor. Yani bir kiþinin
akciðer filminde tipik plak görülüyorsa, onun
akciðerinde asbest var demektir. Erionite köyleri
olarak bilinen Karain, Tuzköy ve Sarýhýdýr
köylerinde yapýlan radyolojik taramalarda MM.
Ýle birlikte kostal, diafraðmatik plevra ve
perikardial kalsifiye plaklarýn ve plevral
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kalýnlaþmalar yoðun bir þekilde görülüyordu. Bu
beniðn deðiþiklikler de erionit markeri olarak
kabul edilmeli.
Saðlýk Bakanlýðý Veremle Savaþ Dairesine baðlý
seyyar mikrofilm tarama ekibi yýllar önce Nevþehir
köylerini verem yönünden taramýþtý., Ankarada
mikrofilmleri okuyan uzman hekimler ,  kadýnlarýn
filmlerini çekerken, baþ örtüsü, yemenilerini çýkarmalarýný
veya baþlarýnýn üstünde toplamalarý hususunda
taramayý yapan ekip elemanlarýný uyarýyordu.
Bunun nedeni, yemenilerinin ucuna baðlý metalik
süslerin mikrofilmlerde görülmesinin karýþýklýða
sebep olmasý yüzünden filmleri tekrar çekmek
zorunda kalýnmasýydý.Tekrarlanan filmlerde ayný
görüntülerin çýkmasý üzerine, bunlar tüberküloza
baðlý kalsifikasyon olarak nitelendirilerek, 06 kot
numarasý ile rapor ediliyordu ! Yani erionit
solunmasýna baðlý plevral kalsifikasyonlar ve
kalýnlaþmalar tüberküloz sekeli sýnýfýna sokuluyordu.
Erionite köylerinde diðer köylere göre
mezotelyoma sýklýðýný açýklayabilmek için ilk
aklýmýza gelen, buraya ait mikrofilmleri tekrar
gözden geçirmek ve kanserli köylerde sýk görülen
plevral kalsifikasyonun diðer köylerde de ayný
oranda görülüp görülmediðini tespit etmek idi.
Halen19 Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs
Hastalýklarý Anabilim Dalý Baþkaný olan Prof. Dr.
M.Levent Erkan ile birlikte Nevþehirdeki 144 köy,
kasaba gibi yerleþim yerlerinde çekilen 58,838
mikrofilm tekrar gözden geçirdik. Bu filmleri
gözden geçirirken, asbeste baðlý CPP, CFPnin
özellikleri biliniyordu.
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Adý

MF sayýsý

CPP

CFP

% CPP

Tatlarin

1283/2589

12

1

0.93

Topraklý

385/2032

5

0

1.29

Taþkýnpaþa

425/1085

6

0

1.41

Tepe

770/1254

1

3

0.12

Topaç

640/1032

2

pl.effuzyon 1;KH

0.31

Tuskobirlik

180

0

0

0

Terlemez

300/770

4

Taþlýhöyük

180/1350

0

0

0

Tepesidelik

250/770

2/770

0

0.80

Belbarak

135/594

1/135

0

0.74

Boðazköy

530/1003

1

1

0.18

Basansarnýç

730/1097

6

0

0.82

Baþköy

308/369

1

0

0.32

Büyükkýþla

? /381

1

0

0.26

Bölükören

169/ 256

0

1

0.59

Boyalý

? /627

5

0

0.79

Bozca

125/1004

1

Baçlýn

215/215

1

0

0.46

Büyükyaðlý

115/442

0

0

0

Yetiþtirme yurdu

150

0

0

0

Nevþehir Lisesi

625

0

0

0

Nevþehir Esnaf

387

2

3

0.88

Dajola

560

2

5

0.35

Dörtyol

205/709

3

0

1.46

Derinkuyu

820/5618

1

4

0.12

Duyduk

50/578

0

1

0

Durupýnar

20

0

5

25

Doðalar

205/1395

1

2

0.048

Göynük

212/2011

1

1

0.0.47

Gülþehir

/1109

10

4

0.90

Güneyce

100/249

0

1

0

Gümüþkent

428/1588

9

3

2.10

Göre

1540/2416

11

4

0.71

Gökçetoprak

216/626

0

2

0

Güvercinlik

400/596

2

3

0.5

Ortahisar

430/3191

6

0

1.39

Ovaören

395/465

4

7

1.01

1.33

0.80
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O.Kuyu

443

0

1

0

ErkekS.Enst.Nev

200

1

1

0.5

Eskiyaylacýk

276/904

1

4

0.36

Emmiler

294/733

4

1

1.36

Eðrikuyu

377/1030

0

3

0

Fakýuþaðý

/900

0

0

??

A.Kuyu kazasý

/219

0

0

0

Ayvalý

325/1121

3

4

0.92

Aklan

55/193

0

0

0

Avanos

1175/8635

9

6+1pl.eff

0.78

Arpaözü

275

3

2

1.09

Altýnpýnar

180

1

1

0.95

Abuþaðý

613/2354

3

5+pl.eff

0.48

Alemli

160/430

3

1

1.87

AþaðýBarak

460/1009

4

5

0.85

Avuç

195/875

7

0

3.58

Apti

220/578

5

1

2.27

Akpýnar

175/966

1

2

0.57

Ayýlý

90/402

0

1

0

Akçaören

50/650

1

0

2

Akköy

305/698

0

1

0

Aksalur

505/2913

4

3

0.79

Acýgöl

2315/3934

9

6

0.03

Aðýllý

445/1544

3

1

0.67

Aktepe

100/182

0

0

0

Ayhan

350/676

3

1

0.28

Akarça

320/1026

2

0

0.62

Alaçaþar

215/1435

0

0

0

Karayanak

180/458

4

1

2.22

Karacauþaðý

155/339

1

0

0.64

Karacaþar

727/3145

3

0

0.41

Kaþkýþla

180/419

1

0

0.55

Kuruaðýl

50/98

0

0

0

Karahasanlý

630/2406

12

1

1.90

Karakaya

225/548

1

0

0.44

Karlýk

180/525

9

1

5

Kavak

1086/2113

9

3

0.82

Kaymaklý

1545/3687

12

7

0.77
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Kýzýlçin

765/1355

4

3

0.52

Karacaören

786/949

5

1

0.63

Karacapýnar

305/2010

0

3

0

Kozluca

543/1177

9

3

1.65

Kurugöl

923/1857

5

4+pl.eff

0.54

Çat

658/2327

8

0

1.21

Çullar

160/360

5

1

3.12

Çiftlik

575/1209

4

4+pl.eff

0.69

Çardak

420/1151

9

1

3.70

Çamýllý

136/1264

3

4

2.20

Civelek

64/456

1

0

Çiðdem

142/521

1

0

0.70

Cemil

290/725

1

7+pl.eff

0.34

Çayiçi

260/937

4

0

1.50

Çeltik

255

12

1

4.70

Çalýþ

585/2686

8

0

1.36

Çavuþin

325/746

4

0

1.23

Üçkuyu

250/636

8

0

3.20

Ürgüp

800/6758

1

2+pl.eff

0.125

Uçhisar

1663/2539

12

0

0.07

Inalli

1016/2111

9

3

0.88

Ilicek

200/427

2

0

1

Ýðdelikuyu

150

4

0

2.66

Imran

150/428

0

2

0

Ibrahim Paþa

395/1393

8

1

2.02

Içik

270/1015

2

3

0.74

Ýmamhatip Ok

185

1

0

0.51

Þahinler

339/1064

4

2

1.17

Þahinefendi

225/1092

1

1

0.44

Solusaray

1050/2052

10

6

0.95

Sarýlar

150/2385

1

O

0.66

Sarýhýdýr

390/785

9

5

2.30

Suvermez

745/1981

2

2

0.26

Sümerbank

200

1

0

0.50

Sadýk

330/961

1

1

0.30

Sofular

181/769

1

2

0.55

Soynük(Göynük)

230

2

1

1.30

Mazý Kölü

705/1161

5

4

0.70
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Meddaneki

170/110

1

2

0.58

Mustafapaþa

400/3102

1

3

0.25

Mikail

344

0

0

0

Yuryeri

53/117

2

0

3.77

Yalýntaþ

230/698

1

0

0.43

Yenice

210/469

3

0

1.42

Yuva

800/1572

3

3

0.37

Yeþilöz

290/799

1

2

0.68

Yeniyaylacýk

285/872

4

0

1.40

Yeniyapan

155/357

2

1

1.29

Yeþilli

154/421

6

1

3.89

Yazühüyük

450

1

3

0.22

Yakatarla

168/432

1

1

0.59

Pýnar

220

0

0

0

Paþalý

175/733

1

0

0.57

Özce

150/447

3

0

2.

Özlüce

230/1348

1

3

0.43

Ulaþlý

497/623

3

0

0.60

Kalkýlýç

140

5

1+pl.ef

3.57

Karahöyük

52/175

0

0

0

Karaburna

380/2083

1

3

0.36

Killik

120/287

4

2

3.33

Kozaklý

943

10

4

1.06

Kýzýlkoyun

175

4

0

2.88

Kollucak

210

4

2

1.90

Kalaba

268/3221

1

0

0.37

Kuyulutatlar

1135/2016

3

4

0.26

Kýzýlkaya

100/701

1

0

1

Kayaaltý,

250/870

4

0

1.60

Kayý

45/147

0

0

0

Kisecik

100/286

0

1

0

Kýzýlaðýl

380/2034

4

1+pl.eff

1.05

Kýzöðretmenokulu

380

3

0

0.78

Kütükçü

55/151

0

0

0

Kanlýca

150/2163

2

1

1.33

Karasenir

550/2981

7

2

1.27
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Cappadociadaki Erionite Köylerinin dýþýndaki
yerleþim yerlerinde de benzer jeolojik yapýnýn
bulunmasý, buralarda da MM olasýlýðýný akla
getirmektedir. Bizler kendi imkanlarýmýz ile sadece
üç erionite köyünde 1978 yýlýnda baþlattýðýmýz
araþtýrmayý sürdürdük. Türkiyede kanser kayýt
sistemi olmadýðý için diðer köylerde de kanser
söylentileri her zaman olmuþtur. Bu söylentiler
art düþüncelere baðlý olabileceði gibi, çeyrek asýrlýk
gayretlere raðmen kanserli köylerin yerlerinin
deðiþtirilememiþ olmasý, köylerin adýnýn kanserli
olarak çýkmasý ile adeta izole duruma girmesi,
diðer köyleri de etkileyerek, kanser olgularýný
gizlemiþ de olabilir.
Diðer köylerde araþtýrma yapamamýzda tek
dayanaðýmýz, Ürgüp, Gülþehir ve Avanos nüfus
müdürlüklerinden ve saðlýk ocaklarýndan temin
ettiðimiz ölenlere ait belgelerdir. Ne yazýk ki, bu
belgelerin deðerlendirilmesinde de baþka sorunlar
ortaya çýktý.
Saðlýk ocaklarýndaki ölüm belgelerini
incelediðinizde, ölüm sebebi hanesine ölüme
neden olan hastalýðýn yazýlmasý yerine çoðunda
: eceliyle, doðal ölüm, yaþlýlýk, hastalýk, kalp ve solunum
yetmezliði, multi-organ yetmezliði. CPA (kardiopulmoner arrest), siroz yazýlýydý. Bakýyorsunuz,
genç veya orta yaþlý birisinin ölüm sebebi eceliyle
ölmüþ ! Kanserden ölmesi çok muhtemel olan
birisinin ölüm sebebi kalp yetmezliði ! Neden
böyle yazdýnýz diye sorduðunuz da :  Biz doktor
deðiliz ki. Ölenlerin çoðunda kalb durmasý olmuyor
mu? gibi þark kurnazlýðý benzeri cevaplar
alýyorsunuz. Bunun yanýnda, cinayet, intihar, kaza,
elektrik çarpmasý, suda boðulma, ilaç zerkine baðlý
anaflaktik reaksiyona baðlý ölümlerin doðru
yazýlmýþ olmasý bizi þaþýrtýyordu.
Yukarýdaki durum genellikle az geliþmiþ ülkelerde
görülmektedir. Böyle bir toplumda, epidemiolojik
araþtýrma yapmak için, Sözel otopsi anlamýna gelen
Verbal autopsy yönteminden yararlanmak zorundayýz.
Ölen hastanýn yakýnlarýndan birilerini bularak onu
sorguya çekiyorsunuz. Önce ölenin adýný tam olarak
öðreniyorsunuz. Fatmamý? Fadimemi? Fadikmi?
Fatoþmu? Ya da M.Alimi? Hacý Alimi? Hacalimi?
Yani tek isimli mi, birden fazla isimli mi?.. Elinde
rapor, epikriz gibi belgeler var mý? Hastanýn filmleri
var mý? Sonra yakýnmalarýnýn ne olduðunu, kaç gün,
kaç hafta, kaç yýl hasta olduðunu, hangi hastanede
yattýðýný, ne ilaçlarýnýn verildiðini, saçlarýnýn dökülüp
dökülmediðini, akciðerinden su alýnýp alýnmadýðýný,
endoskopik tetkik yapýlýp yapýlmadýðýný, parça alýnýp
alýnmadýðýný soruyorsunuz. Ölenin bir göðüs
hastalýklarý hastanesinde yatmasý, akciðerinden veya
karnýndan su alýnmamasý, sigara içmemesi, uzun süre
aðrý çekmesi, önce tüberküloz tedavisi görmesi gibi ip
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uçlarý bize teþhisin MM olabileceðini iþaret ediyor.
Hastanede yatmamýþsa, onu takip, tedavi eden doktoru
kim ? Yurt dýþýnda hastalanarak ölenler hakkýnda kesin
bilgiyi ellerindeki dokümanlardan öðreniyoruz.
Bize göre bir köyde kanserin yoðun olduðunu
gösteren en önemli kanýtlar : köyün jeolojik yapýsý,
köyde yaþlýlarýn sayýsýnýn az olmasý ve köy mezarlýðýnýn
büyüklüðü. Bu üç olayýn çakýþmasý, gittiðimiz yolun
doðru olduðunu gösterir.
Proporsiyonel mortalite çalýþmasý yaparken
karþýlaþtýðýmýz güçlükler arasýnda, 2000 yýlýnda
ölenlerin arasýnda 1984 yýlýnda ölmüþ birisinin
bulunmasý. Bunun sebebi ölüm kaydýnýn geç
gelmesi. Çok önemli bir hasta var. Örneðin, hiç
sigara içmemiþ 50 yaþýnda bir kadýn. Köyde bu
kadýný bilen yok. Kimse tanýmýyor. Köyden
çocukken ayrýlmýþ olabilir. Nereye gittiði bilinmez.
Bir baþka nokta orta-ileri yaþlýlarýn yaþlarýný
öðrenmek. Kaç yaþýnda olduðunu sorarsýnýz.  60,
70 der. Emin olmak istersiniz. Ne bileyim ben.
Sen ne istersen onu yaz ! deyip geçerler. Yaþlýlarýn
çoðunun nüfustaki yaþý, Rumidir. Örneðin 1332
yazýlýysa bunu miladi yýla çevirmek için (133216 = 1316 ; 1316+600 = 1916) uðraþýp durursunuz.
Köyde tarama yapacaksýnýz. Önce anket formunu
doldurursunuz, sonra muayene edersiniz.
S o l u n u m f o n k s i yo n t e s t l e r i n i ö l ç m e k
isteyebilirsiniz. Ben köylerde yapýlan spirometrik
testlere pek güvenemiyorum. Sanki, sarhoþ
sürücünün trafik polisinin uzattýðý alkol ölçen
alete üflemesi gibi. Tam üflemez, aðzýnýn yarýsýný
kapatýr, aðýzlýðý tükürükle doldurur. Akciðer filmi
çekilirken, derin nefes alýp tutmasýný söylersiniz.
Alýr , verir. Tut dersiniz bir türlü tutmaz. Bunun
en kolay tarafý Nefesini al ve karnýnda tut demektir.
Bilhassa kadýnlarýn çoðu þiþman olduðu için
filmlerin dansitesi düþüktür. Hastanýn göðsü filme
sýðmaz.
Bizim köylüler tez canlýdýr. Hemen neticeyi
öðrenmek isterler. Çekilen filmleri kurutmak için
ipe mandalla tutturduðunuzda, hemen oraya
gidip filmleri deðerlendirmek isterler. Kendi
aralarýnda, senin ki kötü, benimki iyi diye tartýþýrlar.
En çok sýkýcý olan þey, baþka köyden gelip
araþtýrmaya katýlanlar. Fýrsatý kaçýrmak
istemeyenler. Deðerlendirmede bunlar büyük
güçlüðe sebep olurlar.
Göremedeki erioniteli köylerin dýþýndaki yerleþim
yerlerini üç grupta toplayabiliriz.
Birinci grup : Bunlar Karaine, 3, 4, 7 km. uzaklýktaki
Karacaören (Karacaviran), Boyalý, Karlýk, Yeþilöz köyleri.
(Resim 2) Bu köyler Karain saðlýk ocaðýna baðlýdýr.
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Karacaören köyü : Karaine 3 km. uzaklýktaki bu
köy, yerleþim,jeolojik ve sosyal yönden çok yakýn
bir köydür. Tarlalarý birbirine çok yakýndýr, ayný
düzlem üzerindedir, ayný taþ ocaðýndaki tüf
kayalarýný kullanmýþlardýr. Karainli bir çok genç
kýz, buradaki erkeklerle evlenmiþlerdir. Fakat
Karaindeki peri bacalarý, maðaralar burada yoktur.
Biz Karaindeki çalýþmaya baþladýktan sonra burayý
da araþtýrma içine almak istedik. Kabul etmediler !
Mumpton, 1979 yýlýnda yaptýðý çalýþmada,
Karacaviran köyünden 18 jeolojik örnek almýþtýr.
Volkanik kayaç özelliðindeki kayalarýn içinde
volkanik cam, montmorillonite, deðiþik miktarlarda
quartz, feldspar, cristobalite, clinoptilolite,opal ve
illite bulmuþtur. Temel taþlarýnýn hiçbirisinde zeolite
bulmamýþtýr. Ancak köydeki kuyu duvarýndan aldýðý
örnekte % 25 oranýnda erionit bulduðunu
yazmaktadýr. Buradaki erionitlerin çaplarýn 15-15
mikron boylarýnýn ise 50-60 mikron uzunluðunda
ve demetler halinde olduðunu, bireysel liflerin çok
seyrek olduðunu bildiriyor.

Doðan, Tuzköy, Karain, Karacaviran, Boyalý,
Çökek,Yeþilöz, ve Karlýk köylerindeki evlerin
temel ve duvar taþlarýndan aldýðý örnekleri ýþýk
mikroskopisi ve x-ray difraksiyonu, Scanning
elektron mikroskopisi (SEM) ve buna baðlý energy
disperse spectroscopy (EDAX) ve transmission
elektron mikroskop (TEM) , ile incelemiþtir.37
Buralarda silika mineralleri (quartz, cristobalite
ve volkanik cam) ; felspar minerallerinden Kfeldspar ve plagioclasse; kil minerallerinden
smectidite, kaolinite ve illite ; karbonat
minerallerinden calcite ve dolamite ile birlikte
zeolite minerallerinden clinoptilolite, chabazite,
erionit, mordenit ve phillipsite bulmuþtur. Yüksek
resolüsyonlu elektron mikroskobik inceleme ile
çok fazla miktarda altere olmamýþ, keskin uçlu
volkanik cam parçalarý da dikkatini çekmiþtir.
Ürgüp nüfus müdürlüðünden elde edilen kayýtlar,
deðerlendirildiðinde: 1980  1987 yýllarý arasýnda
Karacaviranda toplam 70 kiþi ölmüþtür. Bunlarýn
arasýnda kanser tanýsý alanlarýn dökümü aþaðýdaki
tabloda görülüyor.

Tablo 30. Karacaviranda 1980-1987 Yýllarý Arasýnda Ölen 70 Kiþinin Ýçindeki
Kanserliler.
Ýsim

Yaþ

Cins

Taný

HY

K

61

MPM

AE

E

65

MPM

HÇ

E

61

MPM

MO

K

48

Pankreas Ca.

ÞK

K

60

Over Ca.

FK

K

70

Uterus Ca

AN

E

53

MPM

ÞA*

K

47

MPM

Kanserden ölüm yüzdesi % 11.42

*

Bu hastalardan HY, AE Ankaradaki Atatürk Göðüs Hastalýklarý ve Göðüs Cerrahi Merkezinde yatýrýlmýþ
ve doku tanýsý ile MPM tanýsý konmuþtur. ÞA isimli kadýn aslen Karainli , Karacaviana gelin gitmiþtir.
Tanýsý HÜTF konulmuþtur. ANye MPM tanýsý Almanyada konmuþtur.
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Öte yandan gene Karacaviranda Ürgüp Nüfus müdürlüðünden elde edilen 1.10.1991  1.11.1992
yýllarý arasýnda ölenlerin listesi ve tanýlarý.
Ýsim

Yaþ

Cins

Taný

YÜ

E

68

Eceliyle

ÞÝ

K

53

Eceliyle

ÝY

E

65

Eceliyle

AÞ

E

64

Eceliyle

HG

K

47

Kanser

MS

E

18

Eceliyle

HG

K

?

MPM

MS

K

54

MPM

Yukarýdaki liste incelendiðinde, yaþlarý 18  68 arasýnda olan 5 kiþi eceliyle ölmüþ ! Ne yazýk ki biz köy
muhtarýndan bu hastalar hakkýnda tamamlayýcý bilgi alamýyoruz !
Ürgüp nüfus müdürlüðü ve saðlýk ocaðýndan temin edilen verilerle 1998-2000 yýllarýnda Karain,
Karacaviran, Boyalý, Karlýk, Yeþilöz, Sarýhýdýr ve Çökek köylerinde preportional mortalite çalýþmasý
yaptýk. Bunlar aþaðýdaki tabloda görülmektedir.
Tablo 31. 1998-2000 Yýllarýnda Karain, Karacaviran, Boyalý, Yeþilöz, Sarýhýdýr ve Çökek Köylerinde
Preporsiyonel Mortalite Çalýþmasý
MPM
MPEM Diðer
Köy

Total ölüm

Kanserler

Total Kanser

Kanser %

Karain

42

18

1

4

23

54.28

Karacaviran

23

-

1

2

3

13.03

Boyalý

26

-

-

2

2

7.38

Yeþilöz

26

-

-

3

3

11.53

Sarýhýdýr

21

7

-

3

10

47.61

Çökek

17

-

-

1

1

5.90

Karlýk köyünde 2000 yýlýnda 12 kiþi ölmüþ olup bunlarýn beþinin ölüm nedeni kansermiþ.
Kanser türleri : Beyin, prostat,meme, akciðer ve karýn organý kanserleridir.
Karacavirandaki sonuçlar insaný þaþýrtýyor. Kanser
mortalitesi, bazen çok düþük, bazen erionit köyleri
kadar yüksek. Benzer dalgalanma Karain, Sarýhýdýr
ve Tuzköyde de olabiliyor.
Boyalý Köyü : Karainin 3 km kadar doðusunda
olan bir köy. Ýkisi arasýndan ýrmak geçiyor. Tarlalarý
birbirine yakýn, ancak Boyalý köyü Karainden
daha yüksek konumda ve peri bacalarý maðaralar
yok. Ýki köy arasýnda kýz alýp, verme durumu var.

Mumpton ve Doðanýn Boyalýda yaptýklarý jeolojik
çalýþmalarýnýn sonuçlarý Karacavirana çok
benzemektedir.2,4
Karain saðlýk ocaðý kayýtlarýna göre 1974 yýlýnda
nüfusu 530 olan Boyalýda sadece 3 kiþi kanser
dýþý hastalýklardan ölmüþtür. Kanser vakasýna
rastlanmamýþtýr. Buna karþýlýk 1976 yýlýnda, aslen
Karainli olan bir kadýn MPM.den kaybedilmiþtir.
1998 yýlýnda FD isimli 60 yaþýndaki bir kadýna
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Tablo 32. Karacaviran köyünde 2002 yýlýnda ölenler
Ýsim

Yaþ/cins

Ölüm sebebi

Diðer bilgiler

HC

E 78

Akciðer Ca MPM ?

Erciyes Ü.Týp Fak.

KMK

E 42

MPM

Hacettepe Ü.Týp fak.

ÝK

E 81

Kalp Yetmezliði

MG

E 63

Kardiojenik Þok

FGÜ

K 7

Suda boðulma

MS

E 60

Senilite

MA

K 78

Karaciðer Ca

MA

E 72

Ani ölüm. Kalp

MP

E 75

Kanser ? MPM ? KOAH ?

EK

K 59

MPM

FA

K 71

Trakea maliðn tümörü

Esas ölüm tarihi 1960

Þüpheli

Toplam ölüm : 11. Kanserden ölüm yüzdesi % 45.45.
torakotomi ile MPM tanýsý konmuþtur. Sonraki
yýllarda yapýlan mortalite çalýþmalarý diðer köylerle
birlikte bir önceki sayfada yazýlýdýr.
Karlýk Köyü : Karainin dört km güneyine düþen,
daha yüksek konumda olan bir köydür. Buradaki
köylülerin yaþam tarzý Karainden farklý deðildir
fakat peri bacalarý gibi oluþumlar yoktur.
Mumptonun 1978/79 yýllarýnda yaptýðý jeolojik
çalýþmalarda, Karlýktaki evlerin temel ve duvar
taþlarýndan alýnan 9 örnek analizinde ;
montmorillonite, opal, feldspar ve az miktarda
quartz, altere olmamýþ volkanik kül ve illite
bulunmuþ. Sadece bir örnekte eser miktarda erionit
ile birlikte cristobalite, K-feldspar,quartz ve
montmorillonite bulmuþ.2
Doðanýn bu köyde bulduklarý, Karacaviran
köyündekinden farksýzdýr.
Rohl, Langer, Moncure ve arkadaþlarýnýn yaptýklarý
araþtýrmada eser miktarda erionit bulmalarýna
karþýn,çok miktarda non-fibröz zeolite
bulmuþlardýr.12
Skidmoreun solunabilir hava toz örnekleri
analizinde, Karainin ana caddesinde yaptýðý 7
ölçümde 0.2-2.8 mg/m3, ara sokaklarda 0.2-0.8
mg/m3 lif bulmasýna karþýn Karlýk köyünün ana
yolunda 0.3-1.5 mg/m3 arka sokakta ölçümlerde
0.1 mg/m3 gibi deðerler elde etmiþtir. Her iki
köydeki tozlarýn elementer analizi birbirine
benzemektedir. Karain ve Karlýkta ana sokak ve
arka sokaktan toplanan 20 örnekteki liflerin boylarý
5 mikrondan büyük, l ml.havadaki lif sayýsý 0.01

mikronun altýnda ve ortalama çaplarý 1.3 mikron,
ortalama boylarý ise 10 mikrona yakýndý.
Karaindeki solunabilir tozlarýn % 80i,
Karlýktakilerin ise % 20si erionit yapýsýnda
idi.Geriye kalanlar calcite yapýsýna uyuyordu. Ýç
ortam havasýnda yapýlan solunabilir toz
toplanmasý kilerlerin temizlenmesi sýrasýnda alýndý.
Karlýktan alýnan 11 örneðin analizinde 0.01
lif/ml.nin altýnda deðer alýnmasýna karþýn,
Karaindeki deðerler : 11 örneðin 4ü 0.01 lif/ml
iken
7 s i n d e
0.03-1.38
lif/ml.
(0.03,0.05,0.06,0.09,0.83,0.95,1.38 lif/ml) idi. Liflerin
en yoðun olduðu yerde yumuþak, sarý renkli ve
çok çabuk ufalanabilen volkanik kayaç vardý ve
buradaki liflerin ortalama boyu 20 mikron,
ortalama çaplarý 1.3 mikrondu. Bu liflerin
elemanter analizi erionit ile uyumluydu.
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Karlýkta 1988-2000 yýllarý arasýnda ölenlere ait bilgiler, aþaðýdaki tabloda görülüyor.
Tablo 33. Karlýkta 1988- 2000 yýllarý arasýnda ölenlere ait bilgiler
Adý/soyadý

Yaþ/Cins

Ölüm sebebi

Diðer bilgiler

NY

E 54

Akciðer Ca

Saðlýk ocaðý kaydý

ÞA

E 66

Kalp krizi

Erciyes Ü.Týp Fak

AA

E 70

Senilite

Muhtarlýk

ÞÞ

E 64

Kalp krizi

Keçiören /Ank.Bel.saðlýk Md.

NT

E 29

Psikoz

FÇ

K 52

Bilinmiyor

AÇ

E 43

Kalp hastalýðý

ST

K 76

Senilite

MA

E 80

Senilite

MK

E 85

Kalp hastalýðý

Erciyes Ü Týp Fak.

Total ölüm : 11. Kanserden ölüm yüzdesi % 9.9
Yeþilöz köyü : Karainden 7 km. uzaklýkta olan
Yeþilöz (Tahar) köyü, vadinin en yüksek
bölgesinde kurulmuþtur. Burada yapýlan jeolojik
çalýþmalarýn sonuçlarý daha çok Karlýktakine
benzemektedir. Mumpton, Yeþilözdeki evlerin
temel ve duvar taþlarýndan 8 örnek almýþtýr.
Bunlarýn hepsi gevþek yapýlý, birbirine
kaynamamýþ altere çoðunlukla feldspar ve
opalden, az miktarda montmorillone, taze cam,
eser miktarda quartz ve illite karýþýmý tüf
kayalarýymýþ. Bir örnekte, çaplarý l mikronun onda
biri boylarý birkaç mikron olan erionit liflerine
rastlamýþtýr. Bunlar karýlmýþ demetler
þeklindeymiþ.
Karain saðlýk ocaðýnýn 1974 kayýtlarýna göre köyden
7 km. uzakta olan 641 nüfuslu Yeþilözdeki dört
ölümün hepsinin sebebi kanser dýþý hastalýklar. 1976
yýlýnda rastlanan tek MPM vakasý, Karainden buraya
gelin giden Þ.Ý isimli kadýna aittir. Bundan sonraki
yýllara ait mortalite çalýþmalarý, Karacavirandaki
tabloda görülmektedir.
Sonuç : Bir vadi üzerine kurulmuþ olan, Karacaviran,
Karain, Karlýk, Yeþilöz ve onun yamacýndaki Boyalý
köylerinin en alt sevide olaný Karain, en yüksek
seviyede olan Yeþilözdür. Boyalý bu vadinin doðu
yamacýna düþmektedir.Bunlarýn Karainden uzaklýðý

3, 4, 7 km. kadardýr. Burada yaþayan insanlarýn hepsi
etnik olarak Selçuk Türklerindendir ve yaþam ve
kültürel deðerleri birbirinden farklý deðildir.
Bu köylerin içinde maliðn mezotelyomanýn en
yaygýn olduðu köy Karaindir. Yapýlan vaka
kontrol, kohort ve mortalite çalýþmalarýna göre
bu köyde kanserden ölümler % 50nin her zaman
üstündedir.MPEM daha azdýr. Karýn organý
kanserleri, genital kanserler MPEM olabilir. Diðer
organ kanserleri de vardýr. Prostat, mesane, KC
ve diðer organlar.

Tuzköye komþu Olan Köylerde Yapýlan
Araþtýrmalar:
Tuzköy Gülþehire baðlý bir kasabadýr. (Resim 27)
Cappadocia yöresinin kuzey-batýsýna düþmektedir.
Buradaki köylerin bazýlarýnda da MM olduðuna dair
duyumlar alýyorduk. Bunu düþünerek 2002 yýlýnda
Tuzköyü de içine alan bir proportional mortalite
çalýþmasý yaptýk. Bunun için önce Gülþehir nüfus
müdürlüðünden ilçeye baðlý bütün köylerdeki 2002
yýlýnda ölenleri isimleriyle tespit ettik. Ölüm nedenleri,
baðlý bulunduklarý saðlýk ocaklarýnýn hekimleri
tarafýndan deðerlendirildi. Þüpheli olanlarýn yattýklarý
hastanelerdeki kayýtlarý araþtýrýldý. Sonuçlar, aþaðýdaki
tabloda görülmektedir.
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Tablo 34. 2002 yýlýnda Gülþehir Köylerinde Kanserden Ölenlerin Sayýlarý ve Yüzdesi
Köyün adý

Ölenlerin Sayýsý Kanserden Ölenler, %

Kanser Türü

Karacaþar

18

1

5.5

Prostat

Abuþuþaðý

18

1

5.5

Nazofarenks

Eskiyaylacýk

12

1

?1

Nöroblastoma

Yeþilyurt

9

0

0

Yamalý

2

0

Civelek

2

0

0

Hacýlar

3

0

0

Yüksekli

9

1

11

Hacýhalilli

5

0

0

Yalýntaþ

9

2

Yakatarla

3

0

0

Terlemez

10

1

10

Dadaðý

7

0

0

Gülpýnar

7

1

14

Nazofarenks Ca

Gümüþkent

9

1

11

Primeri bilinmiyor

Alemli

6

1

16

Prostat

Yeþilöz

10

1

10

Kemik sarkomu

Ovaören

16

5

31

2,Akciðer,birer özofagus, pankreas

Fakuuþaðý

7

0

0

Yeniyaylacýk

5

1

20

Akciðer Ca

Emmiler

7

2 l?

28.5

Akciðer, mide Ca

Bölükören

1

0

Gümüþyazý

2

0

0

Kýzýlkaya

9

1

11

Gökçetoprak

6

1

16

Oðlkaya

2

0

Þahinler

3

0

0

Hamzalý

3

2

?90

Aklan

1

1

Gülþehir

40

9

22

Akc.3 ve diðer

TUZKÖY

35

20

57.14

MPM,12,MPEM 8

?2

?1

?l

0

22

Multiple myeloma

MPEM ?

Uterus Ca

Akc, karaciðer Ca
Beyin Ca
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Göreme yöresinde 25 yýlý aþkýn süre içinde,
IARCnin eksperleri ile birlikte yapýlan mukayeseli
epidemiolojik ve çevresel çalýþmalar sonunda
bölgedeki Karain, Tuzköy ve Sarýhýdýr köylerinde
epidemi þeklinde MM olduðu gösterilmiþtir. Bu
üç köyde ölenlerin yarýsýndan fazlasýnýn baþta
MM olmak üzere, diðer organ kanserlerinden
öldüðü proporsiyonel mortalite çalýþmasýyla ortaya
çýkarýlmýþtý. Çevreden alýnan jeolojik örneklerde,
Casella cihazýyla toplanan solunabilir toz
örneklerinde ve akciðerden alýnan biyopsi
örneklerinde yapýlan mineralojik çalýþma ile,
sorumlu mineralin erionite olduðu kesinleþmiþti.
Erionit ile Ýngiltere, Birleþik Amerika ve Ýtalyada
yapýlan deneysel çalýþmalar, bu mineralin þimdiye
kadar bilinen en karsinojenik ve fibrojenik mineral
olduðunu ispatlamýþtýr.3
Karain, Tuzköy ve Sarýhýdýr köylerinde yapýlan
radyolojik taramalarda, maliðn hastalýklardan
ayrý olarak asbeste maruz olanlarda sýkça görülen,
kalsifiye ve non kalsifiye plevral plaklar, lokalize
veya yaygýn plevral kalýnlaþmasý ve seyrek de olsa
plevral effüzyon gibi benign plevral deðiþikliklerin
de bulunduðunu gösteriyordu.
Kýzýlýrmak nehrinin güneyinde kalan Göreme
köylerinin çoðunun jeolojik yapýsýnýn erionite
köylerine benzemesine karþýn buralarda yukarýda
anýlan hastalýklarýn rapor edilmemiþ olmalarý,
yalnýz yöre halkýnýn deðil, hekimleri ve jeologlarý
da kuþkuya düþürmüþtür.
Göreme bölgesindeki araþtýrmalarýn yapýlmasýndan
bu yana yaklaþýk çeyrek yüz yýl geçmiþtir. Bu süre
için, Kayseri, Konya illerinde üniversiteler, týp
fakülteleri ve donanýmlarý yeterli olan devlet
hastaneleri, özel hastaneler açýlmýþtýr. Ýletiþim
imkanlarý da çok arttýðý için, bölgeden daha detaylý
haberler alýnmaya baþlamýþtýr. Karain köyüne komþu
olan Karacaören (Karacaviran), Boyalý, Karlýk,
Yeþilöz; Sarýhýdýra yakýn Bozca, Ulaþ, Mamatar ve
Çökek ve Tuzköye komþu Emmiler, Abuþaðý,
Gümüþkent ve Kýzýlköyden tek tük MM vakalarý
çýkmaya baþlamýþtýr.
Yýllar önce Verem Savaþ Genel Müdürlüðünün yaptýðý
mikrofilm taramalarý tekrar deðerlendirildiðinde, bu
köylerdeki insanlarda görülen beniðn plevral
deðiþikliklerin, üç erionite köyünün dýþýndaki yerleþim
yerlerinde çok az da olsa gene görüldüðü dikkati
çekiyordu.
Cappadocia yöresinin jeolojik yapýsýnýn
milyonlarca yýl önce baþta Erciyes, Hasandað ve
Melendiz daðý olmak üzere bir çok volkanik
daðlardan kaynaklandýðý biliniyor. Son yýllarda
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Umran Doðanýn bölgenin batýsýnda kalan ve çok
muhtemelen Hasandað ve Melendiz daðlarýnýn
lavlarýnýn bulunduðu Güzelyurt ilçesinin Selime
ve Yaprakhisar köylerinde araþtýrma yapmýþtýr.
Buradaki eski ev, ahýr, samanlýk ve bahçe
duvarýndaki volkanik kayaçlardan aldýðý jeolojik
örneklerde mineralojik çalýþma ile erionite
liflerine rastlamýþtýr.
Bu nedenle, Göremenin batýsýna düþen Selime
köyünde mineralojik ve epidemiolojik araþtýrma
yapmayý uygun bulduk. (Resim 28 ve 29)
Mineralojik çalýþma :
Umran Doðan, Selime köyündeki belirli evlerin
yapý taþlarýndan aldýðý örnekler, optik mikroskop
(OM), Scanning elektron mikroskop (SEM) ile
birlikte energy disperse spectroscopy (EDS) ve
transmisyon elektron mikroskopisi ( TEM) ile
incelendi.
Örneklerin SEM ile incelemesinde, serbest ve
demetler halindeki erionite lifleri görüldü. (Resim
30) Bulunan erionit liflerinin boylarý 5-10 mikron
çaplarý ise ortalama 0.5 mikrondu. Demetler
halindeki erionitlerin boylarý ise 10-20 mikron,
çaplarý 1 mikrondan büyüktü. Görülen erionit
liflerin kimyasal yapýlarý, erionite köylerindeki
gibi K Erionite idi.
Ýncelenen kayaçlardaki erionite oraný % 5-10
arasýnda deðiþmekte olup geriye kalanlar
clinoptilolite, chabazite, mordenite, phillipsite
türü zeolitler ve ayrýca K-feldspar, deðiþik
miktarlarda plagioclasse, smectide, kaolinite ve
illite türü kil mineralleri ; calcite ve dolomite türü
karbonat mineralleri bulunuyordu.
MTA.dan Eþref Atabey de Selimeden topladýðý
jeolojik örneklerde erionite liflerini göstermiþtir.
Epidemiolojik çalýþma :
Radyolojik tarama : Selime köyünde 1998 yýlýnda
20 yaþýn üstünde 144 kadýn, 256 erkek standart
akciðer filmi ile radyolojik taramadan geçirilmiþtir.
Erkeklerin % 15.3, kadýnlarýn % 4.3 ünde
radyolojik anormallikler bulunmuþtur. Erkeklerin
üçünde kalsifiye plevral plak ve kalýnlaþma
bulunmuþtur. Sorulduðunda bunlarýn sýva iþi
yaptýklarý sýrada iskeleden düþtüklerini ve
kaburgalarýnýn kýrýldýðýný söylemiþlerdir. Birer
kadýn ve erkekte tümöral kütle þüphesi vardý.
Diðer anormallikler ise kardiomegali þeklindeydi.
Plevral effüzyonlu olan hiç hasta yoktu.
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Radyolojik taramanýn sonuçlarý aþaðýdaki tabloda görülmektedir.
Tablo 35. Selime köyünde 1998 yýlýnda yapýlan radyolojik taramanýn sonuçlarý
Radyolojik bulgular

Erkek (144 kiþi)

Kadýn (256 kiþi)

Normal

122

241

Anormal bulunanlar

22

11

Ýntersititiel Akc.Hst.

9

2

Kardiomegali

5

6

Eski Kosta kýrýðý

3

0

Plevral kalsifikasyon

3

0

Geçirilmiþ Akc. Tbc sekeli

0

2

Kifoskolyosis

1

1

Akciðer kanseri þüphesi

1

1

Epidemiolojik çalýþma : 1998 yýlýnda akciðer filmi çekilen 400 kiþi 6 yýl sonra takibe alýnmýþtýr. Ölenler
deðerlendirildiðinde bunlardan 12 kiþinin kanserden öldüðü anlaþýlmýþtýr. Kanserden ölenlerin 6sýnýn
yakýn takibe alýndýðýnda (aile bireyleriyle veya yakýnlarýyla yapýlan verbal otopsi, yattýðý hastanelerdeki
bilgiler, kullandýðý ilaçlar, plevradan su alýnýp alýnmadýðý vs) MPM olduðuna karar verilmiþtir. Diðer
kanser türleri, lösemi, prostat kanseri ve genital kanser þeklindeydi. kanser mortalitesi 500/ 100,000 olarak
hesaplanmýþtýr. Türkiyede total ölümlerin % 13ü kanser olduðuna göre Selimede kanser ölümlerinin
% 48 olmasý hayli anlamlý bulunmuþtur.
Aþaðýdaki tabloda epidemiolojik çalýþmanýn sonuçlarý görülmektedir.
Tablo 36.

Selime köyünde

1998- 2003 yýllarý arasýnda kanserden ölenlerin listesi

Adý, soyadý

Yaþý

Cinsi

Teþhis

1 NA

70

Kadýn

Kolon Ca

2 MT

67

Erkek

Mide Ca

3 MÞ

69

Erkek

Mide Ca

4 GB

65

Kadýn

MPM

5 NH

46

Erkek

Hepatosellüler Ca

6 RA

63

Kadýn

MPM

7 EA

64

Kadýn

MPM

8 MK

71

Kadýn

Pankreas Ca

9 AB

68

Kadýn

MPM

10 TY

?

Erkek

Beyin Ca

11 DA*

73

Erkek

MPM

12 NB

75

Kadýn

MPM

*Bu EA isimli kadýnýn eþidir.
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Bilindiði gibi MM. normal populasyonda
milyonda l görülmektedir. Bu çalýþmada 6 yýlda
6 MM bulunmasý, l yýlda l tane MM demektir.
Taranan 400 kiþiyi gözüne alýrsak 250/100,000
demektir. Bu sayý da beklenenden yüksektir.
Sonu çlar :
Cappadocianýn batýsýndaki, Hasandað ve Melendiz
daðýnýn lavlarýnýn örttüðü alanda bulunan Selime
köyünde de erionite minerali bulunmuþtur.
Selime köyünde de MPM ve diðer organ kanserleri
beklenenden fazladýr.
Selime köyündeki MPM oraný her ne kadar yüksek ise
de bulunan oran üç erionit köyündeki oranýn altýndadýr.
Yani burada kanser epidemisi yoktur. Bu durum
Göremedeki erionit köylerine komþu köylere
benzemektedir.
Radyolojik taramada, hiçbir bireyde asbest (erionit)
için tipik olan plevral kalsifikasyon görülmemesi çok
anlamlýdýr.
Selime köyünde MPM bulunmasýna raðmen MPEM
olmamasý düþündürücüdür.
Bu köyde erionite olmasýna raðmen MPM nin Erionite
köylerinden az olmasýnda, bulunan erionitenin fiziksel ve
kimyasal özelliklerinin, solunabilir havadaki yoðunluðunun
ve bireysel yatkýnlýðýn rolü olabilir.
Fibröz zeolitle ilgili hastalýklar hakkýnda Türkiye
dýþýnda ilk yayýn ABDde Casey ve arkadaþlarý
tarafýndan yapýlmýþtýr. Sunulan hasta Nevadanýn
erioniteden zengin yöresinde yaþamýþ 52 yaþýnda
bir erkek olup, saðda plevral kalýnlaþma ve effüzyon
sebebiyle incelenmiþ. Hastanýn dosyasý
incelendiðinde, 14 yýl önce toraks travmasýna baðlý
kosta kýrýðý ve hematom geçirdiðine ait radyolojik
bulgularý var. Taný için torakotomi yapýlýyor.
Ameliyatta sað plevral boþlukta önemli miktarda
sývý birikimi ile birlikte yaygýn plevral kalýnlaþma
önemli sayýda yapýþýklýklar görülmüþ. Plevradan ve
sað akciðer orta lobdaki infiltrasyondan alýnan
biyopsi materyallerin histopatolojik incelenmesinde
kronik inflamasyon ve fibrosis görülmüþ. Akciðer
dokusunun kesitinde çok sayýda fibröz ve nonfibröz
partiküller tespit edilmiþ. Bunlarýn SEM+Edax ile
incelenmesinde erionit lifleri olduðu anlaþýlmýþ.37
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Resim 1: Karain, Tuzköy, Sarýhýdýr bunlara komþu köyleri
gösteren lokal harita.

Resim 2 : Karain Köyü.

BU SAYFANIN RENKLÝ GÖRSELLERÝ ÝÇÝN SAYFA 211e BKZ.
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Resim 3: Karain köyünün içinde erionit bulunan volkanik
kayaç.

Resim 4 : Karainli Ülkü ailesine ait aile aðacý.

Resim 5: Karainin volkanik kayaç içinde bulunan erionit
liflerini asbest lifleriyle birlikte görünümü.

Resim 6: Erionit lifinin ultrastriktür iç yapýsý. (Ýan Steele)

Resim 7: Karainli O.D.nin gençlik dönemindeki akciðer filmi
ve 44 yaþýndayken akciðer filmi.(Erionite baðlý benið plevral
effüzyon)

BU SAYFANIN RENKLÝ GÖRSELLERÝ ÝÇÝN SAYFA 211e BKZ.

Resim 8: Karainli bir köylünün balgamýnda erionit lifleri.
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Resim 9: Zeolite body. Karainli bir hastanýn akciðer dokusunu
minarolojik incelenmesi. (P.Sebastien)

Resim 10 : Eski Tuzköy genel görünümü.

Resim 11: Nevþehirin Gülþehir ilçesine baðlý köyler.

Resim 12: Yaþlý bir Tuzköylü, içinde erionit bulunan
kayaçlardan yapýlan bir kemerden bize örnek çýkartýyor.

Resim 13: Tuzköylü D.K.nýn sað akciðerinde yaygýn plevral
kalýnlaþma.

Resim 14: D.K.nýn akciðerinde ilk kez gösterilen erionit lifi.

BU SAYFANIN RENKLÝ GÖRSELLERÝ ÝÇÝN SAYFA 212ye BKZ.
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Resim 15: Sarýhýdýr köyü.

Resim 16: Eski Sarýhýdýr köyü.

Resim 17: Karain, Tuzköy, Sarýhýdýrla 3 yaþlý kiþinin akciðer
filminde yaygýn plevral kalsifikasyon.

Resim 18: Tuzköyde köstebek avý. Maksat akciðerde
minerolojik araþtýrma.

Resim 19: Sarýhýdýrda yaþlý bir hastada maksiller sinüs kanseri
ile birlikte yaygýn plevral kireçlenme.

Resim 20: Sarýhýdýrlý bir köylüde saðda mezetolyamayla
birlikte yaygýn plevral kalsifikasyonlar.

BU SAYFANIN RENKLÝ GÖRSELLERÝ ÝÇÝN SAYFA 212ye BKZ.
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ERÝONÝT ÝLE ÝLGÝLÝ HASTALIKLAR
Göremedeki köylerde 25 yýlý aþkýn sürede
yaptýðýmýz, klinik, epidemiolojik ve çevresel
araþtýrma sonunda topladýðýmýz verilerden
yararlanarak fibröz zeolitle ilgili hastalýklar aþaðýdaki
tabloda özet olarak sunuyoruz...
Tablo 1. Fibröz Zeolitle (Erionite) Ýlgili
Hastalýklar
Beniðn Hastalýklar :
Kalsifiye, hyalinize plevral plaklar : Resim 1-3
Kostal plevrada
Diafraðmatik plevrada
Mediastinal plevrada
Perikartta.
Kronik diffüz fibröz plöritis : Resim 4
Beniðn plevral effüzyon :Resim 5,6
Yuvarlak atelektazi (Pseudotumor veya Round
atelectasis )
Üst lobda plevra ve parankimayý içine alan ilerleyici
deðiþiklikler
Kuþ bacaðý ( Crow feet) görünümü.
Pnömokonyosis (Zeolitosis) : Resim 7
Küçük hava yolu hastalýðý (bronþiolitis)

Malign Hastalýklar :
Maliðn Plevral Mezotelyoma : Resim 8-11
Maliðn Peritoneal Mezotelyoma
Akciðer Kanseri
Diðer Organ Kanserleri : Resim 12
Fibröz zeolitle ilgili yukarýdaki hastalýklar hakkýnda
bazý yorumlar yapabiliriz.
Erciyes daðýnýn geçmiþ yýllardaki lavlarýnýn örttüðü
Göreme köylerinde yapýlan Verem Savaþ Genel
Müdürlüðünün tüberküloz taramalarýndaki
mikrofilmlerdeki kalsifiye plaklarýn tüberküloz
olarak deðerlendirdiðini daha önceden bildirmiþtik.
Þimdi gerçek ortaya çýktý. Sebep fibröz zeolit
(erionite).
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Erionite baðlý kalsifiye plevral plaklarýn
görünümlerinin asbesttekilerden farký yok.
Paryetal plevranýn kostal, mediastinal ve
diafraðmatik bölümlerinde lokalize oluyor. Her
iki diafraðmanýn daha çok santral bölümünde
lokalize oluyor. Bazen, perikartta da olabiliyor.
Resim 1,2 ve 3.de Karain, Tuzköy ve Sarýhýdýrlý
hastalara ait kalsifiye plevral plaklý hastalarýn
akciðer filmleri görülmektedir.
HÜTF. de MPM.li hastalara ekokardiografi
yapýlmasýna yönelik bir çalýþma yapmýþtýk.
Maliðn plevral mezotelyomalý hastalarýn ileri
devrelerinde perikarta sýçrama olabiliyor. Bu
kendisini perikart kalýnlaþmasý, perikardial boþlukta
eksüdatif veya hemorajik sývý birikimi ile gösteriyor.
Bize göre plaklarýn en kolay demonstre edilmesi
dijital akciðer filmi ile olur. Görülme oranýný
arttýrabilmek için torakal CT çekilmesine gerek yok.
Bazen hyalizine plak olarak deðerlendirilmiþ plaklar,
ameliyat veya otopside de görülmeyebiliyor.
Plevrada yabancýlarýn chronique fibrous pleuritis
(CFP) diye tarif ettikleri plevra kalýnlaþmasý erionit
köylerinde oldukça sýk rastlanmaktadýr. Kalsifiye
plak bulunan filmlerde kostal sinüsler açýk veya
kapalý olabiliyor. Yaygýn plevra kalýnlaþmalarýný
ve diafraðmatik sinüslerin kapalýlýðýný sadece
erionite baðlayamayýz. Spesifik veya non spesifik
akciðer ve plevra hastalýklarý, travmalar da ayný
duruma sebep olabiliyor. Resim 4 de Tuzköylü
Doðan Kýlýçýn ameliyattan önce çekilmiþ akciðer
filmi görülmektedir.
Erionit köylerinde, asbest köylerinin aksine beniðn
plevral effüzyona sýk rastlamýyoruz. Her halde
erionit MM yapmaya daha yatkýn olmalý. Resim 5
ve 6.da, Karainli O.D.nin akciðer filmleri
görülmektedir. Ýlk film gençlik yýllarýnda çekilmiþ
, solda az miktarda sývý görülüyor. Bu hasta
tüberküloz plörezi tanýsý ile tedavi görmüþ. Babasý
HÜTF. Hastanesinde MPM tanýsý ile yatarken,
onu ziyaret ettiðinde alýnan ikinci filmde, sývýnýn
artmýþ olduðunu ve plevra kalýnlaþmasý olduðunu
görüyoruz. Göðüs cerrahlarý torakotomi sýrasýnda,
kösele kadar kalýnlaþmýþ olan her iki plevrayý
kolaylýkla sýyýrdýlar. Histopatolojik teþhis, kronik
fibröz plöritis olarak geldi.
Bizler genellikle asbest ve erionit köylerinde
pnömokonyozu telkin eden filmlere rastlamadýk.
Asbestosis denilen asbest solunmasýna baðlý akciðer
fibrosisi yoðun toz soluyan iþçilerde görülüyor.
Bizdeki hastalýklar çevresel kökenli olduðu için
yoðun mineral lif solunumu söz konusu
deðildir.Ayný durum erionit için de geçerlidir.
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Sarýhýdýrlý A.B. isimli hasta ev yapmak için kullanýlan
zeolitli kayalarý kesen, düzelten birisiydi. Çok da
sigara içiyordu. Fizik muayenesinde bazal kýsýmlarda
yaygýn inspirasyon sonu ralleri ve parmaklarda
çomaklaþma tespit edildi.. Akciðer filminde, irregüler
dansitelerin hakim olduðu diffüz akciðer hastalýðý
görünümü vardý. Transbronkoskopik akciðer
biyopsisinde fibrosis bulunmuþtu. Dokunun
mineralojik analizinde ise erionite gösterilmiþtir. Bu
hasta sonradan akciðer kanserinden ölmüþtür. Resim
7.de akciðer filmi görülmektedir. Biz erionite baðlý
akciðer fibrosisini zeolitosis olarak isimlendirdik.
Karainden 7 km. uzaklýktaki Yeþilöz köyünde bir
tek MPM.li hasta Þ.Ý isimli 50 yaþýndaki kadýn
idi. Henüz 16 yaþýndayken bu köye gelin gitmiþ.
Resim 8 ve 9da ÞÝ.nin geliþ ve son dönemindeki
iki filmi görülüyor. Bu hastanýn plevral biyopsi
alýnan yerinde tümör implantasyonu görülmüþtü.
Son filmde yaygýn hematojen akciðer metastazlarý
ortaya çýkmýþtý.
Saðda çok þiddetli ve devamlý göðüs aðrýsý olan
Karainli H.M. Horner sendromu vardý. Akciðer
filminde, sað 1.inci kostasýnda yeniklik ile birlikte
plöro pulmoner dansite, diafraðma yüksekliði
dikkati çekmiþti. (Resim 10) Perkütan iðne
biyopsisi ile MPM. tanýsý konuldu
Resim 11.de Sarýhýdýrlý 45 yaþýndaki VÇnin akciðer
filmi görülmektedir. Yaygýn kalsifiye plaklarla birlikte
orta zonda kitle görülmektedir.Torakotomide bu
kitlenin lokalize maliðn plevral mezotelyoma olduðu
anlaþýldý.
Asbest iþçilerinde liflerinin küçük hava yollarýna
takýlarak bronþiolitis yaptýðý klinik ve patolojik olarak
gösterilmiþtir. Bizim erionit soluyanlarda böyle bir
teþhisi varmamýz çok zordu. Otopsi yapýlmýyor ve
böyle bir hastaya transbronkoskopik biyopsi yapýp
birkaç biyopsi almak veya torakoskopi ya da limitet
torakotomi ile daha büyük biyopsi materyali alýp
bunda patolojik ve mineralojik analiz yapmak þansýný
bulamadýk. Tarama sýrasýnda çekilen filmlerin kalitesi
göz önüne alýndýðýnda, radyolojik anormalliklerin
de görüntülenmesi saðlýklý olmuyor. Ancak, küçük
hava yolu hastalýðýn klinik belirtileri olan, devamlý
nonprodüktif öksürük, nefes darlýðý ile birlikte
inspirasyonun baþýnda krepitan ralleri aldýðýmýz
hastalar olmuþtur. Bu belirti ve bulgularý, kronik
sigara içici bir erkekte, sigaraya baðlý bronþiolitis
olarak da deðerlendirilebilir. Sigara içmeyen
birisinde olmasý daha anlamlý olmalý.
Erionit köylerinde plevral ve peritoneal
mezotelyoma çok yaygýndýr. Kadýn ve erkeklerde
aþaðý yukarý ayný oranda görülmektedir. Yaþ
aralýðý, 26-89 arasýnda, ortalama yaþ ise 50
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civarýndadýr. Daha çok orta yaþ hastalýðýdýr.
Erionite baðlý
mezotelyomalarýn belirti ve
bulgularý asbeste baðlý olanlardan farklý deðildir.
Ancak prognozu onlardan daha kötü olup
ortalama yaþam süresi 14 ayýn altýndadýr. Yani
ilaç tedavisine de beklenen yanýt alýnamamýþtýr.
MM olayý bazý ailelerde daha yaygýndýr. Buna
karþýn diðer ailelerde daha az görülmektedir.
Bunda iç ortamda solunan, erionit liflerinin cinsi,
fiziksel özellikleri veya yoðunluðu etkili olabilir.
Ayný ortamda yaþayan insanlarda ayný
hastalýklarýn görülmesi beklenen bir durum olsa
da genetik yatkýnlýðýnýn katkýsý da akla geliyor.
Karain köyünde, yol kenarýna yakýn evlerde MM
daha çok görülmektedir. Köyün sýrtýnda, tepeye
yakýn evlerde yaþayanlarda daha az bulunuyor.
Erionitle temasýn simgesi olan CPP, CFP ile tümörün
birlikteliði her zaman geçerli deðil. Bu markerler
daha ziyade yaþlýlarda görülüyor. Ancak yaþlý olup
da CPP olmayanlar da var.
Havada solunabilir toz analizleri erionitin,dýþ
ortamdan ziyade iç ortam, yani evlerin içinde
solunduðunu gösteriyor. Evlerdeki odalar, çoðu kez,
kireç badanasý, sýva ile kaplýdýr. Fakat kiler gibi depo
olarak kullanýlan yerler , doðrudan doðruya erionitli
su kayasý ile çevrilir. Buranýn bir defada süpürülmesi,
toz yoðunluðunun uzun süre iç ortam havasýnda
yüksek kalmasýna sebep olur. Evlerin etrafýndaki
bahçe duvarlarý, samanlýk ve ahýr gibi yerlerdeki
erionitli kayalar da toz kaynaðýdýr. Buradan etrafa
yayýlan lifler orada asýlý kaldýðý için her tarafa
yayýlabilirler.
Köylülerinin yaþamlarýnýn önemli bir kýsmý tarlada
çalýþarak geçer. Soðan,patates ekimi yapýlan
tarlalarda genellikle sulu tarým yapýlmaktadýr.
Buradan alýnan örneklerde önemli miktarlarda
erionit liflerinin olmadýðýný göstermiþtir.
Bize göre annenin bedenine giren erionit lifinin
plasenta kanalýyla fetüse geçme þansý, aksi ispat
edilinceye kadar geçerlidir. Baðýþýklýk sisteminin
tam geliþmediði bir devrede kanserojen madde
ile karþýlaþmanýn çok daha tehlikeli olacaðýný
düþünmekteyiz. Böyle düþünmemizin iki nedeni
var. Ýlki köyde doðan, ilk okulu bitirip eðitim, ve
daha iyi yaþam þartlarý bulmak için baþka ilçe ve
þehirlere geçenler riskli durumdan
kurtulamamaktadýr. Eski Sarýhýdýr köyünde sadece
5 yýl yaþamýþ olan insanlarda bile MM görülüyor.
Yeni Sarýhýdýrda doðanlarda böyle bir durum
yok.
Erionit köylerinde CPPnin görülme oraný
hakkýnda kesin bir karara varmak zor. Görünüþe
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göre, plaklar en çok yaþlý populasyonda tespit
ediliyor. Ancak, ayný köyde yaþayan her yaþlýda
görülecek diye bir þey yok. Bazý ihtiyarda hiç
görülmüyor. Deneyimlerimize göre en yüksek
CPP oraný Tuzköylülerde. Burada yaþayan orta
yaþlýlarda bile yaygýn CPP gördük. Bize öyle
geliyor ki, düz bir yerde kurulu olan Tuzköyde
solunan erionit miktarý daha yoðun olmalý. Bu
köydeki MPEM oranýnýn da diðer iki köyden
yüksek olmasý bu görüþümüzü destekler gibidir.
Köydeki erionit türlerinin, fiziksel yapýlarý
sebebiyle daha penentran olmasý, kimyasal
kompozisyonunun farklý olmasý da etkili olabilir.
Karain ve Sarýhýdýrdaki akciðer filmlerindeki CPP
oranlarý seneden seneye deðiþmektedir. Bunun
en önemli sebebi, bu iki köydeki hýzlý göçlerdir.
Bugün Karainlilerin yarýsýndan fazlasý, Ürgüp ve
Ýsveçte yaþamaktadýr. Bunlarýn köyde kaldýklarý
süre deðiþik olduðu için soluduklarý lif sayýsý da
deðiþir. Taramaya gelenler çoðunlukla kadýnlar ,
orta ve ileri yaþlý kiþilerdir. Yirmi yaþýn üstündeki
genç erkeklerin bir kýsmý iþ gereði köyde
bulunmadýðý için taramaya katýlmýyor.
Karainin komþu köyleri olan, Karlýk, Yeþilöz,
Karacaören ve Boyalý ; Sarýhýdýra yakýn, Çökek,
Ulaþ ve Tuzköyün civarýndaki yirmiye yakýn
köyde oturanlarda da arada
CPPye
rastlanmaktadýr. Bunlarýn hiçbirisindeki CPP oraný,
erionit köylerindeki kadar yüksek deðildi.
Göreme ve çevresindeki köylerde görülen plaklar
hakkýnda kesin bir hükme varmak için, köydeki
her evin, ahýrý, samanlýðý, varsa kileri, bahçe
duvarlarýnýn ve zeminin jeolojik yapýsý incelenmeli,
iç ortamda solunabilir toz toplanarak bulanan
liflerin EDAX baðlantýlý EM. ile mineralojik analizi
yapýlmalýdýr. Ev sahibinin tarým yaptýðý tarladan
alýnan toprak örnekleri, tarlada çalýþýrken
solunabilir toz örnekleri alýnmalý ve bunlarda da
mineralojik inceleme yapýlmalýdýr. Bunlardan
baþka ameliyat olan hastalarda görülen plaklar,
histolojik muayenesi dýþýnda mineralojik analiz
yönüne gidilmelidir. Bulunan jeolojik ve
mineralojik sonuçlar, dijital yöntemle alýnan
akciðer filmi bulgularý ile kýyaslanarak daha
bilimsel bir sonuca varýlabilir.
Plaklý hastalarýn çoðu kez solunum sistemi
yakýnmalarý yoktur. Orta yaþlý kadýnlar tarlada
çalýþtýklarý için adale aðrýsýndan yakýnýrlar. Bunlarý
CPP.ye baðlý dýr diye deðerlendirmemek lazýmdýr.
Eðer plaklý hastalarda, devamlý, plöretik veya
nonplöretik göðüs aðrýsý varsa, onun altýnda
maliðn bir hastalýk aranmalý.
Asbest solunmasýna baðlý CPP.lilerde yapýlan
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çalýþmalarda, sýrf plak olduðu için MM. riski
artmýþtýr denemez. Bu erionite baðlý plaklarda da
geçerliliðini korur. Ancak, plaklý hastanýn
akciðerlerinde erionite markeri olduðu için ileri
yýllarda MM geliþebilir. Akciðerinde plak olduðu
için takip edilen bir hastada, mevcut plaðýn
þeklinin deðiþmesi, büyümesi tümöral geliþme
þüphesini uyandýrmalýdýr.
Bizim Karainli orta yaþlý bir kadýn hastamýz
nonplöretik göðüs aðrýsýndan yakýnýyordu. Ýlk
muayene ve radyolojik tetkikte sadece sað tarafta
CPP vardý. Aðrýsý devam ettiði için iki ay sonra
tekrar filmi alýndýðýnda ayný tarafta plevral
effüzyon geliþmiþti. Plevral iðne biyopsisinde
kalsifiye plaðýn yanýnda tümör infiltrasyonu
görüldü.
Nevþehir yöresinden gelen bir hastanýn akciðer
filminde CPP görülmesi halinde, bunun asbest
veya erionitten olup olmadýðýnýn ve hangi köy
veya kasabada yaþadýðýnýn bilinmesinin toplum
hekimliði yönünden önemi vardýr.
Diðer organ kanserleri: Fibröz zeolitin yani
erionitin karsinojenik mineral olduðu
epidemiolojik ve deneysel çalýþmalarla
gösterilmiþtir.1-6 Asbestin mezotelyoma dýþýnda
diðer kanserlere örneðin sindirim sistemi, larenks,
ürojenital sistem, lenforetiküler ve hematolojik
tümörlere de sebep olduðu hakkýnda tespit
edilmiþtir.7-14 Ancak Edelman ve Frumkin ve
arkadaþlarý bu görüþe katýlmamaktadýr. 15,16
Goodwin ve Jagatic, Mediastinal lenf bezlerinde,
dalakta ve ince baðýrsaklarda asbest cisimciklerinin
varlýðýný göstermiþtir.13 Aurbach ve arkadaþlarý da,
asbestosisten ölen kiþilerin karýn organlarýnda,
beyinde, prostat, tiroit bezinde asbest cisimciklerini
tespit etmiþlerdir.14 Bu çalýþmalar asbest liflerinin
sistemik dolaþýma girerek deðiþik organlarda
yerleþebileceðini göstermektedir. Öte yandan deney
hayvanlarýnda asbest ile yapýlan araþtýrmalarda, bu
mineralin sadece MPM, MPEM yapmadýðýný az da
olsa diðer organlarda da kanserojen etki gösterdiðini
ortaya çýkarmýþtýr.
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Karain köyünde Ocak 1970- Temmuz 1994 yýllarý arasýnda ölenler hakkýndaki bilgiler aþaðýdaki tabloda
görülüyor.
Tablo 2. Ocak 1970- Temmuz 1994 Arasýnda Karainde Ölenlerin Sayýlarý, ve Ölüm Sebepleri, Yaþ
ve cinsleri oranlarý.
Ölümler

Yaþ

Sayý %

Erkek/Kadýn

Ortalama Yaþ aralýðý

Total ölüm

305

100

54.1

1-90

160/145

Kansere baðlý ölümler

177

58

51.1

18-89

89/88

MPM

150

49.2

50.6

27-89

76/74

MPEM

7

2.3

60.8

48-76

3/4

Sindirim sistemi

6

1.9

54.3

46-61

3/3

Akciðer

4

1.3

43.0

40-46

2/2

Lösemi

3

1.0

30.3

18-53

2/1

Karýn içi organlarý

1

0.3

56

0/1

Baþ-boyun

1

0.3

48

1/0

Deri

1

0.3

77

1/0

Prostat

1

0.3

65

1/0

Endometrium

1

0.3

62

-/1

Over

1

0.3

59

-/1

Primeri bilinmeyen

1

0.3

59

0/1

Kanser dýþý ölümler

128

42

58.8

1-90

71/57
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Tuzköy kasabasýnda Ocak 1980-Temmuz 1994 yýllarý arasýnda ölenlere ait bilgiler aþaðýdaki tabloda sergilenmiþtir.
Tablo 3. Tuzköyde Ocak 1980- Temmuz 1994 Arasýnda Ölenlerin ve Ölüm Sebepleri.
Ölümler

Yaþ

Sayý %

Erkek/Kadýn

Ortalama Yaþ aralýðý

Total ölümler

432

100

52.4

1-90

235/197

Kansere baðlý ölümler

177

58

51.1

18-89

118/107

MPM

150

24.3

49.2

26-75

54/51

MPEM

60

13.9

54.0

30-75

22-38

Karýn içi organý

29

6.7

52.5

17-75

19/10

Akciðer

6

1.4

51.0

38-61

4/2

Sindirim sistemi

6

1.9

54.0

35-65

3/1

Lösemi

4

0.9

29.5

18-41

3/1

Colo-rectal

3

0.7

57.3

41-67

2/1

Mezankimal

3

0.7

40.7

31-60

3/0

Beyin

3

0.7

54.3

36-70

3/0

Deri

2

0.5

55

40-70

2/0

Meme

2

0.5

52

49-55

0/2

Lenfoma

1

0.2

38

1/0

Baþ, boyun

1

0.2

40

1/0

Tiroit

1

0.2

73

0/1

Kanser dýþý ölümler

207

45.

48.3

1-90

117/90
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Aþaðýdaki tabloda Ocak 1980- Temmuz 1994 yýllarý arasýnda ölen Sarýhýdýrlýlar hakkýndaki bilgiler sunulmaktadýr.

Tablo 4. Sarýhýdýrda Ocak 1980- Temmuz 1994 arasýnda ölenler hakkýnda bilgiler
Ölümler

Yaþ

Sayý %

Erkek/Kadýn

Ortalama Yaþ aralýðý

Total ölümler

87

100

53.1

1-80

46/41

Kanserden ölenler

32

36.8

55.5

35-77

17/15

MPM

15

17.2

51.2

44-68

7/8

MPEM

4

4.6

59.5

52-77

1/3

Primeri bilinmeyen

2

2.4

61

59-63

2/0

Sindirim sistemi

1

1.2

50

1/0

Pankreas

1

1.2

57

1/0

Lösemi

1

1.2

35

1/0

Diðer sebepler

55

63.2

46.2

Tablolarda MM dýþýnda en çok sindirim sistemi
ve karýn organ kanserlerinin dikkati çektiði
anlaþýlýyor.
Yukarýdaki üç tablodan da anlaþýlacaðý gibi Erionit
köylerindeki mortalite çalýþmalarý, bu köylerde
maliðn mezotelyoma dýþýnda diðer organ
kanserleri de dikkati çekecek derecede olduðunu
göstermiþtir.17
Üç köyde onlarca ailelerin pedigrileri çýkarýlmýþtýr.
Bunlarýn bazýlarýnda MPM ile MPEM sayýsý birbirine
çok yakýn. Bazýlarýnda MPM daha fazla. Bunu
açýklamak kolay deðil. Ne var ki MPEM sayýsýnýn
az olmasýnda tanýnýn güçlüðü etkin oluyor. Karnýnda
kitlesi olan kadýn, Kadýn-Doðum uzmaný tarafýndan
ameliyat olmuþsa, genital kanser; genel cerrah
tarafýndan ameliyat olmuþsa, ve batýnda yaygýn
metastazlar varsa, bunun hangi organdan
kaynaklandýðýný söyleyemez. Mide, karaciðer,
pankreas kanserlerii ve diðerleri akla gelebiliyor.
Kaldý ki peritoneal mezotelyomanýn
immünohistokemikal boyamalarla bile tanýsý kolay
olmuyor. Üstelik her hastanede, immünolojik
markerlere bakma imkaný yok.
Hacettepede takip etmek þansýný elde ettiðimiz
Tuzköylü hastalarýn içinde, kesin olarak kolon,
kolo-rectal kanserler vakalarý vardý.

1-80

2 9 / 2 6

Yukarýda belirttiðimiz gibi, asbest iþçilerinde sindirim
kanalý kanserlerinin varlýðý tartýþmalý. Bu görüþ
erionite maruz kalmýþlarda da geçerli midir ? Her
ne kadar erionit fiziksel olarak asbeste benziyorsa
da kimyasal yapýsý deðiþik olmanýn dýþýnda ve
karsinojenik potansiyeli ondan çok daha fazla olduðu
göz ardý edilmemelidir.
Tablolarda 18 hastada akciðer kanseri tanýsý vardýr.
Bunlarýn 12si erkek altýsý sigara içmeyen kadýn.
Kadýnlardaki akciðer kanseri daha çok
adenokarsinoma tipinde. MPEM.deki taný zorluðu
akciðer kanserinde de geçerlidir. Farelerde erionit
ile yapýlan deneylerde MM.nin yanýnda az da olsa
akciðer kanseri görülüyor. Sigara içen asbest
iþçilerinde akciðer kanseri riskinin artmýþ olmasý
burada da geçerli olmalýdýr. Sigara içmeyen
kadýnlarda görülmesinde doðrudan doðruya
erionit akla geliyor.
Üç köy içinde nüfusu 4,500ü bulan Tuzköyde
erionite baðlý benign ve maliðn hastalýklarýn daha
çok görülmesi doðal kabul edilebilir. Ancak, bu
köyün düz bir alanda kurulmuþ olmasý sebebiyle
öteki köylere göre çok daha tozlu bir iç ve dýþ
ortam havasý mevcuttur. Sarýhýdýr köyü, 1958
yýlýndan itibaren yeni bir yerleþim alanýna
nakledilmiþtir. Bu köye ait mortalite çalýþmasýnda,
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kemik sarkomlu genç bir hasta dýþýnda ölenlerin
hepsi eski köyde doðmuþ, orada bir müddet
yaþadýktan sonra yeni köye taþýnmýþlardýr. Bu
durum köy yerinin deðiþtirilmesinin hastalýðýn
prevalansýnda etkili olduðuna iþaret ediyor.
Asbest maruziyeti olan kiþilerde lösemi
görüldüðüne dair yayýnlar var.13-18 Karain, Tuzköy
ve Sarýhýdýr köylerinde lösemi olgularý da
görülmektedir.
Üç köye ait tablolar sadece belirli bir dönemde
toplanan olgularý içermektedir. Bizim Göreme
köylerindeki araþtýrmalarýmýz 1978 yýlýnda
baþlamýþ ve halen devam etmektedir. Elimizdeki
tüm kayýtlara göre 1978-2004 arasýnda sadece
Tuzköyde 8 lösemi, 1 Hodgkin ve üç beyin kanseri
vakasý mevcut. Türkiyede bu hastalýklarýn
insidansý bilinmediði için, çok mudur, az mýdýr
diye bir yorumda bulunamayýz. Üstelik, beyin
kanseri olan bir hastada tümörün primer mi ,
sekonder mi olduðuna karar vermek kolay deðil.
Burada yapýlacak iþ, Erionit köylerinden kanserli
hastalardan, tümöre yakýn yakýn saðlam yerlerden
alýnan dokularda mineralojik çalýþma yapýlmalýdýr.
Beyin, karaciðer, pankreas, akciðer dokusunda
erionitü olup olmadýðý ortaya çýkarýlmalýdýr.
Resim 12de Sarýhýdýrlý bir yaþlý erkekte, göze
infiltre olmuþ maksiler sinüs kanseri
görülmektedir. Bu hastanýn akciðer filminde
yaygýn kalsifiye plevral plaklar da vardý. Bu köyde
üç kiþide göz kanseri görülmesi de ilginçtir. Bir
aile aðacý içinde deðiþik türde kanser olgularýnýn
bulunmasý Li-Fraumeni sendromunu akla
getiriyor. Kromozom 17de bulunan p53 geni, bir
tümör baskýlayýcý gen olup hücrenin kontrolsüz
bir þekilde çoðalarak tümör oluþturmasýný önler.
Bu gen , hücre çoðalmasýný kontrol altýnda tutan
genlerden sadece birisidir. Tümör oluþmasýnda
baþka mekanizmalar da vardýr.
Bir kiþi p 53 geninin sadece bir kopyasýna sahipse
kanser riskini taþýyacaktýr.Yani ergenlik döneminde
çeþitli tümörlere yakalanma þansýzlýðýna sahip
olacaktýr. Nadiren görülen bu duruma Li-Fraumeni
sendromu (LFS) denir. Tümörlerin bir çoðunda p
53 geninde mutasyon görülüyor ve bu olay
kompleks bir olayla tümör oluþmasýna yol açýyor.
Bu gendeki mutasyon genetik olarak geçebildiði
gibi embriyogenezis sýrasýnda oluþabilir ; anne veya
babanýn germ hücrelerinin birisinde mutasyon
olabiliyor. p 53 geni kromozomdaki DNA proteine
baðlanarak adý protein p21 denilen baþka bir
proteinin oluþmasýna sebep olur. Bu protein hücre
bölünmesini stimüle eden cdk2 ile iliþkiye girerek
hücrenin bölünmesini kontrol eder. p53 cdk2
kompleksinin görevi , hücrenin bölünme, çoðalma
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dönemine girmesini önlemektir. Mutasyona uðramýþ
p 53 geni, beklenildiði þekilde DNAya baðlanamaz.
Bunun sonunda da p 21 proteini yapýlamadýðý için
hücre çoðalmasýna dur iþaretini (stop signal)
verilemez ve sonunda hücre kontrolsüz bir þekilde
çoðalarak tümör meydana gelir.
Bir aile aðacýna bakarak LFS olduðunun
söylenebilmesi için, a) probant 45 yaþýn altýnda ve
sarkom tanýsý almýþ olmalý b)Birinci derecede yakýný
olan 45 yaþýn altýndaki þahýslardan birisinde her hangi
bir kanser çeþidi bulunmalý. c) Ayný aile aðacý içinde
baþka birisinde her hangi bir kanser veya 45 yaþýn
altýndaki birisinde sarkom tespit edilmeli.
Herediter kanser vakalarýnda genellikle bir veya iki
çeþit spesifik kanser bulunur. LFS ise daha çok meme,
beyin, yumuþak doku sarkomlarý, kemik sarkomu,
sürrenal kortikal kanser ve akut lösemi görülüyor.
Fakat en sýk görülen tümör osteosarkom veya
kondrosarkom türü maliðn hastalýklardýr.
Erionit köylerinde bazý ailelerde Li- Fraumeni
sendromu olabilir. Bunun için gene-çevre iliþkisi
üzerinde durulmalý. Resim 13-15de Karain, Tuzköy
ve Sarýhýdýrlý üç ailenin pedigrisi görülmektedir.
Bu bölümde, Karain, Sarýhýdýr ve Tuzköyde
yaptýðýmýz yüzlerce aile aðacýndan sadece üç
tanesinin þemalarý vardýr.. Bu ailede genital kanser,
lösemi ve diðer kanser türleri de mevcut Karainden
Ülkü ailesi, Tuzköyden Özbek ailesine bakýldýðý
zaman.Resim 14-16. ayný aile aðacý için MPM
yanýnda MPEM ve diðer kanserler görülebiliyor.
Sarýhýdýrdan Bostan ailesinde Li-Fraumeni
sendromu olasýlýðý var. Zira, pedigri içinde iki genç
hastada sarkom tanýsý konmuþ Li- Fraumeni
sendromu ? (Resim 14-16) Burada genlerle çevresel
faktörler arasýnda etkileþim (gene-environmental
interaction) de söz konusu olabilir. Konuyu
aydýnlatabilmek için erionite köylerinde bu tür
araþtýrma sürdürülmektedir...
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Resim 1: Karainli bir hastaya ait akciðer filminde kalsifiye
plevral plaklar.

Resim 2: Tuzköylü bir kadýn hastaya ait torakal CTde yaygýn
kalsifiye plaklar.
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Resim 3: Sarýhýdýrlý bir hastaya ait akciðer filminde yaygýn kalsifiye plaklar. Bu hasta beyin
kanserinden ölmüþtür.
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TÜRKÝYEDE MALÝÐN MEZOTELYOMA
TRAJEDÝSÝ NE YAPILMALI ?
Plevra ve peritonun maliðn hastalýðý olan Maliðn
Mezotelyoma (MM), geliþmiþ geliþmiþ ülkelerin
asbeste baðlý meslek hastalýðý olmasýna karþýn,
ülkemizde çoðunlukla asbeste baðlý çevresel bir
hastalýktýr. M.Mnin görülme sýklýðý akciðer
kanserinden daha az olmasýna karþýn toplumlarda
yarattýðý tepki çok fazladýr. Bunun nedeni, hastalarý
intihara kadar götürebilen göðüs aðrýsý ve nefes darlýðý
belirtileri, erken taný ve tedavisinin mümkün olmamasý
sebebiyle yazýlý ve sözlü medyada daima ön sýrayý
almýþtýr. (Resim 1) Google motoruna girildiðinde M.
ile ilgili üç milyonun üstünde Web sayfasý ile
karþýlaþýlýr. Hastalýk bu konumda meme kanserinden
sonra ikinci sýrayý almýþ ve akciðer kanseri, lösemi
ve kolon kanserini geride býrakmýþtýr. (1)
Yýllýk MM sayýsý ABD. de 2,500 olmasýna karþýn,
kanser kayýt sisteminin henüz oturmamýþ olan
ülkemizde bildirilen olgu sayýsý 600un altýndadýr.
Türkiye, MM bakýmýndan çok talihsiz bir ülkedir.
Jeolojik yapýsý itibariyle Anadolu asbestin yoðun
olduðu bir alan olmasý ; ileri ülkelerde iki bin
yýlýnýn ilk yarýsýndan sonra MM.nin asbest
solunmasýna baðlý olduðunun gösterilmesine
karþýn, bizler 30-40 sene sonra bu hastalýðý
öðrendik. Üstelik, ileri ülkelerde meslek hastalýðý,
bizde hem meslek ve hem de çevresel bölgelerde
endemik hastalýk Asbest yetmemiþ gibi ondan
çok daha potent karsinojenik olan fibröz zeolite
yani erionite, Göreme bölgesindeki köylerde MM
salgýnlarý yapýyor. Ýçinde asbest bulunan beyaz
topraðýn evlerin iç ve dýþ duvarýna kireç yerine
badana niyetine kullanýlmasý veya izolasyon
amacýyla çatýlara serilmesi, okul bahçelerine veya
yollara serilmesi ; bu tehlikeli kullaným yollarýnýn
yazýlý ve görsel medyada gündeme gelmesine
raðmen halkýn bu alýþkanlýktan bir türlü uzak
durmamasý, týp fakültelerinde koruyucu
hekimliðe önem verilmemesi en önemli
nedenlerdir (Resim 1) MM.nin endemik olduðu
yörelere ait haritamýz incelendiðinde (Resim 2),
Denizlinin Tavas, Afyonun Elmadað,
Kütahyanýn Gediz, Aslanapa, Eskiþehirin
Mihalliççik, Kaymaz, Mahmudiye ve Çifteler,
Çankýrýnýn Þabanözü Gümerdiðin, Gürpýnar,
Kayý, Çaparkayý, Hacýhasan, Konyanýn, Ereðli,
Ayrancý, Halkapýnar, Ývriz, Eskihisar, Yassýkaya,
Hatayýn Reyhanlý, Kýrýkhan, Yozgatýn Sorgun,
Çekerek, Urfa Siverek, Adýyaman Besni, Kahta,
Diyarbakýr ýn Ergani, Çüngüþ, Çermik,
Malatyanýn Yeþilyurt, Doðanhisar, Tokatýn
Almus,Turhal Yeþilyurt, Erzincanýn Ýliç,
Ankaranýn , Edige (Elmadað), Gölbaþý köyleri
asbestle ilgili hastalýklar için endemik yörelerdir
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(2-5).Bu harita, MTA.da Eþref Atabeyin çalýþmalarý
ile ortaya çýkarýlan Anadolunun asbestli
bölgelerinin haritasý ile örtüþmektedir. (6)
Göremenin üç köyü, Karain, Sarýhýdýr ve
Tuzköy.de ölenlerin % 60-80i MM.den
kaybedilmektedir. Bu yazýnýn hazýrlandýðý tarihte,
Karainde 8, Tuzköyde 8, Sarýhýdýrda 4, yani 20
kiþi ölümü beklemektedir. En büyük yerleþim yeri
Tuzköy olduðu için burada ölenlerin sayýsý en
fazladýr. Köy sakinleri bu düþenceyle, yeni açýlmýþ
mezarlarý mezarlýkta hazýr tutmaktadýr.
Sarýhýdýr ýn yakýnýndaki Çökek ve Ulaþlý,
Karainin komþu köyü Karacaören ve Boyalý,
Tuzköye yakýn olan Emmiler, Kýzýlköy ve
Gümüþkent isimli köylerde ve Aksarayýn
Güzelyurt ilçesinin Selime köyünde de de
sporadik MM olgularý çýkmaktadýr.(3).
G ö r e m e d e b u a m a n s ý z h a s t a l ý ð a
yakalananlar,öteki dünyaya giderken, kendilerini
Týp Þehidi olarak görerek rahat etmek isterler. Ben
araþtýrmaya baþlarken, 800 nüfuslu Karain
köyünde iki cami varken, ölüm ve göç sebebiyle
þimdiki nüfusu 200ün altýna inmiþ köye üçüncü
bir cami yapýlmýþtýr.
Göremedeki MM.nin sebebi, milyonlarca yüz yýl
önce Erciyes, Hasandað ve Melendiz daðlarýnýn
lavlarýnýn tarihte beyaz atlar ülkesi olarak bilinen
Cappadociaya , yani Göremeye yayýlmasý
sýrasýnda o dönemde bulunan tuz gölgelerine
akmasýyla volkanik lavlarýn kristalleþme ile oluþan
lifsel yapýdaki erionite liflerinin solunmasýna
baðlýdýr. Bu köylerin yapý taþlarýnýn içinde
bulunan erionite odaklarýndan iç ve dýþ ortama
yayýlan optimal ölçülerdeki ( çapý 0.5 mikrondan
küçük, boyu 5 mikrondan uzun) çok sivri, keskin
ve akciðerde erimeyen (durabýl) yapýsý ile hastalýk
oluþmaktadýr. Akciðerin savunma hücreleri olan
pulmoner alveoler makrofajlar, bu liflerle amansýz
bir savaþa girerler. Yaralanýp, ölen PAM.lardan
açýða çýkan karsinojen reaktif oksijen radikaller,
MMnin baþlamasýna sebep olmaktadýr (Resim 3)
MMli hastalarýn aile aðaçlarýndan hastalýðýn
genetik kaynaklý olduðu düþünülmüþ ve bu
durum önceleri ayný ortamý paylaþýlmasý ile izah
edilmiþse de þimdiki bilgimizle genetik bir
yatkýnlýðýn ( susceptibility) etkisinin olabileceðine
inanýyoruz.
Bize her zaman sorulan bir soru vardýr. Fibröz
zeolit, yani erionite, dünyanýn bir çok ülkesinde,
örneðin Yeni Zelandada, Japonyada ve ABD.nin
Arizona ve Nebraska eyaletinde bulunduðu halde,
neden bu bölgelerde mezotelyoma yayýnlanmamýþtýr
? Buna cevabýmýz, çünkü oralarda erionitli
kayaçlardan yapýlmýþ evler veya yerleþim yeri yok.
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2009 yýlýnda, Kliment ve arkadaþlarý (7), Amerikalý
olmasýna raðmen uzun yýllar Meksikada yaþamýþ
olan orta yaþlý bir erkek hastada, erionite baðlý
akciðer fibrozisi ve plevral plakla beraber maliðn
plevra olgusu yayýnladýlar Yakýnda baþka yerlerden
de böyle vakalarýn çýkacaðýný tahmin ediyoruz.

MALÝÐN MEZOTELYOMANIN KLÝNÝÐÝ
Hastalarýn ortalama yaþlarý 50-55 olan kadýn veya
erkeklerde görülmektedir. olabilir.Nadiren
çocuklarda ve gençlerde de rastladýk. Gelen
hastaya, nerede doðduðu, yaþadýðý ve çalýþtýðý
yerler sorulmasý endemik yerlerden gelen
hastalarý pek memnun etmese bile tanýda çok
önemlidir.
En önemli yakýnmalarý, plöretik veya nonplöretik
göðüs aðrýsý ile birlikte nefes darlýðý. Ayrýca,
iþtahsýzlýk, kilo verme ve ateþ yükselmesi de
olabilir. Fizik muayenede, plevral mezotelyomada,
hastalýklý tarafta hemitoraksta küçülme, ve omuz
düþüklüðü, vokal fremitusta azalma, matite,
solunum seslerinde azalma dikkati çeker.
Baþlangýçta alýnan akciðer filminde normal
gelebilirse de hastanýn aðrýsý devam ediyorsa, 15
veya 30 gün sonra tekrar film çekilmeli. Standart
akciðer filminde plevral kalýnlaþma ve plevral
effüzyon vardýr. Ayrýca yaþlý hastalarda asbest
veya eriyonit inhalasyonunun simgesi olan
kalsifiye plevral plaklar da bulunabilir. Mediasten
ayný tarafa çekilebilidiði gibi plevral sývý birikimi
çok olduðunda karþý tarafa da itilebilir. Torakal
CTde plevral effüzyon bulunabilir veya
bulunmayabilir. O taraf plevrada nodüler
kalýnlaþma, testere diþi görünümü, kostalarýn
birbirine yaklaþmasý ( rib crowding) diafraðmanýn
yukarý çekilmesi dikkati çekebilir. Genel olarak
interlober fissürde kalýnlaþma bulunur ve bu
hastalýðýný visseral plevrayý da tuttuðunu yani
hastalýðýn evresinin ileri olduðuna iþaret eder.
Eðer fluorodeoxyglucose positron imaging
tomografisi (PDG-PET) taramasý yapýlýrsa ,
maliðnite indikatörü (SUV=Standart uptake value)
yani tümöral tutulum indikatörü yükselmesi
g ö r ü l ü r. F D G - P E T, M M t a n ý s ý n d a ve
evrelendirilmesinde kullanýlabilen non-invazif
bir görüntüleme yöntemi olarak kabul edilebilir
Mezotelyoma . þüphesi varsa yapýlacak en doðru
iþ, torakoskopi ile plevra boþluðunun incelenmesi,
varsa sývý boþaltýldýktan sonra onlarca MM
odaðýnýn bazýlarýndan biyopsi almalý. Alýnan
biyopsiden frozen istenmeli ve eðer netice pozitif
ise, plörektomi veya dekortikasyon yapýlabilir ya
da sývý tamamen boþaltýldýktan sonra ya da tekrar
sývý birikimini önlemek için talk ile plörodesis
yapýlabilir. MMde perkütan iðne veya punch
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biyopsi alýnmasý veya torokoskopi yapýlmasý
durumunda, taný kesinleþmiþse üç hafta sonra
müdahale edilen bölgede tümör implatasyonunu
önlemek amacýyla palyatif radyoterepi
yapýlmalýdýr. Aslýnda aspirasyon veya taný
amacýyla sýk sýk torasentez yapmaktan
kaçýnmalýdýr.
Histopatolojik incelemede, H-E.den ayrý olarak
imüno-histo-kimyasal tetkikler de yapýlmalýdýr.
MM. histolojik tipleri, epitelyal, sarkomatoz ve
miks olarak üçe ayrýlýrsa da, bazý durumlarda
deðiþik histolojik görünümde olabiliyor. Bu
durumda eksper patologlarýn bir araya gelerek
deðerlendirme yapmalarý gerekiyor.
Maliðn plevral mezotelyomada, dekortikasyon
ve ya p l ö r e k t o m i , p l ö r o p n o m o n e k t o m i
yapýlmasýndan beklenen fayda saðlanamamiþtir
(3) Zira MM, zamanla, mediastinal plevraya
oradan da perikarda atlayabiliyor. Bazen de
boyuna geçerek, Horner sendromu, diafraðmayý
delerek peritona, perikarda ve karýn organlarýna
yayýlabiliyor. M.M.da uzak metastaslara pek
rastlanmadýðý halde, göðüs duvarýna ve
vertebralara metastas olabiliyor.
Son senelerde MM.nin erken tanýsýna yönelik
markerler üzerinde çalýþmalar yapýlmýþtýr Hücrelerin
adhezyonunda, yani ve haberleþmesinde etkili olan
40 kDa glycoprotein olan Mesothelin bunlardan
birisidir. Bu markerin hücre duvarýna baðlanan veya
serbest formlarý vardýr. Bir monoklonal antikor olan
OV569 mesotheline mezotelyoma,over kanseri ve
diðer bazý tümörlerdin hücrelerine baðlýyor.
Mesothelin veya osteopontin gibi solubl proteinler
(SMR) maliðn mezotelyomada marker olarak
kullanýlmaya baþlanmýþtýr. (8,9) Robinson ve
arkadaþlarý, eliza yöntemiyle 44 MM.lý hastada SMR
ölçmüþler ve bunlarýn 37inde SMR 1/80 gibi yüksek
deðerler bulmuþlardýr. Bu marker, diðer kanserler,
ve inflamatuvar akciðer ve plevra hastalýðý olan l60
hastanýn sadece üçünde %2 SMR yüksek
bulunmuþtur. Asbest temasý olmayan 28 kontrolda
düþük deðerler bulunmuþtur. Öte yandan asbeste
maruz kalan 40 kiþinin 7.inde SMR yüksek
bulunmuþtur. Beþ yýl takip edilen bu kiþilerin üçünde
MM geliþmiþ. Buna karþýn SMR.si normal olan
asbestle temaslý 33 kiþinin hiçbirisinde MM
görülmemiþtir.(8)
Mezotelyomada kemoterapiden fazla yarar
saðlanamamýþtýr. Ýlaç olarak Pemetrexed (Alimta)
+ Cisplatin kombinasyonu kullanýlmaktadýr. Bu
tedavi bazý hastalarda ömrü uzatmaktaysa da,
MM.de ortalama yaþam 12 ayý geçmemektedir.(10)
Mezotelyomalý hastalarýn en önemli yakýnmalarý,
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hastalýðýn göðüs duvarýna, mediastene, vertebralara
ve karýna yayýlmasý ile ortaya çýkan çok þiddetli
aðrýdýr. Bu yüzden baðýrýp çaðýrarak, hane halkýný
ve komþularý rahatsýz eden hastalarýmýz olmuþtur.
Hekimin en önemli görevi hastanýn ýzdýrabýný
durdurmak olduðu halde MM.nin endemik olduðu
yörelerde aðrý tedavisi yapýlabilen küçük üniteler
kurulmalý. Dayanýlmaz somatik ve nöropatik aðrý
yüzünden, çatal kullanarak diþini çýkarmak isteyen,
yakýnlarýný kýran hastalarýmýz oldu. Üstelik narkotik
analjejikler için gerekli olan kýrmýzý reçete
hekimlerimizin çoðunda yoktur. Ýsveçte yaþayan
200ün üstünde Karainli vardýr. Bunlar da da MM
olmaktadýr. Ýsveçteki doktorlarýn verdiði narkotil
aðrý dindiricilerden arta kalanlarý, izinli gelen iþçiler,
köyde mezotelyomalý hastalarýn olabileceðini
düþünerek, sýrf onlarýn aðrýsýný durdurabilmek için
n, içinde narkotik hap bulunan çay paketini ev
sakinlerinden birisine verirken,  Aðrýsý çok olursa
bundan sabah ve akþam birer tane içsin..Bu
aramýzda kalsýn,sakýn kimseye söyleme ! diye
tembih ederler.. Bazý hasta yakýnlarý da, doktorda
kýrmýzý reçete yoksa, Sen onu beyaz reçeteye yaz.
Ben hallederim der. Bu þekilde içinde narkotik
analjejik yazýlý reçetenin renkli fotokopisini çekerek,
iþi halletmek isterler. Aslýnda, bu tür ilaçlarýn sýký
kontrolu, uyuþturucu alýþkanlýðý olanlarýn eczanelere
saldýrýsý gibi nedenler, eczane sahipleri de zor
duruma sokabileceði için. onlarda eczanelerinde
narkotik ilaçlarý bulundurmak istemezler.
Aslýna bakarsanýz, mezotelyoma gibi kötü bir
hastalýktan ölüm bir nevi kurtuluþtur.
Bu tür hastalar, devamlý olarak yattýklarý yerden
kendilerini bir saða, bir sola atmak isterler.
Türkiyede MM. geliþmesini önlemek için
öneriler.
1. MM.nin endemik olduðu bölgelerde çalýþan
doktorlar mutlaka mezotelyoma ve tedavi
kursundan geçirilmelidir. Bu iþi Saðlýk
Bakanlýðý yapamýyorsa, diðer bakanlýklar
üstlenmelidir.
2. Ýçinde tremolit asbest bulunan ak topraðýn
sýva, badana amacýyla üretilmesi, kullanýlmasý
kesin bir þekilde yasaklanmalýdýr. Bunun için
bölgenin valiler, belediye baþkanlarý,
kaymakamlar ve muhtarlar bilgilendirilmeli ve
görevlendirilmeli.
3. Daha önceden ak toprakla sývanmýþ duvarlar,
sentetik boya ile örtülmelidir.
4. Ak toprakla sývanmýþ evler yýkýlýrken,
insanlarýn havaya yayýlan asbest lifleri
solumamasý için, maske kullanmalý, yýkým
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sýrasýnda tozu bastýrmak için su kullanýlmalý,
koruyucu giysiler ile donatýlmalýdýr.
5. MM: tedavisini, bu konuda deneyimli,
onkolog ve göðüs hastalýklarý umanlarý
yapmalýdýr. Olabilirse; bu konuda bir saðlýk
kuruluþu görevlendirilmeli.
6. MM.li hastalarýn en önemli ve dayanýlmaz
yakýnmalarý, göðüs aðrýsý ve nefes darlýðýdýr.
Bu nedenle, endemik yörelerde veya yakýn
saðlýk merkezlerinde bir aðrý tedavi merkezi
veya ünitesi kurulmalý.
7. MM.nin insülin ve parathormona benzeyen
hormon salgýlanmasýna baðlý, hipoglisemi ve
hiperkalsemiye baðlý acil durumlara sebep
olabiliyor.
Maliðn plevral mezotelyomadaki dayanýlmaz göðüs
aðrýsýnýn sebepleri : tümörün fasya, paryetal plevra
ve periost gibi duyarlý dokulara envazyonu;
interkostal sinirlerin, bunlarýn köklerinin ve
paravertebral ganglionlarýn, pleksüs brakialisi
tutmasý, kostalara metastas yapmasý, mediastendeki
damarlarý tutmasý ve bunlarý týkamasýyla ortaya
çýkan iskemik deðiþiklikler, diafraðmanýn ve
peritonun tutulmasý, batýn içindeki nörol pleksuslara
atlamasýna baðlý olabilir. Göðüs aðrýsý ileri
dönemde,dayanýlmaz derecede çok þiddette
olabilmektedir. Bu tip aðrý yüzünden intihar edenler
bile vardýr (Resim 4).
Dünya Saðlýk teþkilatý, aðrý tedavisi için bir algoritme
önermektedir. Önce basit ilaçlarýn kullanýlmasý ile
baþlayan bir tedavi tavsiye edilmektedir. Buna göre,
birinci basamakta aspirin, parasetamol ve metamizol
gibi basit aðrý dindiriciler verilmeli. Eðer bunlardan
yarar saðlanamazsa, COX2 enzim inhibitörleri
örneðin Celebrex eklenebilir. Nöropatik aðrýlarda
bir önceki ilaçlara adjuvantlar , örneðin trisiklik
antidepresanlar (aminotrniptilin), gabapentin ,
karbamazopin gibi antiepileptikler eklenebilir,
denenebilir. Ýkinci basamak aðrý tedavisinde codein
gibi zayýf opioid analjejiklerden Tradamol
hydrochloride ( contromar), NSAI ilaçlar yer alýr.
Opioid ilaçlar,oral, parenteral, rektal veya deri
yoluyla bedene verilebilir. Opioidlerin içine morphin,
meperidin, fentaniller ( alfentalin gibi), sufantalin,
remfentanil (ultraviva) hidromorfin girer. Kulaným
kolaylýðý bakmýndan bantlar transdermal fentanil
duragegic adýyla yaygýn olarak kullanýlmaktadýr.
Aðrý kontrolu için uygulanacak üçüncü basamakta,
morfin, oxymorfin ve fentanyl gibi güçlü opiodlar
ve NSAI ilaçlar ve adjuvanlar yer alýr.
Yatýrýlarak tedavi edilen þiddetli aðrýlý hastalarda
kontrollu analjeji anlamýndaki (Patient controlled
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analgesia = PCA) sistemler enfüzyon pompalarý
kullanýlan aðrý tedavi yöntemleri de vardýr. Bu
sistemde, sürekli analjejik enfüzyonlarýndan baþka,
bolus þeklinde de ilaç verilebilmektedir.
Aðrý kontrolü için deriye elektrot yapýþtýrýlarak
elektriksel uyarýlarla aðrý algýlama modülasyonu
saðlayan TENS sistemi uygulanmaktadýr. Ayný
þekilde spinal korda elektrostimülatörleri de
yerleþtirilebilmektedir.
Aðrý yollarýndaki sinir lifleri ve ganglionlarda
hasar oluþturan radyofrekans veya alkol-fenol
karýþýmý gibi nörolitik ajanlar da kullanýlýyor.
Bu yollarla baþarýlý olunamadýðýnda, cilt altýna
rezorvuarlý port konduktan sonra bunlara baðlý
kataterlerle epidural mesafelere opioid veya lokal
anestetikler verilebiliyor.
Yukarýdaki aðrý tedavisinde kullanýlan ilaçlardan
yararlanýlamadýðý durumlarda C1-C2 seviyesinde
spino-talamik yola yapýlacak müdahale ile aðrý
kontrol altýna alabilirse de bu yöntem çok riskli
olduðundan yaþam süresi kýsa olan hastalara
uygulanmaktadýr (10).
Mezotelyomalý hastalardaki baþka bir önemli
yakýnma, nefes darlýðýdýr. Bunun sebebi plevra
boþluðunda aþýrý su birikimi ile bununla
mediastenin karþý tarafa itilmesi ve kalbden çýkan
büyük damarlara baský, perikard boþluðunda sývý
birimine baðlý olabilir. Tüp drenaji ile sývýnýn
boþaltýlmasý ve plörodezis , hastalarda geçici
rahatlanma yapar. Eðer ekokardiografide
perikartta sývý varsa ve bu tamponant yapýyorsa,
perikardio sentez yapýlmalýdýr.
Maliðn mezotelyomalý hastalarda göðüs kafesi
kemiklerine metastas olmasý halinde, kanda
parathormona benzeyen bir hormon yükselmesi
ile oluþan hiperkalsemi durmunda hastalarda
dispne ile birlikte konvüzyon gibi nörolojik
yakýnmalar olabileceði unutulmamalýdýr. Bu
durumda, kan kalsiyumunu düþüren ilaçlar
kullanýlmalýdýr.
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Resim 1: Dayanýlmaz göðüs aðrýsý nedeniyle, bir hastanenin acil servisinde, göðüs hastalýklarý ve hariciye kliniðine defalarla
baþ vurmasýna raðmen, fayda görmeyen hasta, sonunda kendisini öldürmeye karar vermiþ. Ölümünden kimsenin sorumlu
olmadýðýný bir kaðda yazdýktan sonra sað göðüs kafesine 7 kez delici býçak saplayan, epigastýr bölgesine 6 kez gene delici
býcakla ntihar etmiþtir.

Resim 2: Adli týpta yapýlan otopside, sað üstte ve altta ortada paryetal plevrada, beyaz renkte kalsiiye plevral odaklar,
solda üstte ise baþka bir yerde, pembe renkli maliðn mezotelyoma odaklarý görülmektedir.
BU SAYFANIN RENKLÝ GÖRSELLERÝ ÝÇÝN SAYFA 213e BKZ.
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ASBEST OLMAYAN SÝLÝKATLAR (NONASBESTOS SÝLÝKATES)
Aluminyum, magnezyum gibi katyonlara baðlý olan
silikatlara asbest olmayan silikatlar denilmektedir.
Bu grubun arasýnda talk, mika, vermikülit mineraller
sayýlabilir. Bunlar çevremizdeki yer kabuðunun
yaklaþýk 1/3. ünde bunlar teþkil ederler. Gerçekten
yer kabuðunun 1/3. ü bunlardan oluþmuþtur.
Topraðýn, yoldaki tozlarýn ve yapý materyellerinin
yapýsýný ve dýþ ortam havasýndaki partikülleri
oluþtururlar.
Silikat mineralleri endüstride geniþ kullaným
alanlarýnda kullanýlýyor. Örneðin, kaðýt, boya,
petrol kuyularý için kullanýlan drenaj çamuru,
seramik ve kosmotik sanayi.
Silikat mineralleri birefringent olduðundan için,
doku kesitlerinde polorize mikroskop altýnda çok
kolay seçilirler. Eðer histolojik bir preparatta bu
þekilde görüntü veren partiküller görülürse, akla
silikat mineralleri gelmelidir. Öte yandan silikat
mineralleri, altýn renkli demir protein ile sarýlý,
ferriginöz çisimciklere de sebep olmaktadýr.
Silikat mineralerinin kullaným alanlarý gittikçe
azalmaktadýr. Örneðin lastik yapýmýnda, rutubet
ve mantarlaþmayý önlemek için kullanýldýðýnda
talcosis denilen hastalýða sebep olduðu için artýk
kullanýlmýyor.
Asbest olmayan silikat mineralleri genellikle, yüksek
oranda solunduðunda benign meslek hastalýklarý
yaparlar. Çok az da olsa, intersititiel fibrosis ve
progressif masif fibsrosis gibi ciddi hastalýklara da
sebep olabilmektedir.
Saf silikat minerallerinin yaptýðý patolojik
reaksiyonlar: Makül, Granülom, Nodül Progressif
Masif Fibrosis (PMF)ve diffüz intersititiel fibrosis
þeklinde özetlenebilir. (1) Bunlardan en çok görülen
maküller, küçük hava yollarý veya damarlarýn
çevresinde toz ve toz yüklü alveoler makrofajlarýn
yoðun olduðu fibrotik görüntülerdir ve kömür iþçileri
pnomokonyosisindekine benzerler. Ganülomlarý,
dev hücrelerin ve silat partiküllerin oluþturduðu
yapýlardýr. Bunlarýn büyüklerine nodül
denilmektedir. Silikatlara baðlý diffüz inntersititiel
fibrosis, örneðin Talcosis patolojik olarak ýþýðý kýran
(birefringent) oluþumlarýn görülmesi ile kolaylýkla
tanýnýr. PMF, bilateral olmak üzere ve daha çok üst
ve orta zonlarda dikkati çeker. Histolojik muayenede
yaygýn kollogen lifleri ile birlikte çok sayýda silikat
partikülleri görülür.
Talc, mika ve kaolinin plevral fibrosis yaptýðý
yayýnlanmýþtýr.
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Talk Pnomokonyosis
Talk seramik, kaðýt, plastik,lastik, inþaat, boya ve
kozmotik alanýnda kullanýlýyor Talk esas olarak saf
hydrous magnesium silicate olup kimyasal yapýsýnda
% 63.5 SiO2 % 31.7 MgO ve % 4.8 H2O içerir. Ancak
maden ocaðýnda diðer minerallerle karýþmýþ olabilir.
Bedene giriþ þekli ve hastalýk yapmasý, üç form
solunum yoluyla, bir form ise damar yoluyla bedene
girmesiyle olabiliyor. Form ile oluyor. Birinci form,
maden ocaðýnda yüksek oranda silica ile kontamine
olur ve yaptýðý hastalýk, Talcosilicosis olarak bilinir.
Ýkinci formu talkoasbestosis adýyla anýlýr ve bunda
tac ile birlikte asbest solunmasý söz konusudur. Bu
formun radyolojik ve patolojik görüntüleri,
asbestosise benzemektedir. Bazý hallerde fibrosis ile
birlikte kalsifiye plevral plaklarve maliðn tümör
oluþum geleþebiliyor. Üçüncü talcosis formu saf
talc solunmasýyla oluþan akut ve kronik bronþitis
ve intersititiel inflamasyon þeklindedir. Saf talkýn
fibrosis yapma etkisi de vardýr. Dördüncü formunda
mineralin damar yoluyla verilmesi söz konusudur
ve vasküler granülomalarý oluþturuyor. (2)
Talk pnomokonyosisisin prevalansý, solunan toz
konsantrasyonu ile iliþkilidir Kleinfeld ve
arkadaþlarý (3) on yýldan fazla talk deðereninde
çalýþmýþ 43 iþçinin 16.ýnda ,yani % 37.inde akciðer
filminde retikülonodüler infiltratlar tespit
etmiþlerdir. Leophonte ve Didier (4) quartz oraný
% 3.ün altýnda olan talk iþinde çalýþan l76 iþçinin
46.ýnda pnomokonyosis göstermiþlerdir. Öte
yandan talmk ile birlikte aspest ve silika soluma
þansý olan iþçilerin %10.unun akciðer filmlerinde
yaygýn küçük yuvarlak opasitelerve irregüler
opasiteler tespit etmiþlerdir. Resim 12.8 c. CT
Talk iþçilerinin akciðer filmlerinde, 3-5 mm çapýnda
silikosise benzeyen opasitiler,, seyrek de olsa bazen
kömür iþçilerinde görülen progressif Masif fibrosis
yani büyük opasitiler de görülüyor. Bazý iþçilerde
asbest tozu solumaksýzýn, asbestosiste görülen lineer
opasiteler, kalsifiye plevral plaklar ve kronik plevral
fibrosis da görülmektedir. Saf talk tozu soluyanlarda
q ve r gibi yuvarlak opasitiler ve t, u þeklinde irregüler
opasitelere hilüslarýn çevresinde veya orta zonlarda
rastanýyor .Tukiainen ve arkadaþlarý (5), bazý talk
iþçilerinde, sarkoidosis ve milyer tüberküloza
benzeyen 2,3 mm. çapýnda dissemine opasitiler tespit
etmiþlerdir. Tekrarlayan spontan pnomotorakslarýn
tedavisinde plevra boþluðuna talk verilmesine baðlý,
plevral kalýnlaþma ve fibrosis geliþmektedir. Talk ile
plörodesis yapýlan bir hastada 10 ay sonra yapýlan
PET. Tetkikinde önemli derecede FDG aktivitesi
tutulumu görülmüþtür. (6) Ýçeri verilen talk, akciðer
parankimasýna geçtiðinde ise önemli pulmoner
hastalýk yapabilmektedir.
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Talk iþçilerinde hilus lenf bezlerinde büyümeye
rastlanmaktadýr.
Kaolinosis
Kaolin bir kil minerali olup, terkibi nonfibröz
aluminyum silikattýr. Kimyasal olarak inaktif
mineral olup suda erimez. Serbest silica gibi
reaksiyona sebep olmaz. Çin kili olarak da bilinen
kaolin, kaðýt, lastik, seramik, plastik, boya, gübre
ve insektisit sanayinde kullanýlýyor. Kaolinosis
patolojik olarak silikosise benzemektedir. Sheers
ve arkadaþlarýnýn Ýngilterenin batýsýndaki bir
maden ocaðýnda çalýþan 533 kaolin iþçisinin akciðer
filmlerinin %9unda pnomokonyosis bulmuþlardýr.
Edenfield (7), Georgiada 1,130 kaoliin iþçisini
radyolojik olarak taramýþ ve bunlarda % 3.7
oranýnda pnomokonyosis bulmuþtur. Bunlarýn %
2.6.ýnda basit silikosis, % 1.1.inde ise koplike
pnomokonyosis tespit edilmiþtir. Resim sayfa 273
Fig 12 c.
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METALLERE BAÐLI MESLEK
HASTALIKLARI
ANTÝMUAN (ANTIMONY=ST)
Antimuan mineralinin bulunduðu maden
ocaklarýnda, esas üretilen mineral Stibene olduðu
için simgesi (ST)dir. Kolay ufalanan, gümüþ
renginde bir mineraldir Yumuþak bir metal olup
genellikle oksit ve sülfit bileþikleri halinde bir çok
madenlerde bulunur,
Antimuan yanmayý ve alev almayý önlediði için,
plastik boyalarýn terkibinde, duvar kaðýtlarýnýn
yapýmýnda, marley, muþamba ve bazý tekstil
ürünlerinin içine katýlmaktadýr. Diðer Kullaným
alanlarý yarý iletken aletlerin, cihazlarýn, silicon
ve kristallerin ve mikelaj yapýlmasýnda da kullanýlýr
Antimuan alaþýmlarý akü ýzgaralarýnýn, kalýp,
yatak yapýmýnda, kablo kýlýflarý, mermi, cam,
fincan,boya, lastik bileþikleri,vernik yapýmýnda,
ateþ söndürücülerde katolizatör olarak, lehim
iþlerinde ve bazý parazit hastalýklarýn tedavisinde
(Leishmaniasis, schistosomiasis ve flariasis)
kullanýlýyor.
Madencilikte eritme iþlemlerinde çalýþanlarýn ST
solumasýyla birlikte antimuan oksit (Stioxide)
solumalarý yüzünden hastalanýrlar. Bu tip
zehirlenmelerde, üst ve alt solunum organlarýnda
irritasyon a baðlý öksürük,boðaz aðrýsý, nezle
gibi yakýnmalar ; sindirim sistemine baðlý , karýn
aðrýsý, bulantý, kusma ; deri belirtileri kaþýntý,
kýrmýzýlýklar, iltihaplý yaralar, pnomokonyosis,
görülebiliyor. Antimuan trioksit soluyanlarda
elektrokardiografik anormallikleri ve akciðer
kanseri görülebilir. Antimuan trioxyide
mikroelektrotlarýn yapýmýnda da kullanýlýyor.
Stibene gazý (SbH3) arsenik alaþýmlarýnýn
yapýmýnda kullanýlan bir hemolitik toksindir.
Antimuanlu ilaçlar damar yoluyla kullanýldýðýnda
EKG deðiþiklikleri yaptýðý unutulmamalýdýr..
Ayrýca karaciðer fonksiyon testlerini bozuyor ve
hemoliz yapýyor. Asitli gýda ve içeceklerin
depolandýðý kontainerlerin ve emaye yapýmýnda
kullananlarda hastalýk yapabiliyor.
Antimuan solüsyonlarýnýn solunmasýnda bedene
giren antimuan idrar yoluyla atýlýyor Üç deðerli
antimuan (St Cl3), daha hýzlý atýlýr.Pentavalant (St
Cl5) al yuvarlarýn içine girmektedir. Buna karþýn
antimuanýn erimemiþ türleri vücuda girdiðinde
uzun yýllar bedende kalýr.
Antimuan zehirlenmesinin akut etkileri, bu
mineralin tozunu veya dumanýný soluyanlarda
görülür. Gözlerde kýzarma, öksürük, bulantý
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kusma, karýn aðrýsý ve ishale sebep oluyor.
Antimuan trioksit, baþ ve karýn aðrýsý ile birlikte
anüri ve massif hemoptezi yapar
Kronik antimuan zehirlenmesinde, boðazda kuruluk
hissi, dysosmia, bronþitis baþ aðrýsý, baþ dönmesi,
yorgunluk ile birlikte kronik ritim bozukluðu dikkati
çeker. Antimuan iþçilerinde deride püstüler dermatit,
nazal septum delinmesi, diþ eti kanamalarý,
konjonktivitis, laringitis, spontan abortus, adet
bozukluðu oluyor. Antimuanýn anne sütü ile bebeðe
geçtiði ve çocukta da ritim bozuklukluðu yaptðý
gösterildi. (1,2)
Antimuan iþçilerinde ve antimuanlý ilaç
kullananlarda mesane kanseri görülmüþtür.
Laboratuar deðiþiklikleri : Eritrositlerde azalma,
idrarda kan görülmesi ve Hb silendirleri, karaciðer
fonksiyon testlerinde bozulma, EKG deðiþiklikleri
görülür. Antimuan tozlarýný soluyanlarda, akciðer
ödemi sebebiyle nefes darlýðý çýkabilir. Akciðer
filmlerinde pulmoner infiltrasyon, buzlu cam
görünümü bulunabilir. Bu tür hastalarýn akciðer
fonksiyon testleri de bozuluyor.
Antimuan çýkarýlan maden ocaklarýnda
çalýþanlarda, pernihiler bölgede küçük yuvarlak
opasitelerin bulunuþu pnomokonyosis olarak
deðerlendiriliyor. Antimuan, deney hayvanlarýnda
akciðer fibrosisi ve pnomokonyosis yaptýðý
gösterilmiþtir.
Antimuan zehirlenmesi düþünülenlerin idrarýnda
antimuan bakýlmalýdýr.
Normal deðeri

0.001 mg/L.den azdýr.

Antimuan iþçilerinin kontrolunda, idrarda
antimuan aranmasý ile birlikte, EKG ve akciðer
fonksiyon testi yapýlmalýdýr.
Zehirlenmede ; dimercaprol, penicillamide
kullanýlýr.Ýþçide aðýr hemoliz olduðunda kan nakli
yapýlmalýdýr.

Özet Olarak Toksisite Belirtileri :
Akut zehirlenme :Üst ve alt solunum yollarý
irritasyon belirtileri
Gastrointestinal Distres
Dermatitis
Hemoliz ve anüri (stibene gazýnda)
Kronik zehirlenmelerde :
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Püstüler dermlatit
Nazal septumda perforasyon
Pnomokonyosis
EKG deðiþiklikleri
Akciðer kanseri, mesane kanseri.
Limit deðerleri :OSHA PEL : 0.5 mg/metre küp (1)

Resim 1-2: Antimuan toksisitesine baðlý burunda nazal septum perforasyonu ve parmaklarda püstüler ülserler.

Kaynaklar
1- Richard L. Metals. Antimony in Occupational Medicine, Edt. Landou J. Lange Medical Book. New Jersey USA, l990.pp
297-28.
2- McCallum, RI.Diseases associated with chemical agents. Ýn Hunters Diseases of occupations Edt. Raffle PAB, Lee WR,
McCallum RI, Murray R. Hodder And Stoughton, Sydney, Aucland, Toronto,1987. pp 239-296.

TÜRKÝYEDE MESLEKSEL VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR

128

ARGON GAZI

Özet Olarak Toksisite Belirtileri :
Kapalý yerde argon gazý sulunmasý ile Argon
ölümü

Simgesi AR olan Argon, atmosferde % 1 oranýnda
bulunan, ve oksijen gibi suda kolayca eriyen bir
gazdýr. Renksiz, kokusuz ve inaktiftir. Ýleri teknoloji
rafinerlerinde ve yari iletken ürünlerin yapýmýnda
tercih edilen inert bir gazdýr. Kolay bulunan ve
çok ucuz olduðundan tercih edilen bir gazdýr.
Argon gazýnýn kullanýldýðý alanlar : Dalgýçlarýnýn
vurgununda kanda bulunan nitrogen gazýnýn
eliminasyonu için basýnç odalarýnda, neon,
flöresans lambalarýn daha fazla aydýnlýk vermek
vermesi yüzünden ýsýnan flamanlarýnýn kýsa
zamanda kopmasýný önlemek , týpta ameliyatlarda
kanamanýn kýsa zamanda durdurulmasý ve
solunum yollarýnda bulunan tümörlerin laser
ýþýnlarý gibi kolayca ortadan kaldýrýlmasý amacýyla
kullanýlýyor. Ameliyat sýrasýnda, açýk olan damar
bulunmasý halinde, Argon gazý dolaþým sistemine
kaçarak hava embolilerine sebep olabiliyor.
Silindir veya tanklarýn içinde tutulan argon gazý,
kaynakçýlýkta kesme ve kaynak yapma amacýyla
da kullanýlýyor. Elektronik iþ yerinde, çelik üretiminde
de kullanýlýyor. Bir baþka kullaným alaný pencerelere
takýlan çift camlarýn arasýnda konularak ýsý
izolasyonu amacýyla da kullanýlýyor. (1)

Cerahide .Tümörlerin Laser ýþýný gibi tedavisi
sýrasýnda
Argonun damar içine kaçmasý ile hava embolisi.

Kaynak
1 Hehner GA, Abraham IC. Surface Dependant electron and
negative ion density in SF/Argon Gas mixture. J
App.Physic. 2002 :91 : 9539-46.

ARSENÝK
Tarihçe:
Toplumda Arsenik sözcüðü geçtiðinde herkesin
aklýna çok þiddetli zehir gelir. Aslýnda arsenik
uzun yýllar týpta, tarýmda ve veterinerlikte ilaç
olarak kullanýlmýþtýr. Aþýrý derecede korkuya sebep
olmasýnýn altýnda, bazý filmlerde konu edilmesi,
intihar ve suikast amacýyla kullanýlmasýdýr.
Örneðin 1944 yýlýnda çevrilen Arsenik ve Lace
isimli filmde, þarap içtikten sonra birdenbire ölen
kiþinin hatalý bir þekilde arseniðin konu
edilmesidir. Bu tür içki ile ölümlerde arsenikten
ziyade içkiye katýlan Strikninin neden olduðu
sonradan anlaþýlmýþtýr. Ýsveç Kralý l4. Erikin AS
ile zehirlenerek öldürülmüþtür. Her ne kadar
Napoleon Ponapartýn da Saint Helene adasýnda
tutsak edilirken AS ile zehirlendiði ve bunun
ispatý için saçlarýndan örnekler alýnarak AS
arandýðý söylenirse de , Dictators In the mirror of
Medicine isimli kitapta, Napoleonnun AS den
deðil, l2 parmak baðýrsaðýndaki ülserin
delinmesinden öldüðü otopsi ile gösterilmiþtir
Ýnsanlarýn arsenik ile karþýlaþma çeþitleri :

Resim 1: Argon kaynaðý yapan kaynakçý.

Grafit fýrýnlarýnda, grafitin yanmasýný önlemek
için de Argon kullanýlýyor. Argon gazý, alevlerin,
yangýnýn söndürülmesinde de tercih ediliyor.
Ancak oksijen gibi özelliði olmadýðý için kapalý
alanlarda Argon gazý kullanýlmasý , iþçinin havasýz
kalmasýna sebep olacaðýndan ölümlere yol
açabiliyor. Tankla taþýnan gazýn, kapalý bir alanda
bulunmasý veya tankerden sýzan Argonun, dar,
kapalý alanda birikmesi halinde burada bulunan
halinde iþçi havasýz yerde kalmýþ gibi, baþ aðrýsý
ve baþ dönmesi, dalgýnlýk, boðulma hissi belirtileri
s o n u n d a ö l e b i l i yo r. ( A r g o n ö l ü m l e r i )

Ýnsanlarýn AS ile temasý deðiþik yollarla olur.
Örneðin, çeþitli metallerin eritilmesi sýrasýnda
içinde AS olan dumaný solumak, arsenikli
kömürün kullanýlmasý ile iç ortam havasýna
yayýlmasý veya böyle bir ortamda kurutulan
yiyeceklerin (sebze, balýk gibi) yenmesi, pamuk
ve meyve aðaçlarýna musallat olan haþeratlarýn
yok edilmesi için kullanýlan arsenikli ilaçlarýn
çevreye yayýlmasý ve iþçiler tarafýndan solunmasý
veya AS.in bulaþtýðý yer altý su kaynaklarýnýn
(kuyu gibi) kullanýlmasýndan kaynaklanabilir.
Resim 1de arseniðin kullaným alanlarý
görülmektedir.

BU SAYFANIN RENKLÝ GÖRSELLERÝ ÝÇÝN SAYFA 214e BKZ.
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Özet Halinde Asnin Kullaným Alanlarý
Ýlaç Yapýmý : Týp ve Veteriner hekimliðinde.
Ýnsektiside, Pesticid, Herbicid olarak Orman
ve tarýmda,
Katký Maddesi : Ýlaçlar, oto sanayi.
Elektronik ve Cam Sanayi
Duvar Kaðýdý ve Pigment Yapýmý
Arsenik toksisitesi :
Akut AS zehirlenmesi, yoðun AS içeren suyun
içilmesi, tedavi amacýyla kullanýlan As içeren
Fowler isimli ilacýn intihar amacýyla içilmesiyle
meydana gelir. Bu çeþit akut zehirlenmelerde,
ani baþlayan kusma, karýn aðrýsý, kanlý ishal,
vücuttan fazla miktarda su kaybý, kan basýncý
düþmesi ve þok ile kiþi kaybedilir. Bu tür
zehirlenmeden kurtulanlarda sonradan kansýzlýk,
karaciðer büyümesi, sinir iltihabý, idrar
miktarýnda azalma ve derinin dövülmüþ bakýr
gibi bir görünüm almasý sekel olarak kalabiliyor.
Kronik AS zehirlenmesi çoðu kez uzun yýllar
arsenik içeren su içilmesi, altýn, çinko, kalay
ve gümüþ gibi deðerli minerallerin arýtýlmasý
sýrasýnda, iç ortamda ve çevreden AS
solunmasýndan meydana gelir. Kronik AS
zehirlenmesinde etkilenen sistemler aþaðýda
belirtilmiþtir.
Deri : Ýlaçlar ve haþerat ilacý kullanýmý ile. Deri
kanserleri (Bazal cell, epidermoit cell ve Bowen)
türü gibi. Egzema, folliküler dermatit, ülserler
ve saç dökülmesi
Solunum sistemi : Mesleksel ve çevresel
etkileþim ile.üst solunum sisteminde, burun
bölmesinde delinme, alt-üst solunum yolu
enfeksiyonu, akciðerde fibrosis denilen
sertleþme, akciðer kanseri ve akciðer ödemi.
Kalb ve Damar Sistemi :Hipertansiyon,
aritmiler, EKG deðiþiklikleri, ayakta Blackfoot
denilen damar hastalýðý.
Sindirim sistemi : Arsenikli su içimiyle veya
gýdalarla oluþan. karaciðer kanseri, karaciðerde
hemanjosarkoma, karaciðer büyümesi, siroz,
karaciðer fonksiyonlarýnda bozulma.
Santral sinir sistemi :Sinir iltihaplarý, felçler,
iþitme kaybý, ensefalopati.hematolojik
bozukluklar : Anemi, kronik myeloit lösemi akut
promyelositik lösemi, multiple myeloma,
hemolitik anemi.
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Kadýn-Doðum ve üreme organlarý: Düþükler,
erken doðum, ölü doðum.
Endokrin sistemi : Tip II Diabetüs Mellitus
(Þeker hastalýðý)
Arsenik toksisitesi üzerinde yapýlmýþ
epidemiyolojik çalýþmalar:
Arsenik ile ilgili hastalýklarda epidemiyolojik
çalýþmalar daha çok geliþmemiþ veya az geliþmiþ
ülkelerde yapýlmaktadýr. Bunlar arasýnda, Taiwan,
Bengaldeþ, Hindistanýn Bengal bölgesi gelmektedir.
Taiwanda arsenikli suyu 60 yýl süre ile kullanan
40.000 kiþide araþtýrma yapýlmýþtýr. Bu yörede
kullanýlan sulardaki arsenik oraný ortalama 0.5 mg/l
(0.01-1.8 mg/l arasýnda) olduðu bildirilmiþtir Burada
yaþayanlarda deri kanser 10.3/ 10.000 oranýnda
bulunmuþtur. Arsenik oraný 0.6 mg/l olan yerde ise
bu oran 21.4/ 10.000 olarak hesaplanmýþtýr . Görülen
en önemli hastalýklar; deri kanserleri, akciðer kanseri,
karaciðer kanseri, böbrek, mesane ve üretra
kanserleridir. Bu tür kanserlerin, arsenikli su
içilmesinin baþlamasý ile bu kanserlerin ortaya çýkýþý
arasýndaki süre ; deri kanserleri için 3-40 yýl, ortalama
olarak 24 yýl ; iç organ kanserleri için ise ortalama
süre 39, 40 yýl olarak hesaplanmýþtýr.
Bizim Arsenikle ilgili bir çalýþmamýz oldu. Gediz
Belediye Baþkaný Saðlýk Bakanlýðýna baþ vurarak,
depremden sonra bölgede kanser olgularýnýn
arttýðýndan yakýnýnlar olduðunu bu konuda
Kütahya Milletvekili Saðlýk Bakaný Dr. Mustafa
Kalemlinin istemi üzerine bir araþtýrma
yaptýrýlmasýn istemiþler. Bakan da bizden rica
etti. Gediz ye yakýn olan Murat Daðýnýn
eteklerinde kurulmuþ olan köylerden arada
sýrada Mezotelyoma denilen akciðer zarý kanseri
olgularýnýn çýktýðýný ve bunlarýn bölgeye yakýn
Ýzmirdeki üniversite kliniklerinde takip ve tedavi
edildiðini duymuþtuk. Bu hastalýðýn depremle
indirek iliþkisi olabilirdi. Yer kabuðunun asbest
bakýmýndan zengin olduðunu ve Japonyada
yapýlan bir araþtýrmada, depremden sonra havada
asbestliflerinin artmýþ olduðunu okumuþtum.
Bu bakýmdan araþtýrma yapmamýz ilginç
olabilirdi. Ankara Ü.Týp Fakültesi öðretim üyesi
olan Prof.Bekir Sýtký Þaylýnýn Emetteki Bor
madeninde uzun yýllar çalýþmýþ bir iþçide
arsenikle ilgili bir deri kanserini yayýnladýðýný
duymuþtum. Demekki, yörede ikinci bir
kanserojen madde daha vardý. En fazla
yakýnanlar, Emette baðlý Ýðdeliköy sakinlerinden
geliyormuþ. Köye gittiðimizde bize hoþ geldin
diyerek elimizi sýkanlarda ilk dikkatimi çeken,
sanký bir odun veya halat sýkýyormuþ gibi geldi.
Nedenini sorunca,  Daha bu bir þeydeðil, þu
adamýn bir karnýna bakýnýz dediler. Adam
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karnýný açtý. Karýn derisi kurbaða sýrtý gibiydi.

bilinç bulanýklýðý

Ýðdeliköyün ihtiyar heyetinden birisi köyün
saðlýk sorununu anlattý. Daha önceden önemli
sorunlarý yokmuþ. Gediz depreminden sonra
hasta olanlarýn sayýsý artmýþ. Çoðu karýn aðrýsý ve
ishal ile hastalanýyorlarmýþ. Ölenler içinde
gençlerin yanýnda yaþlýlar da varmýþ. Hatta
sýðýrlarýn bile ölümü artmýþ. Herkes sudan þüphe
etmiþler. Ankaradan bir ekip gelmiþ, araþtýrmýþlar
bir netice çýkmamýþ. Eskiþehirden bir ekip gelmiþ,
sizin suyunuzda arsenik fazla demiþler. Ama
zehirin nereden geldiðini bilememiþler. Onlara
göre, köylülerin suyu kesilince, köyden yarým saat
yürüme mesafesinde bulunan ve atalarýnýn
Hastalýklýpnar dedikleri yerden, Almanyada
çalýþan birinin mali desteði ile pýnarýn suyunu
köye taþýmýþlar. Ölümler bundan sonra baþlamýþ.
Tekrar Ankaradan ekip gelmiþ, Onlara önce
tavuklu pilav ikram etmiþler ve sonra pýnarýn
yanýna varmýþlar. Gelenler pýnarýn akýþýný,rengini
pek beðenmiþler. Bu suda zehir ne gezer deyip
kana kana su içmiþler. Halbuki, suyun aktýðý taþýn
rengi sarýymýþ ve aþýnmýþ. Kenardaki otlar da
kurumuþ. Gelenler, yarým saat sonra karýn aðrýsý
ile hastalanmýþlar, kenarda bulunan ormana
kaçmýþlar. Belli ki mataranýn týpasý düþmüþtü !

Kronik zehirlenme : Deride hiperkeratosis, Cilt
kanseri.

Ýþimiz kolaydý. Ekibin içinde Deri hastalýklarý uzmaný
Celalettin Bey vardý.Köyde yaþanlarda bir tarama
yaptýk. Kadýnlarýn hemen hemen hepsinin el ve ayak
tabanlarýnda arsenik zehirlenmesinde çok görülen,
hiperkeratoz denilen kalýnlaþma vardý. Biz deri
kanserine rastlamadýk amma anlatýlanlara göre o
tür hastalar da vardý. (Resim 2) Ekibin içinde bulunan
Jeolog-minerelog elindeki boþ ve temiz pet þiþelerine,
hastalýklý pýnardan ve kontrol için, diðer çeþmelerden
ve piyasada satýlan içme sularýndan belirli miktarda
su ile Hastalýklý pýnarýn suyunu karýþtýrarak yirmi
þiþe örnek su aldýk. Bunlarý Ankarada ODTÜ ve
Hýfzýsýhha Enstitisünde kolaylýkla analiz
ettireceðimizi tahmin ediyorduk. Belediye Baþkaný,
para isterlerse biz hallederiz demiþti. Ama hiç de
öyle olmadý. Bize yardým eden, Ankara Belediyesine
Baðlý Dýþkapýdaki merkezde görevli yardm etti.
20 þiþenin tahlili için oldukça yüklü para istemiþti.
Bu parayý getinmezseniz raporu alamazsýnýz deye
de tehdit etmiþti. WHOnun önerdiði asgari miktar
litrede 5-10 mikrogram olmasýna karþýn
Hastalýklýpýnardaki deðer 81 mikrogram/l olarak
bulunmuþtu. Yani 81 mikrogram /L. Üstelik Umran
Doðan, pýnarýn bulunduðu yerde önemli arsenik
bileþiði olan orpimed (Arsenik Sulfite = As2S3) ve
realgar (AsS) buldu.
Özet Halinde Arsenik Zehirlenmesi Belirtileri :
Akut Zehirlenme :Karýn aðrýsý, bulantý kusma,

Solunum sistemi : Nazal septumda
delinme,akciðer enfeksiyonu, fibrosis, Akciðer
kanseri, pulmoner ödem.
Kalb dolaþým sistemi : Hipertansiyon, damar
hastalýðý (Blackfoot),aritmi.
Sindirim sistemi : karaciðerde hemanjiosarkoma,
KFT. Bozulma. SSS. Neuropati, felçler.
Kanda : Anemi, Kr.Myeloit lösei
Genital sistem : Erken doðum, düþük.
Endokrin siste : Tip II DM.
Limit deðerler :OSHA REL : 0.01 mg/metre küp
TWA Asrine OSHA PEL : 0.=% ppm TWA
Suda : 5-10 microgram /dl.

TÜRKÝYEDE MESLEKSEL VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR

131

Kaynaklar
1.

Gallager RE.-New Life for An Old Poison : NEJM 1998 ; 339 : 1389-90);

2.

Arsenic in Drinking water.2001 Update. National Research Council. National Academic Pres. Washington, DC. Sayfa
24-74

3.

(Tseng WP AT AL. Prevalance of skin cancer in an endemic area of chronic arsenism in Taiwan. J Natl..Cancer Inst.
1968.40 : 453-463).

4.

Barýþ YI. Anne Bana Kerpeteni Getir. Ýðdeliköy/Emet- Kütahya Araþtýrmasý. Asbestten sonra Arsenik Ýn Edt. Barýþ
YIB.Anadolunun Bitmeyen Akciðer ve Karýn zarý kanseri çilesi . Bilimsel Týp, pp 72-80. Ankara 2003.

5.

Atabey, E. Týbbi jeolojik Kitabý.TMMOB Jeoloji sempozyumu Kitabý.YMGV Yayýný. ISBN : 978-975-7946-33-5, Ýstanbul.

6.

Doðan M, AU. Arsenic mineralisotion,source,distribution, and abundance. Ýn the Kütahya Region of western Anatolia.Turkey.
Environth,DO110.1007/510653-006-9071-z.

7.

Atebay E. Türkiyede Arsenik ve Etkileri. Ýn :

Resim 1.-Arseniðin kullaným alanlarý

Resim 2.- Ýðdeliköyde yüksek oranda arsenik bulunan suyun
içilmesine baðlý el ve ayak tabaýnda hiperkeratoz olan
kadýnlar.

Resim 3.- Köy yakýnýnda bulunan içinde As bulunan Orpimed
kaya parçasý

BU SAYFANIN RENKLÝ GÖRSELLERÝ ÝÇÝN SAYFA 214e BKZ.

TÜRKÝYEDE MESLEKSEL VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR

132

BAKIR
Genel Bilgiler : Bakýr (Cu) endüstride kullanýlan
metaller içinde en önemli yeri olan bir metaldir.
Zira, elektriði çok kolay iletir ve diðer metallerle
yapýlan alaþýmlarla bronz, pirinç veya sarý
yapýlmasýnda kullanýlýyor. (1)

Korunma: Pesticide olarak kullanýlan bakýr bileþiklerini
aðaçlara veya sera içindeki bitkilere püskürtülmesi
sýrasýnda iþçilerin derisine yapýþan bakýrlý solüsyon,
sabunlu su ile iyice yýkanmalý. Çalýþma sýrasýnda gözlük
ve maske kullanýlmalýdýr. (1)
Özet Halinde Yaptýklarý Hastalýklar

Bakýr insan vücudunun en önemli elemanýdýr.
Zira, catalase, peroxidase ve cytochrom oxidase
gibi oksidatif enzimlerin yapýtaþýdýr. (1)

Yaptýðý hastalýklar : (1-3)

Bakýr mukoza hücrelerinin terkibinde bulunur.
Sindirim sisteminden karaciðere geçer ve
plazmada Caeruloplasmine baðlanýr Toksik etkisi
sulphydril grubu enzimlere baðlanarak, reaktif
oksijen radikallarinin hücreye zarar verir.

Hemolitik anemi
Gözde irritasyon ve yabancý cisim gibi
kalmasý. Körlüðü gidiþ
Metal Fume Fever
Akciðer ve karaciðer kanserine yatkýnlýk
Wilson Sirozu
Ýntihar veya kaza ile içildiðinde : hemoliz,
hemorajik gastritis methemoglobulinemi,
böbrek yetmezliði, ölüm
Dermatitis

Bakýr bileþikleri, az geliþmiþ ülkelerde badana
gibi kullanýlýr. Keza, deri iþlenen yerlerde derinin
korunmasýnda kullanýlýyor. (1)
En önemli kullaným alanlarýndan birisi, üzüm
baðlarýna musallat olan funguslarýn giderilmesinde
etkili olan Bakýr Sulfat bileþiðidir. Bu bileþik fungisit
olarak etki göstererek Mildiw (küf) mantarlarýnýn
yaþamasýný önler. Bakýr sulfat karýþýmý olan pestisit
gibi tarým ilacý kullanan iþçilerin karaciðerinde
granüloma, akciðer filmlerinde diffüz lineer ve
nodüler opasiteler ve sonunda diffüz interstitiel
akciðer hastalýðýna yol açmaktadýr. (1).
Bakýr, bazý borularýn ve bronz heykellerin
yapýmýnda da kullanýlýyor.

Kaynaklar
1- Mc Callum. Metals.Copper in Edts Rafle PAB. Lee WR, Mac Callum RI, Murray R. Hunters Diseases of Occupation.
Hoddor and Stroughton, London 1987 pp 276-77.
2- Godner E. Eye injuries. Intraoculer foreign bodies. In.Edt. La Dou J. Occupational Medicine. Lange Medical Book Prendice
Hall Int. Ýnc. London,1990. pp80-94.
3- Rugo HS, Damon LE. Occupational hematology. In Edt. La Dou J. Occupational Medcine. Lange Medical Book. PrendiceHall Int.Inc. London,1990. pp 155-69.
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BARYUM

parçalanmýþ olarak karbonlu rotari fýrýnlarýnda
2,400 °F derecede kavrulur Bu þekilde suda
erimesi ve hidrolizi ile Ba (OH)2, ve H2SO3
içeren bir eriyik elde edilir. Bu eriyik filtre
edilerek içindeki kirli maddeler ve karbondan
arýtýlýr. Elde edilen ürüne siyah kül denir Bu
litofen ve kimyasal baryumun ham maddesini
oluþturur. Litofen siyah külün çinko sülfat ile
karýþtýrýlmasý ile elde edilir.

Baryum (Ba), denilince bunun ön önemli bileþimi
olan Barit (BaSO4) akla gelmektedir. Barit nonmetalik mineraller arasýnda en aðýr olanýdýr. Genel
olarak beyaz, opak ve yarý þeffaf görünmesine
raðmen, içeriðinde demir olduðunda rengi
kýrmýzý, kahverengi ; karbon karýþtýðýnda ise siyah,
sarý ve mavi renge dönüþür.
Barit öðütme kuruluþlarý 1966 yýlýndan sonra
kurulmuþtur. Þimdiki halde Elazýð, Eskiþehir,
Ýzmit ve Ýzmirde yýllýk kapasitesi 100,000 ton
civarýnda olan dört tesis bulunmaktadýr.

*

Siyah kül, boya, kaucuk ve mürekkep
yapýmýnda kullanýlýr.

*

Baryum karbonatýn asitlerle karýþtýrýlmasý ile
baryum nitrat ve baryum klorür elde edilir.
Baryum nitrat yeþil iþaret ýþýðýnýn (hava fiþeði
gibi) yapýmýnda kullanýlýr.

*

Bir baryum bileþiði olan Baryum Klorür parlak
karton, suluboya, duvar kaðýdý yapýmýnda ve
fotoðrafçýlýkta kullanýlýr.

Saf Baritin içinde % 67.5 BaO ve % 34.3 SO3
bulunmaktadýr.

*

Barit dolgu maddesi olarak, oyun kâðýtlarý,
linelyum, muþamba ve boyalara katýlýr.

Baritin Kullaným Alanlarý:

*

Beyazlatýlmýþ barit sülfürik asitle beraber beyaz
kurþun boya yapýmýnda yayýcý olarak kullanýlýr.

*

1620 mesh öðütülmüþ barit, cam sanayiinde
kullanýlýr.

*

Baritin diðer kullaným alanlarý: seramik
saniyiinde seramik cilasi olarak BaCl sularýn
temizlenmesinde baryum bioksit oksijenli su
elde edilmesinde kullanýlýyor.

Türkiyede en önemli Barit yataklarý:. Çanakkale,
Balýkesir, Kütahya (Gümüþköy, Tavþanlý,) Ýzmir
(Bergama), Nevþehir, Muþ, Kahraman Maraþ
Antalya ( Alanya Gazipaþa), Konya (Beyþehir,
Akþehir), Ýsparta (Þarkikaraaðaç) ve Giresun
(Dereli) yöreleridir

*

Petrol kuyularýnda sondaj çamuru yapýmýnda:
Sondaj çamuru terkibinde Baritten ayrý olarak
Bentonit, kil kullanýlmaktadýr. Sondaj çamuru
için kullanýlan Baritin 325 mesh inceliðe kadar
öðütülmesi istenir. Bu þekilde % 92 BASO 4
içermesi sebebiyle özgül aðýrlýðýnýn 4,2 gm/cm3
olmasý saðlanmýþ oluyor. Sondaj yerine
kamyonlarla getirilen Barit veya Bentonit
torbalarý, iþçiler tarfýndan kuyunun yanýnda
bulunan bir sarnýç veya benzeri bir yere
boþaltýlýr. Boþaltma sýrasanda, yýrtýk
torbalardan veya sarnýça boþaltýlýrken
kaynaklanan un gibi Barit veya Bentonit iþçiler
tarafýndan solunabilir. Sarnýça konan barit veya
bentonit su ile karýþtýrýlarak çamur haline
getirilir.
Petrol sondaj kuyularýnýn derinliði 2,0003,000
m. arasýnda deðiþmektedir. Sondaj çamuru,
matkap gövdesinin boþluðundan aþaðýya
pompalanýr. Matkapýn deliklerinden sondaj
kuyusuna inen çamur, kuyu ile sondaj sistemi
arasýndan geçerek tekrar yüzeye çýkar. Bu
çamur aðýrlýðý petrol, gaz ve suyun baþýncýný
normale dönüþtürür. Ayrýca matkap uçunu
soðutur, sondaj kuyusunun duvarlarýný
sývayarak çökmeyi önler. Baritin ABDde petrol
sondajlarýnda kullanýlmasý yüzünden önem
kazanmýþtýr.

*

Kimya, cam, seramik ve atom reaktörlerinde
kullanýlýyor. Kimya sanayinde kullanýlan Barit,

Baritin Saðlýk Üzerine Etkisi : Solunan baryum
veya bileþiklerinin tozlarý akciðere girdiðinde
Barytosis denilen toz hastalýðýna sebep olmaktadýr.
Bu hastalýk ilk kez Ýtalyada iþçilerde görülmüþtür.
Daha sonra Fransa, Almanyada ve Amerikada
da yayýnlanmýþtýr.(2) Cezayirdeki baryum BaSO4
iþçilerinde yapýlan bir taramada, çalýþanlarýn %
50inde akciðer filminde anormallikler
görülmüþtür. Bunlarýnbir kýsmý, öksürük balgam
çýkarma ve astmaya benzer yakýnmalardan
bahsetmiþlerse de, spirometrik çalýþmalarda bu
yakýnmalarý izah edecek anormallikler
görülmemiþtir. Pendergrass ve Greening (3) bir
maden kömür iþçisinin otopsisinde akciðerlerde
karbon ve baryum partiküllerini birlikte tespit
etmiþlerdir. Baryum partikülleri intersititiumda
sýnýrlandýrýlmýþ olmasýna raðmen fibrosis
yapmadýklarýný gözlemiþlerdir.
Atom numarasý 56 olan baryumun radyoopositesinin
yüksek olmasý sebebiyle, akciðerlerde, insaný þaþýrtan
bir birinden ayrý görüntüler vermektedir. Bu
görüntüler apeks ve bazal kýsýmlarda dikkati
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çekmemektedir. Baryum iþçisindeki radyolojik
görüntüler, iþe girdikten kýsa bir süre sonra ortaya
çýkmaktadýr. Doig iki vakasýnda baryum ile temas
süresi sadece 18,26 ay imiþ. Çalýþan iþ yerinden
ayrýldýktan kýsa bir süre sonra radyolojik görüntüler
kaybolmuþtur.(4)
Özet halinde Baryumun saðlýk üzerine etkileri
Baritosis
Astmaya benzer bir hastalýk.

Kaynaklar
1.

Barit Hammade arz Planý,1976.M.T.A. Plan ve Proje
Þubesi

2.

Fraser RG, Pare JAP, Pare PD, GenereuxGP. Diagnosis
of Diseases of th Chest. Chapter 12. Pleuropulmonary
Disease Caused By Inhalation Of Inorganic Dust
(Pneumoconiosis).Third Edition. Vol. III. W.B.Saunders
Co Philadelphia London, Toronto, Montreal Sydney,
Tokyo. 1990.pp 22762282.

3.

Pandergrass EP, Greening RR. Baritosis. Report of a case.
AMA Arch Ind Hyg 1953; 7: 44.

4.

Doig AT. Baritosis: A benign pneumoconiosis. Thorax
1976;31.30
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BENTONÝT
Bentonite, montmorillinite ve Fuller Earth (dolgu
topraðý) ve diðerleri henüz tarifleri iyi ve tam
olarak yapýlmamýþ, iyi kristalize olmamýþ, nonfibröz yapýda sodyum, potasyum, alüminyum ve
magnezyumun amorf silikatlarýdýr. Bunlar, bazen
içinde yoðun silika bulunan akarsularýn denize
açýldýðý yerlerde birikmiþ yerlerde bulunurlar.
S i l i k a k u m u ç a m u r i l e k o n t a m i n e d i r.
Türkiyede Önemli Bentonit Yataklarý : Ankara
(Sincan, Kalecik), Çanakkale (Bigadiç), Edirne
(Enez), Çankýrý (Kurþunlu,Hacýbey, Ilgaz,
Þabanözü, Eldivan), Eskiþehir ( Mihalliççýk,
Sivrihisar), Tokat, Reþadiye, Elazýð, Ordu (Ünye),
Çorum, Urfa (Siverek), Nevþehir (Avanos)
yörelerindedir.
Bentonitlerin Kullaným Alanlarý:
* Petrol aranmasýnda sondaj çamuru olarak
kullanýlýrlar. Bu konuya Baryum yazýsýnda
deðinilmiþtir.
*

Gýda zehirlenmesi veya ishal olanlarýn
baðýrsaklarýnýn toksinlerden arýndýrýlmasý
amacýyla absorbent olarak da kullanýlýyor.

*

Pestisitlerin içinde katký maddesi olarak.

*

Ýþçilerin yaðlý yerlerde kayýp düþmesini
önlemek için.

*

Ev hayvanlarýn idrar ve dýþkýsýnýn kokusunu
gidermek için

*

Dolgu ve plastisite maddesi, döküm kumu,
kâðýt, muþamba, perde kumaþý Lityum,
seramik eþya, inþaat sanayi, kimya endüstrisi,
elektrik izolatörü, yaðlarýn tasfiyesi, su
geçirmez malzeme olarak ilaç sanayinde
kullanýlmaktadýr.

Bentonitler daima kuru toz halinde piyasaya
sürülmüþtür. Bentonitler üretimi ve saðlýða etkileri
hakkýnda yeterli yayýn yoktur. Üretimde çalýþanlarda,
yapýlan araþtýrmalarda Basit pneumoconiosis yaptýðý
söyleniyorsa da, bazýlarý daha agresif hastalýk
yaptýðýný iddia ederler. Hastalýðýn kil minerallerinden
mi veya içeriðinde kristalize materyellerden mi,
yoksa kireçlenme ürünlerinden mi oluþtuðu
hakkýnda kesin bilgi yok. Her neyse, bunlarýn zararsýz
madde olarak kabul edilmesi doðru olamaz. Bu
alanda çalýþanlarýn yakýn takibe alýnmalý ve yuvarlak
opasite katogerisinin 1/1in üstüne çýkmasýna izin
verilmemelidir.
Bizim Nisan 2009 tarihinde Batman ve çivarýndaki
petrol kuyularýnda çalýþan, bine yakýn iþçinin akciðer
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filmleri taramasýnda, oldukça önemli sayýda filmde,
pnomokonyozun yuvarlak ve irreguller opasiteleri
þeklinde, yaygýnlýðý daha az ve yerleþim yerleri orta
zonlarda olan anormallikler ve bronkosvasküler
dallanmada aþýkar belirginlik tespit etmiþtik. Bu
görüntüler alýþýlmýþýn dýþýndaydý. Ön soruþturmada,
burada sondaj çamuru olarak bentonit kullanýldýðý,
iþçilerin çoðunun sigara içtiði ve ayrýca çalýþma
ortamýnda kükürt bileþikleri gazýný soluma þartlarý
olduðunu öðrendik. Bize göre, buradaki iþçilerin
akciðer filmleri yeniden bir ekip tarafýndan
deðerlendirmeli, her iþçi için meslek hastalýðý özel
anket formu doldurulmalý, fizik muayeneleri
yapýlmalý, spirometre ile pulmoner fonksiyon testleri
ölçülmeli, kullanýlan bentonitten örnek alýnarak
jeolojik ve mineralojik çalýþma yapýlmalý ve adý geçen
kükürt bileþikleri gazýnýn ölçümü yapýlmalýdýr. Bu
oradaki iþçilerin saðlýðý için çok önemli bir konudur.
TPO ilk uyarýmýzý yaptýk. Onlardan görüþ bekliyoruz.

Kaynaklar
1.- Elmes PC. Inorganic Dusts. In Edts Raffle PAB, Lee WR,
MacCallum RI,Murray Hunters Diseases of Occupations.
Hodder and Stoughton. Hong Kong, 1987.pp 562-3.
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BERÝLLOSÝS
Sarkoidosise, klinik, radyolojik patolojik olarak
benzeyen, ve nadir görüldüðü için ve kolay
atlanýlan bir hastalýktýr.
Berillium (B) atom aðýrlýðý çok düþük olduðu için
(9), çok hafif fakat sert, parlak, çelik gibi esnek bir
mineraldir. Doðada Beryl (Be-Al silikat), Bertrandite,
Emerald ( zümrüt taþý) ve Gemstone Aquamarina
(deðerli taþ) þeklinde bulunur. Beryllium , alaþýmlarý
bakýr, nikel ve aliminyum ile olmaktadýr. B bakýr
alaþýmý, çok sert , paslanmaz, elektrik geçiren, spark
yapmayan, nonmagnetik,gergin bir alaþýmdýr. Bu
nedenle en çok yüksek gerilim hatlarýndaki tellerin
yapýmýnda kullanýlýr. Paslanmaz olduðu için de
gemi ve uçak pervanelerinde, kullanýlýyor.
(Resim 1-2)
Berilyumun yüksek oranda ýsý emebilme özelliði
sebebiyle, hava ve uzay taþýtlarýnda,iletiþim
uydularýnda, nükleer santrallerde ve füze
yapýmýnda kullanýlýyor. Bundan baþka, hafif metal
alaþýmlarýnda, x-ýþýný tüplerinin pencerelerinde
ve saat zembereklerinin yapýmýnda da kullanýlýyor.
Yüksek bir erime noktasýna sahip olma özelliði,
hafifliði ve çelikten daha esnek bir metal olmasý
sebebiyle tercih edilen bir elementtir
Berillosis ilk kez 1930da Rusyada, 1933de
Almanyada rapor edilmiþtir. Esas tanýmý 1952 yýlýnda
ABD.nin Mass eyaletinin Salem isimli yerleþim
yerindeki flöresans ampulleri yapan iþçilerde Dr
Harriet Hardy tarafýndan Salem Sarcoid olarak
tarif edilmiþtir. Onun uyarýsý ile B.li flöresans lambasý
yapýmý durdurulmuþtur. (1,2)
Týpta B.nin yaptýðý hastalýk Berillosis olarak
bilinmektedir. Berillosisin üç klinik formu vardýr.
Akut formda üst solunum yolu enflamasyonu,
yani nazofarinjitis, trakeitis ile birlikte pnömoni
þeklinde olup, nefes darlýðý, hemoptezi , taþikardi,
siyanoz ile kendisini belli eder. Steroid tedavisine
iyi yanýt verir. Akut hastalýðýn ikinci þekli, deride,
eritem, nodül, granüloma ve papullerle kendisini
gösterir.(3) Kronik berillosis, aylar, yýllar sonra
ortaya çýkar. Akciðer, deri, lenf bezleri, karaciðer
ve dalak tutulumu gösterir Bu tür, hýzlý veya yavaþ
seyirli olabilir. Hastalar öksürük, hemoptezi ve
nefes darlýðýndan yakýnýrlar. Parmaklarda
çomaklaþma görülebiliyor. Nadiren spontan
iyileþme gösterirse de pulmoner hipertansiyon ve
cor pulmonaleye de sebep olabilir. Kronik
berillosisli hastalarýn akciðer filmi çok kötü
olmasýna karþýn klinikleri çok iyi bu hastalýðýn
özelliðidir.(4)
Berillosisli hastalarýn akciðer filminde diffüz
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pulmoner infiltrasyon, hiler lenf bezi büyümesi,
akciðer parankimasýnda granüloma, nodül ve
parankimal kalsifikasyon dikkati çeker. Bazý
vakalarda kronik plevral kalýnlaþma, kistik
görünüm, pnomotoraks da görülebiliyor.(5,6)
Berillosiste biyopsi materyelinde iki çeþit
histopatolojik görünüm olabilir. Grup I de,
histiosit, plazmosit, lenfosit ve dev hücrelerinin
birlikte olduðu sellüler infiltrasyon. Bunun
subgrubu olan A. Þeklinde granüloma olmasýna
karþýn, B türünde granüloma yoktur. Grup II.de
sellüler infiltrasyon çok az olmasýna karþý,
granüloma yaygýndýr. (2)
Berillosiste lobaratuvar tetkiklerinde, IgA, IgG
ve sedimentasyonda yükselme, BAL sývýsýnda T
hepler/T supressor oranýnda artma vardýr. En iyi
taný yönteme, spesifitesi ve sensitivitesi % 100
olan Berillum Lenfosit Proliferasyon testidir. Bu
testte önce 20 ml. Taze kan alýnýr. Bundaki
lenfositler ayrýlýr ve 3 HT Thymidine ile
enkübasyon yapýlýr Son alarak B SO4 ile lenfositler
karþýlaþtýrýlýr stimülasyon indeksine bakýlarak
karar verilir.
Berillium hastalýðý tanýsýnda akciðer fonksiyon
testi yapýldýðýnda restriktif kusur görülür Ýþ
hikayesinden ayrý olarak, þüpheli kiþinin idrarýnda
B aranýr. Bulunan miktar > 0.02 mg/L.nin üstünde
olursa Berillosis düþünülür
Berillosis en çok karýþtýðý hastalýk sarkoidosistir.
Ýki hastalýk arasýnda bazý farklar vardýr.
Sarkoidosiste parotis ve lenf bezi tutulmasý
görülmesine karþýn bunlar berillosiste görülmez.
Bu hastalýkta görülen, göz, parotis bezi ve kemik
tutulumu berillosiste yoktur. Sarkoidosiste eskiden
yapýlan Kweim testi pozitif olmasýna karþýn,
diðerinden negatiftir. (7)
Belçikada, yapýlan bir araþtýrmada, sarkoidosis
tanýsý konmuþ 536 hastada iþ öyküsü öðrenildikten
sonra bunlarýn 84ünün berillosis olabileceði
düþünülmüþtür. Sonradan Berillosis yönünden
yapýlan incelemede 34ünün gerçekten Berillosis
olduðu ve bunlarýn da 13.ünün diþ teknisyeni
olduðu anlaþýlmýþ.(7)
Berilliumun potent karsinojik mineral olduðu,
deneysel ve epidemiyolojik araþtýrmalarla
gösterilmiþti. 8,9
Berillosisten korunmak için, iþ yerindeki elbise
ile eve gelinmemeli. Ýþ yerinde B ölçümü 0.010.015 microgram/ m 3 yukarý olmamalýdýr. B
kullanýlan iþ yerinin 400 metre uzaðýndaki evlerde
oturanlarda da çevresel etkileþim ile Berillosis
tarif edilmiþtir.
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Berillium ile yapýlan araþtýrmalarda, .bu mineralin
IV yolla verildiði tavþanlarda deri ve kemik
sarkomu geliþtirilmiþtir. Fare ve maymunlara
intratekal B tozu verildiðindiðinde hayvanlarda
kanser geliþtiði gözlenmiþtir. (8)
Epidemiyolojik araþtýrmalarda, berillum iþçilerinde
akciðer kanseri insidansý yüksek bulunmuþtur.
(9,10)
Berillosisden korunmak için, iþ yerinde hijyenik
tedbirler alýnmasý, ortamda B ölçümü yapýlmalý,
iþ elbiseleri eve götürülmemeli. (11)
Berillosis hastalarý ömür boyu kortizon tedavi
görmelidir.
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11- Ward E, Okun A et al. Mortality study of workers at seen beryllium processing plants Amer J Ind Med. 1992: 22 : 885904.
12- Sheppard D,Hughson WG, Bheilito J. Occupational Lung Diseases.LaDou edts. Occupational Medicine. Lange Medical
Book.Prendice Hall Int, Inc, Norfolk ,1990. pp 221-236.
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Resim1: Deniz Taþýtlarýnýn pervanelerinin paslanmasýný,
bozulmasýný önlemek için berilyumlu alaþýmlardan
yararlanýlýr.

Resim 2: Berillosis en çok diþ teknisyenlerinde görülür. Bunun
sebebi, diþ kromlarýnýn yapýlmasýnda berilyumdan
yararlanýlmasýdýr.

Resim 3-4: Berillosisde mediasten lenf bezlerinde sarkoidosis benzer büyümeler.
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BRON (BOR) MADENÝ
Türkiyede boraks madeni batý Anadoluda, ve
Kütahyanýn Emet ilçesinde bulunmaktadýr.
Her ne kadar borik asit ve boraks içilen ve
kullanýlan sularda da bulunursa, yapýlan hayvan
deneylerinde suda bulunan borik veya boraksýn
insan saðlýðýna zararlý olmadýðý,ve esasýnda
beslenme için gerekli vazgeçilmez bir element
olduðunu göstermiþtir. Genede Birleþik
Amerikada kullanýlan sular üzerinde yapýlan
araþtýrmada sudaki ölçümü 0.031 mg/L olarak
bulunmuþtur Bu rakamýn üstündeki, örneðin 2.44
mg /L bile insan saðlýðýna zararlý olmamaktadýr.(2)
Boraks beyaz renkte, toz ve kristal yapýsýndadýr
ve suda kolaylýkla üremektedir.
Boraks denildiðinde, Sodyum Borat, Sodyum
Tetraborat ve veya Disodium Tetraborat akla
gelmektedir.
Boron bileþikleri, deterjan ve kosmetik endüstrüsü
alanýnda., emaya eþyalarýn parlatýlmasýnda,
tampon solüsyonu olarak havuzlarýn pH.sýný
ayarlamada, yangýnlarda alevlerin kontrol altýna
alýnmasýnda, Ýnsektisit ve yabani otlarýn
giderilmesinde kullanýlan Herbicide türünden
ilaçlarýn yapýmýnda, keza, pire ve karýnca gibi
canlýlarýn kontrol altýna alýnmasýnda kullanýlýyor.
Bor bileþikleri antifungal olarak fiberglas denilen
cam yününün korunmasýnda tercih ediliyor.
Bunlardan baþka boratlar, kaynakçýlarýn da
kullandýðý elektrotlarda da bulunmaktadýr. (3,4)
Bu çeþit elektrotlar kullanýldýðý zaman birbirine
kaynatýlacak olan iki demir veya çelik parçasý,
birbirine daha kuvvetli eklenmektedir.Boratlar
cam izolasyonunda, cam yünü yapýmýnda ve
korunmasýnda, pencere camlarýna eklenen sýr
kaplama, sabun ve diðer temizlik ürünlerinin
yapýmýnda kullanýlýyor. Boratlar, jet yakýtlarýna
katýlarak oktanýn yükseltilmesine saðlayarak
yakýtýn daha randýmanlý olmasýný saðlar. Yarý
iletken aletlerin yapýmýnda, bazý ilaçlarýn için
katký maddesi, kaynak elektrotlarý, nükleer
reaktör, ateþ , söndürücü, pas giderici, yapýþtýrýcý
ve plastik yapým kullaným alanlarýdýr. Týpta
yüzeysel
antiseptik olarak kullanýlýr.
Boron ile mesleksel veya çevresel etkileþim, veya
karþýlaþma, Boron maden ocaklarýnda, Boron
bileþiklerinin arýtýlmasýnda (rafineri) çalýþanlar,
borik asit tozunu, veya dumanýný soluyabilirler.
Boron trichloride ve boron triflouoride ; diboron
ile birlikte katalist olarak kullanýlýyor.
Mikroelektronik sanayide, dopant boron
atomlarýnýn önemi vardýr. (1)
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Boyacýlar, cam iþçileri, sabun üreticiler ve
kaynakçýlar boron bileþiklerine maruz
kalabilmektedir.(1,3)
Tababette, yara enfeksiyonlarýnýn dezenfekte
edilmesinde de borat solüsyonu kullanýlmaktadýr.
Boron ve bileþiklerinin tozlarý ve dumanlarý
solunum ve sindirim sistemi ile veya deri yoluyla
bedene girer.
Toksisite Belirtileri ve bulgularý :
Boron oksit, borax ve borik asit : solunum
yollarýnda, gözde ve deride irritasyon ve
inflamasyon yapar. Bu bileþiklerin yoðun bir
þekilde vücuda girmesi halinde merkezi sinir
sisteminde, depresyon, gastrointestinal belirtiler,
deride soyulma ve böbreklerde tahribat
oluþmaktadýr. Boron bileþikler kadýnlarda adet
bozukluklarý yapabiliyor. Boron gonodotoksik
etki gösterir, testislerin aðýrlýðýnda ve sperm
sayýsýnda azalma ve sperm motilitesinde
yavaþlama gibi bozukluklara yol açýyor.(1,4-6,8,9)
Boron bileþiklerinin toksisitesini göstermek için
EEG, karaciðer fonksiyon testlerine bakýlmalýdýr.
Kandaki Boronun 20 mg/l. deðerinden yüksek
olmasý aþýrý temasý gösterir Borax ve türevlerinin
dýþ ortam havasý l m3 ünde 4 mikrogramýn üstünde
bulunmasý irritasyon için yeterlidir. En önemli organ
hasarý, solunum sisteminde, beyinde ve iþitme
organýnda görülüyor. (1,7)
Boron bileþikleri derinin ýslak veya nemli olduðu
durumlarda hologenic asidi hidrolize eder.
Sonunda, deride, gözde ve solunum mukozasýnda
irritasyon ve hatta pulmoner ödem yapabiliyor.
(7)
Laboratuar bulgularý:
Boron toksik etkisi böbrek yetmezliði, proteinüri
ve hematuri þeklinde veya karaciðer fonksiyon
testlerinde bozulma yapabilmektedir.. EEG, diffüz
ensefalopatiyi hatýrlatýr. (1)
Serumdaki Borat seviyesinin 20 mg/l üstünde
olmasý ciddi borat temasýna iþaret eder.
Korunma : Eldiven ve iþ giysileri ile boron ile direk
temas önlenir.Boron bileþikleri ile temasý azaltmak
için koruyucu önlemlerin alýnmasý gerekiyor. Bir
metreküp havadaki boron 4 mgnin üstünde ise
solunum sistemi hasarý olmaz. Boron hydritleri ile
temas olduðunda santral sinir sistemi ve solunum
sisteminde hasar olabileceði düþünülmelidir. (1,4-6)
Tedavi : Boron ve bileþiklerinin böbrekler, solunum
sisteminde hasar yaptýðýnda. antikonvülsif ilaçlara,

TÜRKÝYEDE MESLEKSEL VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR

140

hemodializ ve oksijen tedavisine gerek görülebilir.
(1)
Borot ve bileþiklerinde limit deðerleri birbirinden
farklýdýr. Boratlar için ACGIH TWA göre l mg/m3;
OSHA PELe göre lo mg/m3 . Boron oksit için
ACGIH TWAe göre l0 mg/m3 TWA, Pentaborane
için ACGIH TLV ve OSHAya göre 0.005 ppm
TWA, Diboranei için ise ACGIH TWA ve OSHA
için 0.1 ppm TWA olarak bildirilmiþtir (1)
Boron, diborone, borax va borik asit tozu veya
dumanýný soluyanlarda aþaðadaki toxikolojik
belirtiler oluþtuðunda þüphenilir (1)
Alt ve üst solunum yollarý iritasyonu,pulmoner
ödem

Resim 1: Boraks kristali

SSS etkisi Boron hydrite, boric asit) : Beyinde
biriktiðinde :
Depresyon, ensefalopati, epilepsi,coma
Deri irritasyon :Borax ve boratlarda görülüyor
Böbrek yetmezliði, proteinüri hematürü
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KADMÝUM
Kadmium (CD), yumuþak, gümüþ gibi beyaz renkte,
elektropositive metal olup endüstride çok
kullanýlýyor. CD.nin esas minerali Greenockine ( CD
sülfite) olmakla beraber çinko, bakýr kurþun
madenlerinde de birlikte bulunur.Bu madenlerin
eritilmesinde, rafinerisinde elektroliz ve distilasyonu
ile üretilir.(1)
Kadmiumun kullanýldýðý yerler : Elektroplating
denilen elektrikle kaplama (kromaj) çeliklerin
paslanmasýna, aþýnmasýna, erimesine engel olur.
Bu nedenle oto, uçak,deniz taþýtlarý sanayiinde,
makinelarýn mil yataklarýnýn imalinde ve keza
kuyumculukta ,lehim, kaynak yapýlmasý sýrasýnda
kullanýlýyor (1).
Kadmium sülfit ve selenideler lastik, mürekkep,
resin, boya, tekstil, seramik ve bilhassa ýsý stabilitesi
ve alkali rezistans gereken iþlerde de kullanýlýyor.
Kadmium stearete PVC gibi plastik üretiminde
stabilizeri, kuvvetlendirici) saðlamlaþtýrýcý) olarak
kullanýlýr
Kadmium, motorlu taþýtlarda, nikel kadmium
bileþimli bataryalarýn ( pillerin) veya ev aletlerinin
yapýmýnda kullanýlýr. Photoelectrik cell (hücrelerin
yapýmýnda ve semikondoctor) az iletken ürünlerin
yapýmýnda da kullanýlýr.
Kadmium ile temas 1) Kurþun, çinko, bakýr
cevherlerinin üretilmesi, arýtýlmasý sýrasýnda iç ve
dýþ ortama yayýlýr. Keza mineralin üretilmesinde
ve arýtýlmasýnda çalýþanlarýn yanýnda toksik tozlar
çevreye yayýldýðýnda bunlarý soluyanlarda da
kronik zehirlenme görülüyor (2).
Kadmium ile temas, pil üretimi, boya, plastik
yapýmýnda da olur. Yangýn söndürenler ve
kaynakçýlarýn da kadmium buharlarýný solumasý
söz konusudur. (1,2). Kadmium ile kaplý
maddelerle temaslýlarda, bilhassa elektrikli
kaplamalarla temas da önemlidir.
Çevresel bulaþma: çinko üreten ve eriten
fabrikalarýnýn yakýnýnda bulunan kadmiumu.
havadan soluyan veya içeceklerle alan ; kazan
depolarda, uygun olmayan þartlarda muhafaza
edilmeyen gýdalarda da zehirlenme görulebiliyor.
(1,2) Sigara içenlerde kadmium soluduklarý
akýldan çýkarýlmamalýdýr. (1)
Absorbsiyonu : Ýnhalasyon, GÝ sistem ve deri ile
olabilir Kana geçen kadmium . Hb ne baðlanýr.
Kronik kadmuim zehirlenmesinde, Cd birikimi,
böbreklerde, karaciðerde ve pankreas dokusunda
biriktiði gösterilmiþtir. (3). Bu metalin biyolojik
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ömrü 8-30 sene arasýnda deðiþmekte olup
bedenden idrarla atýlýyor.Nefrotoksisite kadmium
iþçilerinde sýk görülüyor (1,4).
Kadmiuma baðlý akut zehirlenmede Metal
Dumaný Ateþi (Metal fume fever) olarak bilinen
bir hastalýk görülebilir. Bu hastalýkta, üst solunum
yollarý inflamasyon belirtileri, fulminan iskemik
pnomoni, ve pulmoner ödem olur. Akut durum
geçince pulmoner fibrosis., akut böbrek
yetmezliði, sindirim sistemi belirtileri ortaya
ç ý k a b i l i y o r. ( 1 , 4 ) . K r o n i k k a d m i u m
zehirlenmesinde zehirlenmesinde, proteinüri,
Fanconi sendromu, kemik kýrýklarý, böbrek taþlarý
oluþabiliyor. Akciðerlerde amfizem ; anosmia,
anemi , akciðer ve prostat kanseri kohort
çalýþmalarýnda gösterilmiþtir. (5)
Kadmium toksisitesinden þüphelenildiðinde
akciðer filmi istenmeli, yapýlmasý gereken
laboratuar tetkikleri, kan elektrolitleri, karaciðer
fonksiyon testleri ve idrarda kadmium
olmalýdýr..Normalde idrarda ve kandaki
kadmium deðerleri 0.004-0.0002 mg/l dir.Akut
zehirlenmede ise bu deðerler. 3 mg/l ve 0.36
mg/l olabiliyor. Kandaki kadmium yükselmesi,
akut zehirlenmeyi göstermesine karþýn kronik
zehirlenmeleri idrardaki tayin istenmelidir. Eðer
idrardaki kadmium düzeyi 0.01 mg/g. kronik
zehirlenmesi düþünülmeli. (1)
Kadmium zehirlenmesinde hedef organ böbrek
olduðu için idrarda küçük moleküllü
proteinlerden beta 2 mikroglobulin aranmalýdýr.
(1).
Kadmium kullanýlan yerlerde çinko da
kullanýldýðýnda, kronik zehirlenme belirtisi olarak
diþlerde sarý lekeler ortaya çýkar. (1)
Itai-Ýtai hastalýðý: Japonyada tarif edilmiþtir. Çinko
arýtma fabrýkasýnýn atýklarýnýn karýþtýðý su ile tarým
ürünlerinin sulanmasý ve bunlarýn kullanýlmasýna
baðlý, çok çocuklu kadýnlarda osteomalasi baðlý
patolojik kýrýklar ortaya çýkmýþtýr. (1)
Kadmium iþçilerinde arteryel hiparrtansiyona
rastlanýldýðý hakkýndaki görüþ pek tutulmamýþtýr.
(1)
Kronik kadmium zehirlemesi bu metali kullanan
akümülatar iþçilerinde de rastanmaktadýr (6)
Korunma : Kadmium içeren metal ile kaynak
veya lehim yapýlmasý sýrasýnda ortamýn iyi
havalanmasý saðlanmlalýdýr. Bu mineralle
çalýþanlarda böbrek fonksiyonlarýnda bozukma,
amfizem ve idrarda proteinüri olup olmadýðýna
bakýlmalý. Amfizemi olan iþçiler, iþyerinden
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ayrýlmalý, bunlara Ca ve D vitamini takviyesi
yapýlmalýdýr. (1)
Belçikada kadmium ile gümüþlü malzeme
parlatanlarda, kmadmium içeren boyalarýn
eritilmesi sýrasýnda tehlikeli zehirlenme
görülmüþtür. Kadmium oksit dumaný soluyan
iþçilerde zehirlenmeler yayýnlanmýþtýr. Çinko,
kurþun arýtma iþçilerinde kadmium olmasý
yüzünden zehirlenmeler görülebileceði
unutulmamalýdýr.
Sigara içen kiþilerin bedeninde ki kadmium deðeri
yüksek bulunmuþtur. Elektrik kaynaðý veya parlatma
(brazing) sýrasýnda ortama kadmium yayýldýðýndan
yaklaþýk l0 saat sonra akut zehirlenme meydana
gelmektedir.Ancak zehirlenenlerde akciðer ödemi,
ve pnomoni 2 gün sonra görülüyor (1). Akut
zehirlenmenin tamamen geçmesi için 7 gün beklemek
gerekiyor.
Tedavi :
Kadmium zehirlenmesinde hedef organlar akciðer
ve böbrekler olduðu için erken taný çok önemlidir
ve bu da idrarda kadmium tayini ispatlanmalýdýr.
Ýþçilerde akciðer ödemi gibi ciddi tablo geliþtiðinde
EDTA kullanýlmasý endikasyonu vardýr...

Özet olarak kadmium zehirlenmesi belirtileri
Akut zehirlenme belirtileri (1)
Metal fume fever hastalýðý denen, ateþ, titreme,
nefes darlýðý belirtileri
Kimyasal pnomoni.
Böbrek yetmezliði
GÝ bozukluklar

Kronik zehirlenme belirtileri
Proteinüri, Fanconi sendromu , glikozürü,
hipercalciüri, fosfatür, renal tübüler
disfonksiyon, nefrolithiasis, osteomalasie,
pat.kemik kýrýklarý (Cd, P kaybý ve CaD vit.
disfonksiyonu sebebiyle.
Osteomalasi , amfizem, anemi,anosmia ve
akciðer kanseri

Kaynaklar
1-Richard L. Metals. Cadmium in Occupational Medicine, Edt. Landou J. Lange Medical Book. New Jersey USA, l990.pp
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3- Elinder CG,Kjellstrom T, Friberg F et al. Cadmium in kidney cortex, liver and pancreas for Swedish autopsies. Arch Environ
Health, 1976 ;31 : 292-302
4-Beton DC, Andrews GS, Davies HC et al. Acute Cadmium fume poisoning : five cases with one death from renal necrosis.
Br J Ind Med 1989;23:292
5- Thun M, Schnorr TM,Smith A et al. Mortality among a cohort of U.S Cadmium workers-un update. 1989 ; 74: 325-333
6- Friberg L. Health hazards in the manifacture of alkaline accumolators with special reference to chronic poisning. Acta Med
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CIVA
Özetle cýva zehirlenmesinde saðlýk sorunlarý
Inorganik Civa:

Akut solunum sýkýntýsý

Diþ eti iltihabý ( Gingivitis)
Tremor
Erethism ( Utanma,emosyonel gerginlik)
Proteinüri ve böbrek yetmezliði
Organik civa bileþikleri:
Mental bozukluklar
Ataksi, spastisite
Parestezi
Görme ve iþitme bozukluklarý.
Organik civa bileþikleri için : Cýva dumaný için
:OSHA PEL 0.05 mg/m3 TWA
Ýnorganik Hg. OSHA PEL 0.1 mg/m3 üst deðer
Cýva, termometre, barometre, bazý flöresan
lambalarýnýn, ayna ve amalgam yapýmýnda
kullanýlýr. Cýva cevheri cevheri Zencefre olarak
biliniyor. Diþçilikte kullanýlan amalgamýn
terkibinde civa ile birlikte, kalay (%23), gümüþ
(%70), az miktarda bakýr ve kadmium vardýr.
Literatürde diþçi bir annenin amalgamla iliþkisi
yüzünden taþýdýðý cývayý çocuðuna naklederek
onda otistik bir hastalýk tablosu geliþmesine sebep
olduðu bir olgu yayýnlanmýþtýr.

güçlüðü , Parkinson hastalýðý, Alzhiemer hastalýðý,
iþitme kusuru, görme alanýnda daralma, Multiple
skleroz geliþmesinde sorumlu tutulmaktadýr.
Çocuklarda kullanýlan ve içinde katký maddesi olarak
Tiomersal isimli cýva bileþikli kimyasal madde
bulunan aþýlarýn otizm oluþmasýnda sorumlu
tutulmuþtur.
Cýva zehirlenmesinin tanýmý için kanda ve idrarda
cýva analizi istenmelidir. Kanda cýva düzeyi 200
microgram/l üstüne çýkmamalýdýr.
Silicate tozlarýna baðlý pnomokonyosis, cobalt,
sert madenler, berillium, alimünyum ve siderosiste
de görülebilmektedir.
Konyanýn Sýzma yöresindeki cýva medeninde 1979
yýlýnda bir felaket yaþanmýþtýr. Bu felaket önceleri
zatürre ve kanser olarak deðerlendirilmiþse de,
ocakta cýva cevherine ulaþmak için, quartz kayalarýn
delinip patlatýlmasý ile ortaya çýkan yoðun tozun
bastýrýlmadan iþçilerin çalýþmaya devam etmeleri
yüzünden akut silikosis, cýva zehirlenmesi ve KOAH.
Nedeniyle ölmüþlerdir. Sonraki yýllarda burada
yapýlan araþtýrmada 429 iþçinin % 57si KOAH ; yer
altýnda çalýþan 205 iþçinin 7inde (%3.4) silikosis, cýva
izabesinde çalýþan 27 iþçinin 11inde kronik cýva
zehirlenmesi bulunmuþtu. Dokuz sene sonra yapýlan
kontrolda iþçilerin l9u daha ölmüþtür.(10)

Cýva buharýnýn solunumla bedene girmesi sonunda,
kimyasal pnomoni, jinjivostomatitis, pulmoner veya
kardiojenik ödem ; sindirim sistemine geçiþi,barsak
kanamasý, proteinüri ile kendini belli eden akut
tübüler nekroz yapabiliyor.
Cýva bedene gýdalarla da girebilmektedir. Örneðin
balýk eti gibi.
Cýva zehirlenmesi: Sinir sisteminde,titreme, konuþma

Kaynaklar
1- Elhassani SB. The many faces of methylmercury poisning. J Toxicol Clin Toxicol 1982;19: 875.
2- Joselow MM,Louria DB, Browder AA. Mercurialism: Environmental and occupatinal aspects. Ann Intern Med 1972; 76:
119.
3- Lewis R. Occupational exposuru. Mercury In edt.LaDou J. Ocupational Medicine. Lange Medical Books. Prentice Hall
Inn, Inc,London. 1990. pp 277 - 280.
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ÇÝNKO

*

Genel bilgiler: Çinko, gümüþ beyazý renginde
olup maden ocaklarýnda kadmium, demir, kurþun
ve arsenikle birlikte bulunuyor. Çinkonun
rafineride çevherden ayýrt edilmesi gerekiyor.

Çinko sülfür karanlýkta parlayan pigment
olarak saatlarin akrep ve yelkovanlarýnda
kullanýlýyor.

*

Çinko metil pek çok organik maddenin
sentezinde kullanýlýyor.

*

Çinko bir çok vitamin ve minerallerin
bileþimindedir. Cildin ve kaslarýn erken
yaþlanmasýnýný önleyen anti-oksidan özellikler
taþýr.

*

Çinko diðer minerallerle çok sayýda alaþýmýn
yapýsýna girer. Otomotif, elektrik ve donaným
endüstrilerinde kullanýlan döküm kalýplarýn
yapýmýnda yer alýr. Demir ve benzeri metallerin
aþýnmasýna karþý önlem amacýyla
galvenizlenmesinde de kullanýlýyor. Çinko oksit,
boya, yazýcý mürekkepleri, sabun, tekstil ürünleri,
elektronik aletler, kauçuk yan ürünleri, yer
kaplamalarý, plastik ve kozmetik ürünler gibi
günlük yaþamýmýzýn çeþitli tamamlayýsýnda
karþýmýza çýkar. Çinko sülfit flöresan özelliðe
sahiptir ve parlak kadranlarýn, flöresan
lambalarýnýn, x-ýþýný ve televizyon ekranlarýnýn
yapýmýnda kullanýlýyor. Çinko hayvanlarýn
beslenmesinde de önemli yer tutar.

*

Çinko orman ürünlerinin zararlý böceklerden
korunmasýnda, diþlerin tamirinde de kullanýlýyor.

Çinko insan bedeninde dokularýn tümünde
bulunan bir metaldir. Bunun dýþýnda yaralarýn
ve orak hücreli aneminin tedavisinde ve
kadmiuma baðlý böbrek hasarýnýn önlenmesinde
de kullanýlan bir metaldir. (1)
Kullaným Alanlarý :
*

Kuyumculukta düþük ayar altýn alaþýmlarýnda,

*

Korozyondan (aþýnma, paslanma) korunma
amacýyla, çelik gibi diðer metallerin galvanize
edilmesinde.

*

Demirin oksijen alevi ile ýsýtýlmasý sýrasýnda
içindeki karbonun elimine edilmesiyle elde
edilen çelik, demirden çok daha kuvvetli ve esnek
bir metal olduðu için bu özelliðinden
yararlanýlarak büyük köprülerin ve gökdelenlerin
yapýmýnda kullanýlmaktadýr. Demirden elde
edilen çeliðin aþýnma ve paslanmasýnýn
önlenmesinde çinko ile galvanize edilmesi
gerekiyor. Bu ilk kez Roebling isimindeki
mühendisin Manhattan ile Brooklyn arasýndaki
köprünün yapýmýnda kullanýlmýþtýr. Binlerce
galvanize çelik tellerden yapýlmýþ halatlar
kullanýlarak, Broonklyn köprüsü askýya alýnarak
altýndan büyük deniz taþýtlarýnýn geçmesi
saðlanmýþtýr. Ayný durum Ýstanbuldaki Boðaziçi
ve FSM Köprüsünde de kullanýlmýþtýr.

*

Pirinç, nikelli gümüþ,deðiþik lehimler, Alman
gümüþü gibi alaþýmlarýn yapýmýnda.

*

Genellikle otomotif endüstrisinde döküm
kalýplarýnda.

*

Çinko oksit sulu boyalarda beyaz pigment
olarak ve lastik sanayinde aktivatör olarak
kullanýlýr. Reçetesiz satýlan bazý melhemlerin
bileþiminde bulunur ve ince bir tabaka halinde
ulgulanýldýðýnda cildin su kaybetmesni önler.
Yazýn güneþ, kýþýn da soðuk yanýklarýna karþý
koruyucudur.

*

Bebeklerin bez baðlanan bölgelerinde çok az
miktarda kullanýlarak ciltte meydana gelebilecek
kýzarýklar önlenebilir. Yaþa baðlý göz
hastalýklarýnda da kullanýlýyor.

*

Çinko klorür, deodorantlarda ve ahþap
koruyucu olarak kullanýlýyor.

Çinkonun kullanýldýðý diðer alanlar, kaynak ve lehim
iþleri, deodorant yapýmý ve çinko bakýr alaþýmý ile
meydana getirilen pirinç metali imali de vardýr.
Çinko, kaynak veya lehim yapanlarýn da kullandýðý
bir metaldir. Orman ürünlerinin zararlý böceklerden
korunmasýnda, diþ tamirinde, kaynak ve lehim
yapmada. (1)
Çinkonun absorbsiyonu, metabolizmasý ve
elimine edilmesi: Çinko, dumanýnýn solunmasý
veya yiyecek veya içeceklerle sindirim kanalýna
girmesiyle bedene girer. Kanda proteine ve
eritrositlere baðlanýr. En çok cizgili kas hücrelerinin
içinde bulunur Pankreas salgýlarý ve safra ile ve
çok azý da ter ve idrarla dýþarý atýlýr.
Çinko zehirlenmesi: Akut veya kronik olabilir.
Ýlkinde en sýk görülen hastalýk Metal Fume Fever
denilen, ani geliþen, öksürük, göðüs aðrýsý ile
birlikte ateþ yapan, bir bakýma viral üst solunum
yolu hastalýðý gibi bir hastalýk tablosu yapar. Bu
tablo, 2,3 gün sonra kendiliðinden geçer Akut
çinko zehirlenmesinde, el ve kol derisinde
kýzarýklýk, yanma da olur. Çinko dumaný göze
ulaþtýðýnda, kýzarýklýk ve kanlanma ortaya çýkar.
Yoðun çinko dumaný solunmasýnda üst solunum
yolu irritasyonu ile birlikte pnomoni ortaya çýkar.
Fazla miktarda çinko hazým sistemine girdiðinde,
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bulantý, kusma ve karýn aðrýsý gibi belirtiler ortaya
çýkar. (1)
Çinko zehirlenmesinde laboratuar belirtileri,
lökositlerde artma, LDH. da yükselme, akciðerin
spirometrik deðerlerinde düþme ve difüzyon
kapasitesinde azalmaya baðlý hipoksemi vardýr.
Akciðer filminde, bazal kýsýmlarda yamalý
infiltrasyon ile kendini belli eden akut kimyasal
pnomoni dikkati çeker.
Korunma: Çinko dumaný olan iþ yerinin
havalandýrýlmasý çok iyi olmalý. Bu mineralin göz,
deriye bulaþmasýna engel olunmalý. Böyle bir þey
olduðu zaman, bulaþan yerler bul su ve sabunla
yýkanmalýdýr. Çinko dumaný göze kaçtýðýnda, göz
% 1.7lik Ca Na2 EDTA ile yýkanmalý, deriye
bulaþma olmuþsa, pomatlar kullanýlmalýdýr. Akut
zehirlenmede EDTA tercih ediliyor. (2)
Özet Olarak Çinko Zehirlenmesinin Yaptýðý
Hastalýklar:
Çinko Oksit: Baþ aðrýsý, aðýzda metalik tad, ateþ,
titreme, kas aðrýsý, göðüs aðrýsý ve öksürük ile
birlikte Metal Fume Fever veya kimyasal pnomoni
Çinko klorür: Deride kýrmýzýlýk, egzama
görünümü, gözde yanma, solunum yollarýnda
irritasyon ve akciðer ödemi. (1)
Eþik Deðerleri: Çinko oksit dumanlarý için OSHA
PEL deðeri 5 mg/m3 TWA.
Çinko tozu için: OSHA PEL deðeri l0 mg/m3 TWA.
(1)

Kaynaklar
1- Lewis R. Metals. Zinc In Edt. La Dou J. Occupational Medicine. A Lange Medical Book. Prentice-Hall Int,Inc. London
,1990. pp 321-22
2- Bracks A, Reid H, Glazer G. Acute intravenos zinc poisoning. Br Med J 1977; 1: 1390.
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FLOR (F)
Flor daha çok yeryüzünde magmatik kayaç ve
killerde bulunan doðal minerallerden birisidir.Bu
mineral, diðer doðal mineraller gibi insan
vücuduna solunum, yemek ve su yoluyla
girebilmektedir.
Yüzey sularýndaki flor miktarý yaklaþýk l ppm
olmasýna karþý, volkanik etkinlik alanlarýndaki
sýcak sularda 8-15 ppm.yi bulmaktadýr. Dünyadaki
sularda en yüksek flor, Çinin Guizhou bölgesinde,a
kömürlerdeki arsenik ile birlikte olma koþuluyla
200 ppm.nin üstünde bulunmuþtur Bu bölgedeki
diþ florosisi denilen, diþteki mine tabakasýnýn
hücrelerinin düzensiz kireçlenmesine sebop olarak
yaptýðý kaherengi boþluklarla diþlerin erkenden
çürümelerine, dökülmelerine sebep olmaktadýr.
Guizhou bölgesinde diþ florosus(ten ayrý olarak
eklem hareketsizliði, çarpýk bacaklaþma, bel
kemiðinde kamburlaþma ibi iskelet florozu da
görülmektedir.
Dünya Saðlýk Tiþkilatý içme suyunda litre bazýnda
l.5 mikrogram olarak flor sýnýr deðerini
vermektedir.
Aþaðýdaki tabloda içme suyundaki flor deriþimleri
ve olasý saðlýk etkileri görülmektedir.
Flor deriþimleri (mg/L)
> 0.5
0.5>, <
>1.5
>3

Olasý Saðlýk Etkileri

Diþte boþluklar
Zararlý saðlýk etkiler yok,
diþ boþluklarý azalýr.
Diþlerin beneklenmesi,
diþ florozusu
Ýskelet florozusu

Ýsan fizyolojisinde uygun baþlýca flor beslenim
kaynaðý.
1.- Su
2.-Bazý bitkiler
3.- Belirli deniz ürünleri
4.-Belli tozlar
5.- Belli sanayi süreçleri.
Flor günde 1.5-4 mg olarak alýnmasý gereken bir
elementtir Yetersizliðinde diþlerde çürüme, kahverengi
lekeler ve iskelette florosuz geliþmektedir Normalde
içme suyunda 0.1- 1 ppm flor bulunur.
Hindistan,Afrika ülkelerinde ve Çindeki içme
sularýnda 40 ppm. Flor bulunmaktadýr.
Türkiyedeki yüksek florlu su alanlarý Ýspartada
Gölcük krater gölü çzevresi sularý,, Doðuda
Te n d ü r e k Vo l k a n ý k u z e y i n d e b u l u n a n
Doðubeyazýt alanýnda yaklaþýk 8 milyon insan ve
40 milyon hayvan flor zehirlenmesine maruz
kalmaktadýr cývarý,Eskiþehir-Beylikovadaki
Kýzýlcaören köyü,Uþak ili Eþme civarý.
Türkiyede flor ile ilgili araþtýrmalar N.Oruç ve
E.Atabey tarafýndan yapýlmýþtýr.
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Resim 1: Tendürek volkaný çevresinde yaþayan bazý insanlarýn
aldýklarý yüksek flor nedeniyle iskeletlerinde oluþan
bozukluklar.(Ýskelet florozu) (öztopçular, 1977)

Resim 2: Tendürek volkaný kuzeyindeki köylerde yüksek
flüorit baðlý diþ florozu. (Oruç, 1974)

Resim 3: Eskiþehir - Beylikovada Kýzýlcaören köyündeki
flüorit (mavi) iþletmesi. (Çelik, 1983)

Kaynaklar
1-

Oruç N.Aðrý Ýli Doðubeyazýt Köylerinde Florosu ile Ýlgili Ör Rapor. Atatürk Ü.Halkla Ýliþkiler ve Yayýn müd. 1972 Rapor
No.250.

2- Oruç N. Van Gölü ve Çevresindeki Doðal Sularda Flüorit Konsantrasyonu ve Önemi.Atatürk Ü. Ziraat Dergisi 1976 41/4/1
Erzurum.
3-Çelik E. Kýzýlcaören (Eskiþehir-Sivrhisar) Toryum-Fluorit Yataðýnýn Maden Yataðý Açýsýndan Deðerlendirilmesi. Anadolu
Ü.Mh.Mm Fak.Maden Müh Bl.Bitirme Tezi,1983 Eskiþehir.
4-Atabey E. Flor (F).Türkiyede yüksek florlu su su alanlarýnda floroz.Týbbi Jeoloji.Sayfa 34-42.TMMOB Jeoloji Mühendisliði
Odasý Yayýnlarý Saner Basým Sanayi.2005, Ankara.
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FOSFOR
Genel bilgiler: Fosfor (P) canlýlarýn biolojik
sistemlerinin enerji metabolizmalarýnda esas olan
elementtir. P doðada serbest olarak bulunmaz,
mineral apatite denilen tricalcium phosphate
halinde bulunur. Bu tür kayalarýn dövülmesi,
ezilmes ve ýsýtýlmasý ile yoðunlaþtýrýlan fosfor
havada spontan olarak yanmamasý için suya
batýrýlýr. Endüstride çok toksik olan beyaz fosfor
ve ve daha az toksik kýrmýzý fosfor türleri
kullanýlýyor. Elementel fosforun phosphine ve
phosphorus chloride türleri endüstride özel
amaçlarla kullanýlýyor.(1)
Fosforun kullaným alanlarý (1):
Kuyumculukta zincirlerin otomatik bant sistemi
ile kaynatýlmasýnda
Na 3 PO 4 bileþiði sularýn yumuþatýlmasýnda,
temizlikte ve paslanmaya karþý kullanýlýr.
Pesticide denilen kemiricilerle ile mücadelede
ilaçlarý yapýmýnda
Diþ macunu ve kibrit yapýmýnda kemik külünden
elde edilen kalsyum fosfat tozuna katýlan mono
kalsiyum fosfatýn elde edilmesinde.
Ýnce porselen yapýmýnda .elik üretiminde.
Beyaz fosfor askeri alanda ateþleme elementi
olarak.
Duman bombasý yapýmýnda.
Phosphoric asit süperfosfat gübrelerinin
yapýmýnda kullanýlýyor.
Mikroelektronik endüstride silikon için dopant,
karýþýk kristaller içinde yardýmcý element olarak
kullanýlýyor.
Mesleksel veya çevresel yolla fosfor ile etkileþme
veya temas :
Kiþilerin beyaz fosforla temasý, patlayýcý, pesticide
yapýmýnda olabiliyor. Keza kibrit veya gübre yapan
iþçiler fosfor veya fosfor bileþikleri ile temas ederler.
Semiconductor (yarý iletken) malzeme üreten firmalar
fosfor veya fosfor bileþiklerini kullanýrlar. Ferrosilicon
depolarýnda phosphine ile temas þansý vardýr.
Phosphine, (PH3) kemirici ilacý yapýmý sýrasýnda,
aluminyum phosphine ise tahýl korumada kullanýlan
fumigate veya calcium carbideden asetilen gazý elde
edilmesinde insanlara bulaþabilir (2) Fosfor ile meslek
dýþý temas, P içeren elementlerle temaslý itfaiye erleri
ve kemirici ilacý kullananlarda görülüyor.
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Fosforun bedene giriþ yollarý: Solunum, sindirim
ve deri yoluyla P ile temas olabliyor. Havadaki
fosforun, yangýndan sonra orada bulunanlarýn
derisinde, gözlerinde ve müköz membranlarýnda
önemli hasarlar yapmaktadýr. P, karaciðerde
protein ve karbon hidrat metabolizmasýný
engelleyerek glokogen depolanmasýný mani olur
ve sonunda karaciðer yaðlanmasý yapar. Fosforla
kronik temas sonunda subepifizel damarlaþmayý
engelleyerek kemik yapýmýnda nekrozlara da yol
açar. Beyaz fosforlu kibrit yapan iþçilerinin
çenelerinde kemik nekrozu (Phossy jaw) yaptýðý
için yasaklanmýþtýr (3).
Fosfor zehirlenmesinin belirti ve bulgularý :
Akut zehirlenme: Sarý fosforun sindirim sistemine
girmesinden 1-2 saat sonra bulantý, kusma, karýn
aðrýsý ortaya çýkar. Kusmuk ve feçeste fosfor
kokusunun hissedilmesi tanýya yardýmcý olur.
Zehirlenmeden birkaç gün geçtikten sonra üremi,
sarýlýk ve hepatomegali gibi bulgular ortaya çýkar.
Üst ve alt ekstremitelerde hipokalsemiye baðlý
adele spazmlarý da oluþabiliyor. Deride ikinci ve
üçüncü derecede yanýklar oluþmuþsa bunlarýn
geçmesi zaman alýr (4)
Fosfor solunmasýna halinde bronkospazm ile
birlilikte öksürük, göðüste tutukluluk ve hýrýltýlý
solunum dikkati çeker. Çok aðýr zeirlenmede
solunum yetmezliðine götüren kimyasal pnomoni
ve bunlarý takip eden kardiak aritmi ve koma
ölümle sonlanabiliyor.
Akut P zehirlenmesinde ataksi, tremor ve diplopi,
konvülsiyon gibi nörolojik belirti ve bulgular da
olabiliyor.
Kronik zehirlenme: Sarý P zehirlenmesinde en
önemli geliþme, alt çenedeki nekrozdur. Bu önce
çenede kilitlenme ile baþlar sonra süpürasyonla
iyice belirir. Devam eden bakteriyel enfeksiyon,
nefesde aðýr bir kokuya döner. Fosfor iþçilerinin
bazýlarýnda kronik obstrüktif akciðer hastalýðý ve
kronik bronþitis de oluþmaktadýr.
Fosfor zehirlenmesinde laboratuar bulgularý:
Karaciðer enzimlerde yükselme, kanda bilurubin
yükselmesi, hematürü, proteinüri ve lökopeni en
sýk rastlanan anormalliklerdir. Bazý kiþilerde aðýr
hipokalsemi ortaya çýkar Solunum fonksiyon
testlerinde miks tipte solunum fonksiyon bozukluklarý
; oksimetri ile hipoksemi bulunabiliyor (3)
Akciðer filminde perihiler infiltrasyon, kimyasal
pnomoni ve akciðer ödemine iþaret eden
anormallikler dikkati çeker. Çene filminde, nekroz,
dejenerasyon, sekestrasyon ve nekroz görülebilir (3)
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Fosfor eksikliði gibi, fazlalýðý da saðlýk açýsýndan
zararlýdýr. Fosfor fazlalýðý kalsiyum dengesini
bozarak kemik yoðunluðunun ve gücünün
azalmasýna yol açar. Sonunda kemikler kýrýlabilir.
P fazlalýðý tansiyon yükselmesine de sebep oluyor
Fosforlu tarým ilaçlarýnýn içilmesi veya bu
maddelerle temas edilmesinin de fosfor
zehirlenmesi yapabileceði unutulmamalýdýr.

Özet Halinde Fosfor zehirlenmesinin saðlýk
sorunlarý

Korunma

Karaciðer ve böbrekte zedelenme.

Fosforla çalýþanlarýn çok dikkatli olmasý gerekir.
Kendiliðinde yanma olayýnýn önlenmesi için nemli,
ýslak ortamda bulunulmalýdýr. Deri, göz ve solunum
sistemini korumak için koruyucu donanýmlar
kullanýlmalýdýr. Phosphne gazýný solumamak için
azami dikkat sarfedilmeli. Aðýz saðlýðýna, karaciðer
ve böbrek gibi organlarýn hasar görmemesine yönelik
tedbirler alýnmalý, testler yapýlmalýdýr (1-5).

Hipertansiyon

Tedavi:
Fosforun sindirim sistemine girmesi durumunda
ilk yapýlacak iþlem gastrik lavaj ile 5-10 litre su
kullanýlarak hastayý kusturmaktýr. Bundan sonraki
lavaj mineral yað ile yapýlabilir. % 10.luk calcium
gluconate ile hipokalsemi düzeltilmeli. Bu sýrada
kalb atýmlarý monitere edilmeli. Deri ve göz
yanýklarýnda bol su ile irrigasyon yapýlmalý. Çene
kemiði nekrozlarý drenaj ve antibiyotik
uygulanmasý ile tedavi edilebilir. Bazý hallerde
cerrahi tedavi ve kemik grefti takýlmasýna gerek
duyulabilir.

Alt çenede nekroz.
Deride yanýklar
Solunum yýllarda tahriþ, irritasyon,kimyasal
pnomoni, pulmoner ödem

SSS. belirtileri
Fosfor limit deðerleri:
OSHA PEL: 0.1 mg/m 3

Sarý Fosfor için

OSHA PEL : 0.4 mg/m3 TWA, 1 mg/m3 Phosphine
için
OSHA PEL: 0.6 mg/m3 TWA Phophor oxychloride
için (1)

Kaynaklar
1- Levis R.Metals. Phosphor.In Eds.La Dou Occupational Medicine.Prentice- Hall Int.Inc LMondon. 1990.pp 315-16 .
2- Harger,LN,Spolyer Lw. Toxicity of phosphine with a possible fatality from this position. Arch Ind Health 1958;18: 497.
3- Hughes JPN,Baron R,Buckland Dh. Pobphour necrosis of the jaw.A present- day study. Br J Ind Med 1962;19:83.
4- Ben-Hur N,Gilardi A, Appelbaun J et al. Phosporous burns: the antidote: a new aproach. Br J Plast Surg. 1967;25:243.
5-Wilson R, et al: Acute phosphine poisoning aboard a grain freighter. Epidemiyolojik, clinical, clinical and pathological
findings. JAMA 1980;244:148.
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SERT METAL- KOBALT (HARD METALCOBALT ) HASTALIÐI
Hard metal (Sert Metal), tungusten carbite ve
Cobaltýn birlikte 1500 C dereceye kadar ýsýtýlmasý
ile elde ediliyor. Bazen bu karýþýmýn içine az
miktarda nikel, krom ve tantalum eklenebiliyor.
Sonunda bu metallerin birbirine yapýþmasý için
parafin de katýlýyor. Bu toz halindeki metal
karýþýmý ezilerek deðiþik þekilleri sokuluyor,
ögütülüyor ve parlatýlýyor. En sonunda da
aðýzlarýnda diamont veya carborondum kaplý
kesicileri kullanarak takým aleti haline getiriliyor.
Yapýlan takým aletinin içinde % 80 tungusten
carbide, % 20 kobalt ve eser miktarda da diðer
metaller vardýr. Bu aletlerin çok sert ve yüksek
ýsýya dayanýklý aletlerdir.
Hard metalin meydana getirdiði meslek
hastalýðýna nadiren rastlanmaktadýr. Bu hastalýða,
Sert Metal Pnomokonyosisi, Kobalt akciðeri ve
Giant Cell Intersititiel Pnomoni adlarý ile anýlýr.
Hastalýk subakut seyirli hipersansibilite
pnomonisi,. yani intersititiel pnomoniye benzer.Bir
baþka ismi Cobalt hastalýðý, Giant Cell Ýntersititiel
Pnomoni smi ile anýlýr.
Hard metal tozlarýnýn solunmasý, son ürünün
bilenmesi, kesilmesi, üzerinin kaplanmasý
sýrasýnda, sondaj kuyularýnýn açýlmasý ve pýrlanta
parlatýlmasý sýrasýnda olur.
Hard Metalden yapýlmýþ takýmlarýn, kesilmesi,
bilenmesi, parlatýlmasý sýrasýnda metalin
telkibindeki elemanlarýn sis veya duman þeklinde
ortama yayýlmasý yüzünden büyüklüðü 1.2- 1.9
mikron çapýndaki tozlar solunmuþ olur. Bu
dumanýn içinde en önemli olaný kobalttýr.
Akciðere giren kobalt vücuttaki proteinlerle
birleþerek hapten haline dönüþür. Hard Metal
tozunun içindeki kobalt akciðere zararý olan
metaldir. Hayvan deneylerinde trakeaya kobalt
püskürtülmesi sonunda inflamasyon ve fibrosis
geliþmektedir Buna karþýn tungustenin bilinen
zararý sadece mediasten lenf bezlerinde metalik
dansite yþapmasýdýr.
Hard Metal akciðerinde yapýlan mineralojik
analizlerde akciðerde çok miktarda tungusten
karsit görülmesi, hard metal akciðer hastalýðýnýn
simgesi olarak kabul ediliyor. Buna karþýn kobalt
solübil olduðu için akciðerde görülmez.
Kobalta baðlý akciðer hastalýðý :
Hard metal iþçilerinin akciðerlerinde retikülo-nodüler
görültüler ilk kez 1940 yýlýnda gösterilmiþtir. Fairhall
ve arkadaþlarý 2,000 tunusten iþçisin bir kýsmýnda,
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konjonktivitis, rinitis ve bronþitis tespit etmiþlerdir
(1) 1987 yýlýnda Sprince, 1.039 tungusten iþçisinin %
19.9unda iþ ile ilgili wheezing , % 0.7sinde ise
intersititiel fibrosis tespit etmiþtir (2). Daha sonra
Davison ve arkadaþlarý ve Sjögren ve arkadaþlarý
hard metal iþçilerinde subakut intersititiel pnomoni
göstermiþlerdir (3,4).
Cugell ve arkadaþlarý göre kobaltýn sebep olduðu
hastalýklar 1) Reversibil astma, 2) Hipersansibilite
pnomonisi veya alveolitis ve 3) Fibrosis ile birlikte
intersititiel akciðer hastalýðý olarak bilinmektedir. (5)
Hard Metal iþçilerinde iþe baþladýktan sonra
muhtemelen alerjik natürlü 6-48 aylýk bir latent
süreden sonra, öksürük,nefes darlýðý ve wheezing
meydana gelmektedir. Bu durum eve geldiðinde
veya hafta sonlarýnda görülmemektedir.
Hipersansibilite pnomonileri ise ateþ, nefes darlýðý
iþtahsýzlýk ve öksürükle kendisini belli eder. Hard
metal tozlarýnýn süregen þekilde yýllar boyu
solunmasý durumunda , kronik intersititiel fibrosis
sahneye çýkar. Bunun sonu ise kor pulmonale ve
pulmoner hipertansiyondur.
Hard metal hastalýðýnýn tanýsý için yapýlan testler
arasýnda pulmoner fonksiyon testleri ve ince kesitli
HRCT önemi vardýr. Fibrosis geliþtiðinde restriktif
solunum kusuru bulunur. Astmatik sendromu
olanlarda ise, reversibl FEV1 tespit edilir. Akciðer
filminde ve HRCT kesitlerinde dikkati çeken
anormallikler : hipersansibilite pnomonisi varlýðýnda
retikülo-nodüler görünüm, yamalý infiltrasyon, ve
sarkoidosisi hatýrlayan hiler, mediastinal lenf bezi
büyümeleri görülür. Büyümüþ lenf bezlerinin
dansitelerenin normalden daha yoðun olmasý
dikkati çekmektedir. Bu bulgular steroit tedavisine
yanýt verir. Bazý hastalarda ise sekonder spontan
pnomotorks tespit edilmiþtir. HRCT kesitlerinde,
akut durumda buzlu cam görünümü, ve
konsolidasyon, her iki akciðer üst loblarýna lokalize
fibrotik deðiþiklikler, traksiyon bronþektaziler, kistik
görünümler.(6,7) Bu radyolojik görüntüler usual
interstitiel pnomonilere benzemektedir.
Özet Halinde Hard metal-Kobalt Etkileþimine
baðlý hastalýklar :
Solunum sisteminde :Kobalt akciðeri, (Giant Cell
Intersititiel Pnomoni)
Hipersansibilite pnomonisi, bronþ astmasi,
K.Bronþit, KOAH.
Ýnterstitiel fibrosis
Kalbte : Pulmoner hipertansiyon, cor pulmonale
Konjunktivitis.
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Resim: Tungusten etkileþimine baðlý hilu lenf bezlerinde metalik dansite artýþý.
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KALAY (TIN = SN)
Genel Bilgiler : Yumuþak, esnek,gümüþ renginde
metal olup, paslanmaya ileri derecede
dirençlidir.Ticarette aranan bileþiði SnO 2
(Cassiteride) veya tinstone olarak bilinir. En kolay
temin edilen yol, kalayýn kullanýldýðý materyel
atýklarýndan oluyor.
Kullanýlým alanlarý : Asit ve atmosfer havasýna
direnç göstermek amacýyla yapýlan ürünlerin
kaplanmasýdýr. Kalay kaplý demir ve çelikler ev
eþyalarýnda ve dekoratif malzeme yapýmýnda
kullanýlýyor. Kalay kurþun bileþimi, elektronik
cihazlarýn lehimlenmesinde, kuyumculukta ve
Kalay SN fluoride diþ macunu yapýmýnda
kullanýlýyor. Organotin bileþikleri, plastik
malzemelerin stabilizasyonu için, tekstil ve deri
sanayinde koruyucu olarak ve deniz taþýtlarýnda
kullanýlan boyalarýn korunmasý için pesticide
olarak kullanýlýyor.(2,3)
Kalay çelik konserve kutalarýnýn, bakýr tencere ve
tabakalarýn iç yüzeylerinin kaplamasýnoa kullanýlýr
Ayrýca lehim,bronz, kalay ve kurþun alaþýmlarýnda
yer alýr. Bazý diþ macunu yapýsýnda, kalay ve flor
bileþiði olarak SnF5 kullanýlýr. Ayrýca süper iletken
mýknatýslarýn yapýmýnda da kullanýlýyor. Ancak
saf element olarak kullanýmý sýnýrlýdýr.
Kalay Bileþikleri ile Temas : Kaplama iþleri, yakýt
tanklarýnýn temizlenmesi sýrasýnda kalay toz ve
dumanlarý solunabiliyor . Boyacýlarýn kullandýðý
Organotin bileþikleri son derece toksiktir. Bu cins
boyalarýn deniz taþýtlarýnýn ön kýsmýnda boya
olarak kullanýlmasý, deniz hayvanlarýna zararlý
olmaktadýr Bu bileþik PVC filmlerin, retan ve
silikon lastýklerinde de kullanýlýyor.
Kalay sindirim sisteminde çok az absorbe olur ve.
Feçesle atýlýr. Karaciðer ve dalaktaki RES
hücrelerinde toplanýr. Kalayýn böbreklerde atýlmasý
derece yavaþtýr. Ýnhale edilen organik kalay
bileþikler akciðerde birikebiliyor.
Klinik belirtiler : Kalay toz ve dumanýný inhale
edenlerde, boðazda yanma hissi, aðrý, öksürük
örülür. Bu metal radyoopak olduðunda akciðerde
biriktiði fimlerde görülür. Organik kalay bileþikleri
deride kzarýklýk, irritasyon, SSS.inde baþ aðrýsý
görme bozukluðu, epilepsi ve koma
yapabilmektedir. (3)
Laboratuar bulgularý : Akciðer filminde nodüler
dansiteler seçilir. Organotin akut zehirlenmesinde
EEG.de anormallik dikkati çeker. Bu metal ile
zehirlenme þüphesinde idrarda kalay aranmalýdýr.
Korunma ve tedavi: Toksik kalay bileþikleri ile
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olabilediðince temas edilmemeli. Böyle bir þey
olduðunda deri deterjan ve sabunlu su ile iyice
yýkanmalýdýr.
Özet halinde Yaptýðý Hastalýklar:
Ýnorganik bileþikleri :
Solunum yollarý mukozasýnda irritasyon
Beniðn pnomokonyosis ( Stannosis)
Organik bileþikler : (1)
Hafif veya ileri derecede deride irritasyon
Baþ aðrýsý, göme bozukluðu
Epilepsi ve koma.
Eþik Deðerleri : Ýnorganik SN. : OSHA PEL 2
mg/m3 TWA
Organik SN Bileþiði : OSHA PEL : 0.1 mg/m3 TWA
(1)
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KAYNAKÇILIK (WELDÝNG)

kullanýlýr.

Elektrik, oksijen ve argon ile kaynakçýlýkta, elektrod denilen deðiþik metallerden yapýlmýþ çubuklar kullanýlýr. Bunlar deðiþik tiplerdedir.

Gaz altý kaynaðý: Çýplak tel Dolgu için kullanýlýr.

Döküm elektrotu: Çubuðun etrafýnda asbestli
bir madde vardýr.

Kaynak yapýmýnda çevreye deðiþik materyeller
yayýlýr. Bunlar: metal dumanlarý veya partikülleri, gaz, fiziksel ajanlar, radyasyon gibi ( infrared, ultraviole) þeklinde özetlenebilir. Kaynak
yapýlan atelyede gürültü, elektrik ve ergonometrik stres de vardýr. (1)

Krom kaynaðý çubuðu: Krom kaynaðýnda
kullanýlýr.

Deðiþik kaynak türlerinde kullanýlan metaller
ve bunlardan ortama yayýlan partiküller. (1)

Argon gaz çubuðu: Aliminyum, Bronz ve
çelik kaynaðýnda kullanýlýr.

Bronz kaynak çubuðu; Bronzlarýn kaynaðýnda
Kaynak þekli

Bazal metal

Ortama yayýlan nesneler

Maskeli kaynak

Çelik

Toz, demir oksit, mngenez

Maskeli metal kaynak

Çelik

Krom, nikel, manganez, fluorit

Gaz Metal Kaynak

Çelik

Krom, nikel, manganez, NO, ozon

Tungusten, inert gaz

Alüminyüm

Ozon, Al.oksit

Ga , duman

Deðiþik

NO, Kadmium oksit, metal

Kaynakçýlarda potansiyel saðlýk sorunlarý.
Solunan havadaki partiküller

Olasý hastalýklar

Metaller
Demir Oksit

Beniðn pnomokonyoz,

Manganez

Nörotoksit, pnomoni

Cadmium oksit

Akut akciðer zedelenmesi

Çinko oksit

Metal fume fever

Krom

Akciðer Ca, Allerji

Nikel

Akciðer Ca, Allerji

Fluoride

Deride irritasyon, kemikte birikim

Gazlar
Ozon

Respiratuvar irritan

Nitrojen oksitler

Akut akciðer zedelenmesi

Karbon monoksit

Sistemik zehirlenme

Fiziksel Hasarlar
Radyasyon
Ultraviole

Photokeratitis, deride eritem

Ýnfra-red (Kýzýl ötesi)

Yanýk ve katarak

Elektrik

Elektrik çarpmasý, electrocution

Gürültü

Ýþitme kaybý

Ergonomik stres

Adele zorlanmasý.
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Metallerin parlatýlmasý ve gaz kaynaðý yapýlmasý
sýrasýnda ortama metal dumaný yayýlýr. Kadmium
içeren gümüþ kaynaðýnda akut akciðer
zedelenmesine ve kapalý ortamda parlatma
yapýlmasýndan da ölüm görülebiliyor. Ayný durum
gaz kaynaðýnda yayýlan nitrojen oksit
dumanlarýndan da olabiliyor.
Kaynakçýlarda radyasyon ve ýsý en sýk görülen
zararlara sebep oluyor. Örneðin photokeratitis,
termal yanýklar gibi. Bunlarýn ortaya çýkýþ sebebi,
maskenin, eldivenlerin ve gözlüðün istenildiði
gibi kullanýlmamasýna baðlýdýr. Havada uçuþan
kývýlcýmlar ve atýklar yanýklara veya gözde
zedelenmeye sebep olabiliyor.
Kaynak yapma sýrasýnda ortaya çýkan gürültülü
s e s 8 0 d B . i g e ç e r. To p r a k l a m a n ý n i y i
yapýlmamasýndan veya kablolarýn
yýpranmasýndan elektrik çarpmasýna sýk
rastlanýr.Elektrik çarpmasý sýk görülen
kazalardandýr. Kaynakçýlarýn çoðunda kaynak
yaparken omuz ve kollarda asimetrik stres yani
zorlanma veya zedelenme görülebiliyor.
Kaynak elektrodlarýnýn etrafýna örten malzemenin
ne olduðu, nelere sebep olacaðýna önem verilmez.
Bunlardan ortama toksik gazlar, dumanlar veya
tozlar yayýlabiliyor. Her ne kadar fosfat etkileþimi
ultraviole yayýlmasýna baðlý ise de, oksijen ve
nitrojen oksitlerinden kaynaklanmasý gibi klorlu
h i d r o k a r b o n l a r d a n o r t a m a y a y ý l ý y o r.
Lehim yapýlýrken ortama önemli miktarda metal
dumaný yayýlabilir Kaynak yapýlan yerde kurþun
dumaný miktarýnýn ölçülmesi gerekebiliyor
Kaynakçýlarda nonfibröz demir oksitin solunmasý
ile akciðerde beniðn pnomokonyosis oluþmaktadýr.
Eðer iþçi, kaynak yaparken manganezli elektrod
kullanýrsa, fluoride ve manganeze baðlý saðlýk
sorunlarý ortaya çýkar. Elektrod olarak kromlu,
manganezli ve nikelli cubuklar kullanýyorsa
bunlarda ilgili hastalýklar dikkati çekiyor.
Alüminyum kaynaðý yapýlýrken Tungustenli
elektrot kullanýlýr. Bu takdirde ortaya çýkan Ozon
ve Ultraviole ile ilgili sorunlar meydana gelir.
Brazing (parlatma) ve gaz ile kaynak yapmada,
ortaya fazla miktarda duman yayýlýr: Kadmium
oksit buharlarý, kadmium oksit lehimleme
sonunda oralýða yayýldýðý için akut akciðer
zedelenmesi meydana gelebilir.
Kaynakçýlarýn Hastalýklarý: Akut veya kronik
olabilirler. Akut olanlar arasýnda, Photokeratitis,
metal fume ateþi Bu daha çok çinko oksit
dumanýný soluyanlarda görülüyor Üst solunum
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yolu irritasyonu ozon, alimünyum, NO, CD oksit,
fluoride baðlý olabiliyor. (1,2-4)
Allerjik astma NO ve kadmium oksit dumanlarý
soluyanlarda görülüyor. (5) Akut akciðer
zedelenmesi ( Metal fume fever), uzun süre kaynak
yapanlarda kas-iskelet sistemi travmasý, omuz,
boyun aðrýsý ve termal yanýklar ve elektrik
çarpmalar oluþabiliyor.
Kaynakçýlarda, kaynak yapýlan materyel veya
elektrotlarda belirli maddelerle kaplama varsa
akut olaylar geliþir. Örnek olarak kaynak yapýlan
malzeme:
Galvenize ise: Çinko oksit
Boyalý ise : Kurþun, kadmium, isosiyanat, aldehit
ve epoxy resinler
Biocidesler varsa: Organik civa, organik kalay
bileþikleri ;klorlu solventler varsa
Alaþýmlar varsa kadmium, nikel, manganez ve
berillium ortama yayýlýr.
Kaynakçýlarýn kronik hastalýklarý: Siderosiis
olarak bilinen beniðn pnömokonyosis yani iyi
huylu diffüz retikülonodüler dansiteler ve akciðer
fonksiyon testlerinde azalma; silika veya asbest
soluyorlarsa bunlarla ilgili kronik plevra
kalýnlaþmasý veya plevra kireçlenmeleri görülür.
Nonfibrojenik demr oksit zerrelerinin (partikül)
akciðerde birikmesi ile oluþan hastalýða Siderosis
denir.(5). Bunda her ne kadar yaygýn retikülonodüler dansiteler varsa akciðer fonksiyon
testlerinde önemli anormallik görülmüz. Eðer
kaynakçý kristalize silika ve asbest de solumuþsa,
radyoloik tanýda hemosiderosis ile siderosisi
birbirinden ayýrt etmek zordur.
Bazý iþçilerdeki akut veya kronik akciðer
hastalýklarý üzerine, krom ve nikelin de etkisiyle
akciðer kanserine yakalanma þansý az da olsa
vardýr.
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Kaynakçýlarda elektrot üzirene yapýþtýrýlmýþ malzemelerin çeþitleri aþaðýdadýr:(1)
Galvanize metal

Çinko oksit

Boya

Kurþun, kadmium, izosiyanat, aldehit, epoksi resinler.

Biocideler

Organik civa, organik kalay.

Pas

Fosfor

Alaþýmlar

Kadmium, nikel, manganez ve berillium

Korunma: Kaynak yaparken, gözlük, maske ve eldiven kullanmak þarttýr. Ýç ortamýn havalandýrýlmasýna
da önem verilmelidir.
Özet Halinde Kaynakçýlarda görülen hastalýklar : (1)
Mesleksel astma
Photokeratitis
Metal fume fever
Upper respiratory irridation
Kas iskelet travmasý
Termal yanýklar ve elektrik çarpmasý
Siderosis
Akciðer kanseri

Kaynaklar
1- Lewis R. Occupational exposure. Welding In Edt. LaDou J. Ocupational Medicine. Lange Medical Books.Prentice-Hall
Int, Inc,London.1990.pp 322-324
2- Atfield MD,Ross DS. Radiological abnormalities in electric-arc welders. Br J Ind Med 1978; 35.117.
3- Beaument JJ, Weiss NS. Mortality of welders, shipfitters and other metal trades workers in Boilmakers. Am J Epidemiol
1980;112:775.
4- Becker N, Claude J, Frentzel-Beyme R. Cancer risk of arc welderb exposed to fumes containing chromium and nickel.
Scand J Work Environ Health 1985;11:75
5- Keskinen H,Kalliomaki Pl, Alanko K. Occupational asthma due to stainless steel welding fumes. Clin Allrgy 1980; 10:
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Resim 1: Elektrik kaynaðýnda kullanýlan Elektrod ( çubuklar)

Resim 2: Elektrik kaynaðý yapýlýrken

Resim 3: Argon kaynaðý

Resim 4: 60 yýl Elektrik kaynaðý yapan E.B.nin El derisi ve
týrnaklarýndaki deðiþikler

Resim 5: E.B.nin akciðer filmi. Saðda okla gösterilen yerde
asbeste baðlý Hyalinize plak, solda yaygýn plevra kalýnlaþmasý

Resim 6: E.B.nin akciðer filmi. Saðda okla gösterilen yerde
asbeste baðlý Hyalinize plak, solda yaygýn plevra kalýnlaþmasý

BU SAYFANIN RENKLÝ GÖRSELLERÝ ÝÇÝN SAYFA 216ya BKZ.
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KROM (CHROMÝUM)
Genel Bilgiler : Krom sert fakat kolay kýrýlan bir
mineral olup genel olarak doðada bileþikleri
bulunur. Örneðin kromit (Chromide =FeOCr2
=Krom Demir Taþý) gibi. Krom cevherleri. açýk veya
derin maden ocaklarýndan çýkarýlýr. Elektrikli
fýrýnlarda krom taþýnýn karbon ile redüktasyonu
ile ferrochromium üretilir. Krom metali, aliminyum
oksit ile chrom oksitin redüksiyonu ile üretilir.
Kromatlar (Chromates), chromiteten yüksek ýsý ile
elde edilir. Toksisite için kritik önemi olan
kromatlarýn en önemlileri, Cr VI, Cr IIItür. (1,2)
Kromun Kullanýldýðý Yerler: Primer kullaným
alaný, çeliðin sertleþmesinde, paslanmaz çelik
yapýmýnda ve çeþitli alaþýmlarýn yapýlmasýnda,
otomobil parçalarýnda ve kesici aletlerde korozyon
önleyici kaplama olarak kullanýmý yaygýndýr.
Yüksek erime sýcaklýðý sebebiyle, tuðla ve kalýp
yapýmýnda da aranan bir mineraldir. Krom cam
ve yakuta zümrüt yeþili bir renk verir. Krom
mikelaj (plating) için tercih edilen bir katalizördür.
En çok ev ve mutfak, makine aksamý gibi
malzemelerin paslanmasýný önlemek için kllanýlýr.
Krom alaþýmlarý tek baþýna veya nikel, manganez
ile elektiriki araçlarýn yapýmýnda da kullanýlýyor.
Kromatlar ve dikromatlar kamuflaþ boyasý, video
kaset yapýmý,laser, tekstil, lastik ve mürekkep
yapýmýnda da kullanýlýyor.
Týpta
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Cr radyoizotopu kullanýlýyor. (1,2)

Krom kaplama banyolarý içerik olarak kromik asit
ve sülfürik asit ihtiva ederler.
Banyo sýcaklýðý 40-50 derece olduðundan asit ve
krom iyonlarýnýn buharlaþmasý daha hýzlý olur.
Kromun vücuda etkisinde en çok deri belirtileri
önemlidir. Krom ülseri, krom iyonlarýnýn direkt
etkisi ile oluþmaktadýr ve deride deliklerin
oluþmasýna neden olur.
Kromik asit ve kromatlarda, dermatit ve ülser
oluþmasý, bu bileþiklerin deri ile temas derecesine
ve derinin kromla temas eden kýsýmlarýnýn
durumuna göre deðiþiklik gösterir. Kromat tozlarý
ve kromik asit dumanlarý, burun mukozasýný da
tahriþ eder ve burnun kýkýrdak kýsýmlarýnda
delinmeye yol açar. Bunlarýn üretildiði ve
kullanýldýðý iþ yerlerinde çalýþan iþçiler arasýnda
oldukça sýk akciðer kanseri görülmektedir.
Mesleksel ve çevresel etkileþim
Krom ile temas, krom maden ocaðýnda, toplanan
çevherin kýrýlmasýnda Cr tozu solunmasý ile baþlar.
Krom dumaný, çelik yapýmýnda sorundur. Krom

elektrotu ile yapýlan elektrik kaynaðýnda da
yüksek oranda krom dumaný solunur. Krom,
suda,dýþ ortam havasýnda ve gýdalarda da
bulunabiliyor. (1,2)
Krom solunum, GÝ sistemi ve deri tarafýndan absorbe
olarak bedene girer. Soluble VI deðerli Cr formu
intracellüler absorbe olur fakat hücrede Cr 3.e
dönüþerek hücre içinde proteinlere baðlanýr.
Kromun bulunduðu kaynaklar : yer fýstýðý,
yumurta sarýsý,üzüm,maya ve istiridyadýr. Krom
kandaki þekeri alýp hücrelere transfer eder. Bu
nedenle Cr eksikliði glikoz toleransýna menfi etki
yapar. Her ne kadar inhale edilen Cr, akciðerlerde
tutunabilirse de diðer organlarda birikemez. Cr
daha ziyade idrar yoluyla atýlýr ve idrardaki Cr
miktarý, solunan Cr. miktarý hakkýnda da bilgi
verir. (3)
Krom Toksisitesinde Klinik Belirtiler ve Bulgular:
Yüksek konsantrasyonunda krom veya kromatlarla
temasta, göz, burun, boðaz ve solunum yollarýnda
irritasyon olur. Ýþçilerdede burun içinde, genizde
yanma hissi, epistaksis, öksürük,gögüs aðrýs ve
kroma baðlý astma ortaya çýkar Uzun süre Cr
solunmasýnda kilo kaybý.öksürük, hemoptezi
görülebiliyor. (1,2) Krom iþçilerinde baþ dönmesi ve
deri döküntüsü de sýk görülüyor.Bunlar aðrýsýz yara
þeklinde de oluyor. El eklemleri ve parmaklarda
görülür. Bundan ayrý olarak eritem ve veziküler
lezyonlar da vardýr. Sindirim kanalýna giren Cr
bulantý, kusma karýn aðrýsý yapar. Daha yoðun Cr
alýnýmý durumunda üremiye baðlý ölüm de
olabiliyor. (2)
Kromun karsinogen olduðu kromat iþçilerinde,
yapýlan epidemiyolojik çalýþmalarýnda veya , krom
alaþýmý yapanlarda akciðer kanserlerine daha sýk
rastlanmaktadýr. Hexavalent Cr. Bileþikleri ile
ya p ý l a n d e n e y s e l a r a þ t ý r m a d a k a n s e r
oluþturulmuþtur. (4)
Laboratuar bulgularý : Krom ile etkileþimi böbrek
ve karaciðerde tahribata yol açýyor. Hastalarda
hematürü ve proteinürü, akciðer fonksiyon testlerinde
bozukluk (FEV1/ FVC) oranýnda azalma, kroma baðlý
astmayý hatýrlatýr. Krom ile yapýlan deri testi pozitif
reaksiyon alýnmasý, kromin allerji yaptýðýný gösteriyor.
Üç deðerli krom ile temaslarda pnomokonyosis
oluþabilir. Bir krom iþçisinde pulmoner belirtilerin
olmasý halinde akciðer kanserinden þüphe edilmeli
ve radyolojik tetkikler yapýlmalýdýr.(1-3)
Krom iþçilerinde idrarda krom analizi yapýlmalýdýr.
l metreküp havada 0.05 mg krom bulunmasý halinde
bu ortamda çalýþanlarýn idrarlarýnda 40-50
mikrogram/L krom varlýðýný gösterir.(3)
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Tedavi : Krom iþçilerinde akciðer tutulumu þüphe
edildiðinde, hastanede yatarak tetkik ve takip
edilmeli. Ýþ yerinde krom buharlarý, tozlarý
solunduðunda burun ve deri yaralarý oluþmuþsa
bunlar yüzde onluk CaNa2 pomadý ile tedavi
edilmeli. Genel olarak krom zehirlenmesinde EDTA
kullanýlýr. Kromat üretenlerde, krom ile kromaj
yapanlarda veya krom pigmenti kullananlarda
yapýlan araþtýrmalarda akciðer kanseri daha sýk
görüldüðü için, akciðer filmi taramalarý yapýlmalýdýr.
Özet Halinde Kroma Baðlý Hastalýklar.

Deride allerjik, irritant dermatitis, ülserler,
Alt solunum yollarýnda irritasyon, ve buna
baðlý bronþit , astma ,
Akciðer kanseri. (1,2)
Limit Deðerler: Krom metali. OSHA PEL 1
mg/m3
Krom bileþikleri (III) : OSHA PEL 0.5 mg/m3
Krom bileþikleri (IV) OSHA PEL 0.1ppm tavan
deðeri

Sinüsitis.
Nazal septum perforasyonu,

Kaynaklar
1- Lewis R. Metals. Chromium in Edt LaDou J. In Occupational medicine.Prentice-Hall Int, Ýnc.Lmt.London, 1990. pp 30406
2- McCallum, RI.Diseases associated with chemical agents. Ýn Hunters Diseases of Occupations Edt. Raffle PAB, Lee WR,
McCallum RI, Murray R. Hodder And Stoughton, Sydney, Aucland, Toronto,1987. pp
272-75
3- Linberg E, Vesterberg O . Monitoring exposure to chromic acid in chromeplating by measuring chromium in urine. Scand
J Work Environ Health. 1983; 9 : 33.
4- Norseth R. The carcinogenicity of chromium and its salts. Br J Med 1986 ; 43: 649
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Resim 1: Kromaj atelyesinde kullanýlan kromik asit.

Resim 2: Paslý demir borularýnýn kromajdan önce ve sonraki
hali.

Resim 3: Ýçinde kromik asit bulunan havuzda demir boru
kromaj yapýlýyor.

Resim 4: Kromajý tamamlanmýþ malzeme üzerinde kalýntý
kirlilikler, zýmpara ile siliniyor, parlatýlýyor

Resim 5: Kýyafet

BU SAYFANIN RENKLÝ GÖRSELLERÝ ÝÇÝN SAYFA 217ye BKZ.
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KURÞUN
Tarihçe ve Genel Bilgiler: Milattan önce 4,000
ylýnda Romalýlar, kurþunu boru yapmak için
kullanmaya baþlamýþtýr.Kurþun, yumuþak olduðu
için býçak veya çaký ile kesilen, kolayca dövülen
mavi-gri renkte,aðýr ve paslanmaya, aþýnmaya
çürümeðe dirençli bir metaldir. Kurþun bir çok
deðiþik maden ocaklarýnda % 1-11 oranýnda
bulunmaktadýr. Bunlarýn içinde ticari deðeri olan
kurþun Sulfit (Galena) ön sýrayý alýr. Diðer kurþun
bileþikleri karbonat (curissite) ve sulfat ( anglesite)
bileþikleridir. (1,2)
Kurþun aðýr metallerdendir ve vücutta depolanýr.
Kurþun cevherinin, örneðin kurþun Sülfürün Pb
izabesi ile elde edilir. Buharlaþýnca okside (Pb0)
olur. Kurþun dumaný koloidal kurþun oksit
partiküllerinden oluþur.
Kurþunun eritilmesi üç kademede oluyor.
Karýþtýrmak veya harmanlamak, sintering ve blast
furnace reduction . Kurþun cürufu, metalürjik
elektrolitik yöntemlerle içine karýþmýþ olan bakýr,
arsenik, antimuan, çinko, bizmut ve diðer
elementlerden temizlenir.
Kurþunun insan bedeninde önemli role sahip
deðildir Taþýt egzos gazlarýndan çevreye yayýlarak
halk saðlýðýna önemli zarar vermektedir. Son
senelerde çevre havasýnda düþük düzeyde kurþun
varlýðýnýn bile saðlýk üzerinde zararlar
verilebileceði düþünülerek çevreye yayýlmasýný
önleme tedbirleri önerilmiþtir. (1,2)
Kurþunun Kullaným Alanlarý, Mesleksel ve
Çevresel Etkileþim Türleri
1- Kurþun cevherinin ve kurþunlu maddelerin
izabesi,
2- Kurþun içeren eski metallerin kurþunun geri
kazanýlmasý amacýyla ergitilmesi,iþlenmesi.
3- Kurþun içeren atýklarýn, külerin ve diðer
tozlu materyelin taþýnmasý, yüklenmesi ve
boþaltýlmasý,
4- Kurþun rafine edilmesi,
5- Kurþunlu boyalarýn, kurþunlu her türlü
bileþiklerin ve alaþýmlarýn üretilmesi,
6- Kurþun kaplama iþleri,
7- Kurþun içeren cam, kristal, emaye,
seramikyapýmý, bunlarýn hamurunun
hazýrlanmasý, sýrlanmasý ve süslenmesi,
8- Kurþunlu boyalarýn püskürtülmesi,
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9- Toz þeklindeki kurþun bileþiklerinin boya,
akümülatör ve plastik eþya yapýmýnda
kullnýlmasý,
10- Akümülatör endüstrisünde plaka yapýmý,
taþýnmasý, kaynakla birleþtirilmesi,
11- Kurþun içeren tabakalarýn (boya vs)
kazýnmasý,
12- Kurþunlu ya da kurþunlu boya ile boyanmýþ
metallerin kaynak ya da lehim, ya da kaynakla
kesilmesi, parçalanmasý ve sökülmesi,
13- Kurþunlu kaplamalarýn (çatý gibi),kurþun
plakalarýnýn, yüzeyi kurþunlaþmý, materyelin
raspa edilmesi, aþýndýrýlmasý, düzeltilmesi.
14- Kurþun, ses ve titreþimin azaltýlmasýnda,
radyoaktivitenin perdelenmesinde de
kullanýlýyor.
15- Tetraethyl ve tetramethyl kurþun, yakýtlarýn
oktanýnýn arttýrýlmasý için katký maddesi olarak
kullanýlýyor. Bu nedenle yakýt depolarýnýn
temizlenmesi sýrasýnda kurþunla temas söz
konusudur. Kurþun, mermi,bronz, pirinç
yapýmýnda; kozmetik ve sarraflýkta da
kullanýlýyor. Kurþunun bir baþka kullaným
sahasý da matbaacýlýktýr.(1,2,4)
Madencilik alanýnda ve özellikle karbonat ve sülfat
üretimi ocaklarýnda kurþunun solunmasý veya aðýz
yoluyla yiyecek ve içeceklerle sindirim sistemine giriþi
her zaman mümkündür. Mideye giren kurþun
midedeki HCL yüzünden kýsa zamanda kurþun
klorüre deðiþir. Bu yolla sindirim sistemine giren
kurþunun % 90ý genel dolaþýma geçmeden
karaciðerden safra kanalýyla baðýrsaklara geçerek
dýþký ile atýlýr. Kurþun tozu ve dumanýnýn, kurþunun
öðütülmesi veya inceltilmesi ameliyelerinde çalýþanlar
için yüksek düzeyde soluma þansý vardýr.
Eskiden kurþun kalemlerin içinde kurþun
bulunduðu için bunlarý kemiren çocuklarda
zehirlenme yapýyordu. Günümüzde, kurþun
kalemlerin içinde, kurþun yerine grafit konduðu
için bu yolla kurþun zehirlenme þansý yoktur. (3)
Kurþunun bedenden atýlmasý, daha çok idrar ve
dýþký ile oluyor. Bunlardan baþka, deri, saç, týrnak
ve terleme ile de dýþarý atýlýyor
Kurþun arýtýlmasýnýn yapýldýðý rafineri yakýnýnda
yaþayanlar, soluduklarý hava, içtikleri su ve
kullandýklarý toprak sebebiyle çevresel yolla
kurþuna maruz kalabiliyor.
Taþýtlarýn geçtiði yol kenarýnda evi olanlar
otomobil egzost gazýndaki kurþun sebebiyle
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etkilenir. Öte yandan þarap ve viski yapýmýnda,
kullanýlan seramik, cam kaplarda tutulan içkiler,
kurþun ile kontamine olarak, insanlara zararlý
olabilmektedir.
Yabini otlarýn giderilmesinde kullanýlan
herbesitler, kurþunlu kozmetikler, yakýt
koklayanlar, eski mermilerle oynayanlar da
kurþunla etkileþirler. Kurþunlu borularýn baðlý
olduðu çeþme sularýna da kurþun
karýþabilmektedir.
Kurþunun absorpsiyonu, metabolizmasý ve
vücuttan atýlmasý, elimine edilmesi
Kurþun bedene soluma veya sindirim kanalý yoluyla
girer. Kurþun oksit dumanlarýnýn % 40ý solunum
ile vücuda giriyor. Kurþun bileþiklerin % 5-10u
sindirim kanalýnda absorbe olur. Sindirim kanalýyla
Pb emilmesi, çocuklarda, eriþkinlere göre daha
azladýr. Kana karýþan kurþun, beyin, böbrek,
karaciðer, iskelet kasýnda toplanýr. Kurþun plasenta
yoluyla fetüse de ulaþabiliyor. Kurþunun kalsiyum
gibi kemik matriksinde toplanma oraný yüksektir
ve buradan dýþarýya atýlmasý da çok zordur.
Kurþun hemoglobulinin esas maddesi olan hem
sentezi için çok gereklidir. Bunun için de sulfhydril
grubuna baðlanmasý lazýmdýr Bu nedenle saçlarda
ve týrnaklardaki Pb deðeri fazladýr.
Bedenden kurþun atýlýmý, böbrekler, fekal, terleme
veya deri yoluyla olabiliyor Kurþunun yarý ömrü 510 seneyi bulmaktadýr. Osteoporoz, kemik kýrýklarý
halinde, depolardaki Pb oraný azalýrken ve kandaki
seviyesi yükselir.
Suda eriyen alkil Pb bileþikleri deri yolla absorbe
olur. Tetraethyl, tetramethyl Pb gibi organik bileþikleri
insan vücudunda toksik alkyl metabolitlere
dönüþerek zararlý ya da toksik kurþun bileþiklerine
dönüþürler. Bu metabolik ürünler, yaðda eridikleri
için SSS. birikir. Inorganik kurþuna dönüþen alkil
kurþun bileþikleri kolaylýkla idrarla dýþarý atýlýr. (1,2)
Klinik Bulgular, Belirtiler:
Akut veya Subakut Etkileþim solunum veya
sindirim sistemiyle olur. Akut etkileþimdeki
belirtiler, kramp þeklinde karýn aðrýsý, kabýzlýk ile
baþlar. Bu belirtiler yüzünden apandisitis veya
bilyer kolik gibi akut karýn sendromlarý ile karýþýr.
Sonradan bunlara bulantý kusma, siyah, katran gibi
dýþkýlama da eklenir. (1,2)
Kurþun zehirlenmesine baðlý nörolojik belirtiler,
kurþun ansefalopatisi olarak bilinir ve baþ aðrýsý,
konfüzyon, stupor, koma, epilepsi meydana gelir.
Fundus muayenesinde, papilla ödemi ve optik nöritis

tespit edilebilir. Aðýr olgularda, oligüri ve akut
böbrek yetmezliði ortaya çýkar (1,4)
Kronik Kurþun Zehirlenmesi: belirtiler yavaþ ve
sinsi geliþir. Yorgunluk, apati, irritabilite, þüpheli
sindirim sistemi belirtileri vardýr. Artraji ve myalji
alt ekstremitelerde belirgindir. Kronik etkileþim
devam ettiði takdirde yukarýdaki SSS belirtileri ile
birlikte konsantrasyon güçlüðü ve düþük el gibi
distal motor nöropatileri ortaya çýkar. Daha sonra
epilepsi, koma sahneye sahneye çýkar. (1,2,)
Kronik Pb zehirlenmesi erkeklerde libido azalmasý
infertilite, kadýnlarda ise menstruasyon bozukluklarý
ve düþüklere yol açar. Gut hastalýðý artropatisi ve
nefropati de bunlara eklenebilir.
Hastalarýn fizik muayenesinde anemiye baðlý
renk solukluðu, diþ etlerinde gri-mavi renkte
çizgiler ( lead line) görülebiliyor. (1)
Alkyl Kurþun (Alifatik Kurþun) veya organik kurþun
bileþikleri zehirlenmesinde nörolojik belirtiler
hakimdir. Bu çeþit kurþun bileþiklere, içinde kurþunlu
benzin bulunan boþ sarnýç veya depolarda
çalýþanlarda görülür. Ayrýca, iþtahsýzlýk, baþ aðrýsý,
depresyon irritasyon belirebiliyor. Ýleri dönemlerde
sahneye ciddi SSS. belirti ve bulgularý hakým olur.
Laboratuar Bulgularý :
Anemi, Fanconi sendromu görüntüleri (aminoasitüri,
glikozüri,fosfatüri, BUN ve kreatininde yükselme,
sinirlerde motor iletiþimde kusur, nöropsikiatrik
belirtiler) vardýr.
Kandaki Pb tayini, birkaç gün veya hafta önceki
etkileþim için 40-80 mikrogram/dL gibi yüksek
deðerleri gösterir. Kurþunla hiç temasý
olmayanlardaki normal deðer 5-15 mikrogram/dL
dýr. OSHAya göre kandaki kurþun miktarý 40
microgram/dL.nin altýnda olmalýdýr.(2)
Kurþun zehirlenmesi þüphesinde týbbi ve mesleksel
öykü alýnmalý, fizik muayene sýrasýnda diþ etlerine,
sindirim sistemine, üriner sisteme ve nörolojik
muayeneye önem verilmeli; kan basýncý ölçümü
yapýlmalý ve kan tahlilinde kurþun seviyesi
ölçülmelidir. Hastanýn takibinde Hb. hematokrit,
periferik yayma, kreatinin tayini ve idrarýn
mikroskopik tetkiki yapýlmalýdýr.
Korunma :
Temel prensip, kurþunun solunum ve sindirim
sistemine girmesini önlemektir. Teknik korunma
önlemleri olanaklar elverdiði oranda kurþun yerine
onun yerine geçen madenler kullanýlmalýdýr.
Örneðin boya sanayinde kurþun içiren kurþun
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oksit gibi bileþiklerin yerine demir oksit; kurþun
oksit üstübeç yerine de çinko oksit kullanýlmalýdýr.
(5)
Kurþun buharý, dumaný ve kurþun eriyikleriyle
çalýþýlan iþyerinde, iþ alan kapalý sistem içine
alýnarak saðlýk bakýmýndan korunma yapýlmalýdýr
Havalandýrma, kurþun ile çalýþýlan iþ yerlerinde
özellikle çekici sistem kullanýlarak kurþun buharý
ve dumanýnýn çalýþma ortamýna yayýlmasý
önlenmelidir. (5,6)
Bu tür iþ yerlerinde genel havalandýrma sisteminin
kullanýlmasý önerilmemektedir.
Yüksek kurþun konsantrasyonu olan iþ ortamýnda
çalýþan iþçilerde solunum maskesi kullanýlmasý
uygun olur. Ýþ yerinde sigara içilmemesi, yemek
yenmemesi ve kiþisel temizliðe önem verilmesi
gerekir.
Ýþ yeri ve çevresindeki havada kurþun ölçümü
takibi yapýlmalýdýr.
Ýþe alýnacak kiþilerin kan sayýmlarý, nörolojik
muayeneleri ve üriner sistem ile ilgili analizler
yapýlmalýdýr.
Kurþuna maruz kalan iþçiler, üç ayda bir muayene
edilmeli ve iþ ortamýnda ve idrarda kurþun
ölçümleri yapýlmalýdýr.
Tedavi:
Akut zehirlenmede, iþçi kusturulmalý, lavman
yapýlmalý, sývý kaybý yerine getirilmeli ve gerekirse
CaNa 2 EDTA tedavisine baþlanýlmalý. (1,2)
Kronik kurþun zehirlenmesinde akut
zehirlenmede uygulanan EDTA tedavisi
yapýlabilir.Kurþun ensefalopatisi durumunda
beyin ödemi varsa ona göre tedavi uygulanýr.
Kronik kurþun zehirlenmesinde CaN 2 EDTA
tedavisine gerek yoktur.

Özet olarak kurþun zehirlenmesinin yaptýðý
saðlýk sorunlarý :
Ýnorganik kurþunu akut etkileri :
Kolik tarzýnda karýn aðrýsý
Ensefalopati
Hemoliz
Akut böbrek yetmezliði þeklinde özetlenebilir.
Inorganik kurþunla ilgili kronik zehirlenmede.
Yorgunluk ve asteni
Artralji ve myalji
Anemi
Periferik nöropati
Nörolojik ve davranýþ bozukluklarý. Kronik
ensefalopati.
Nefropati ve Gut
Kronik böbrek yetmezliði
Alkali ya da organik kurþun bileþiklerine baðlý
kronik zehirlenmede.
Yorgunluk ve dermansýzlýk.
Baþ aðrýsý
Bulantý,kusma
Bellek kaybý ve konsantrasyon güçlüðü gibi
nöropsikiatrik yakýnmalar
Deliryum, epilepsi ve koma
Limit deðerler. :
Inorganik kurþun doz ve dumanlarý için :OSHA
PEL 0.05 mg/m3 TWA
Tetraethyl Kurþun için : OSHA PEL : 0.075
mg/m3 TWA olarak belirtiliyor.

Kaynaklar
1- Lewis R. Metals. Lead in Edt LaDou J. In Occupational medicine.Prentice-Hall Int, Ýnc.Lmt.London, 1990. pp 306- 12
2- McCallum, RI. The occupational history. Lead Ýn Hunters Diseases of Occupations Edt. Raffle PAB, Lee WR, McCallum
RI, Murray R. Hodder And Stoughton, Sydney, Aucland, Toronto,1987. pp 240-50.
3- Staudinger KC, Roth VS. Problem oriented diagnosis. Occupational lead poisoning. Amer Aced Family Physicians feb
15,1998.
4- http://www.lead.org.au/index.htmal.Lead poisoning.
5- Landrigen PJ,Silbergeld EK, Froines JR et al. Lead in the workplace. Am J Pub.Health 1990;80 : 907-8.
6- Kaufman JD,Burd J, Silverstein B. Occupational lead poisoning. Can it be eliminated. Am J Indust Med 1994;26 : 703-12.
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Resim 1: Akü kasasý

Resim 2: Akü yapýmýnda kullanýlan kurþun oksit tozu

Resim 3: Akünün Ýç Yapýsý

Resim 4: Elektrik Devresi
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KUYUMCULUK
ALTIN (Au)
Dünyanýn en kýymetli madeni olan altýn, ilk kez
Eski Msýrlýlar tarafýndan Arabistan ve Ekhiopia
arasýnda bulunan büyük maden ocaklarýndan
çýkartýlmýþtýr. Buradaki siyah renkli kayalarýn
üzerinde beyaz renkli cizgiler, damarlar
bulunuyordu. Madenin kýymetli olduðu
anlaþýlýnca, Mýsýr Krallarý esir ve mahkümlarý
eþleri ve çocuklarý ile birlikte altýn madeninde
çalýþtýrmaya zorlanmýþtýr.
Deðerli bir metal olan altýnnýn ayarý kýrat ile ifade
edilir. Eldeki metal % 100 altýn içeriyorsa, 24 ayarkýrat- olduðuna karar verilir. Elde külçenin içindeki
altýn oraný yarý yarýya ise, kýratý 12 olarak kabul
edilir.

Resim 1: Kaynak yapan kuyumcu.

Kuyumculukta deðiþik kýratta altýn iþlenir. Bu
nedenle, mücevharat atelyelerinde analiz fýrýnlarý
vardýr. Altýnýn ayarlanmasý iþlemi bu fýrýnlar
yardýmýyla yapýlýr. Karýþýk altý, gümüþ ile
birleþtirildikten sonra küre þeklindeki kurþunla
birleþtirilip fýrana konur. Kýratý bilinmeyen veya
içinde gümüþ veya bakýr bulunan metal parçasý
eritilir. Erimiþ altýn karýþýmýnýn içine gümüþ katýlýp
Cupulation denilen iþleme tabi tutulur. Bu karýþýmýn
içine kurþun veya kurþun oksit katýlarak potada
eritilir. Altýnla karýþmýþ, bakýr, demir ve slikat gibi
mineraller pota tarafýndan emilir. Sonunda altýngümüþ karýþýmý olan düþük kýratta altýn elde edilir.
Kuyumcu atelyelerinde yapýlan baþka bir iþlem,
kolye, bileþim gibi süs eþyalarýnýn takýlmasý için
yapalan çengel gibi oluþumlarýn kaynatýlmasýdýr.
Bunlarýn kaynaðý, Hidrojen + Oksijen karýþýmlý gazýn
alevine Asit Borik ve Methanol katýlarak yapýlan
kaynak iþi ile olur. Normalde altýn 1069 derecede
erirken, kaynak sýrasýnda kullanýlan çinko ve kalay
gibi minerallerle erime 850 dereceye iner. Bu ýsý ile
kolaylýkla kancalar, altýn zincirine veya kolyesine
kaynak edilir. (Resim 1)
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Kuyumculukta elektroliz ile kaplama da yapýlýyor.
Bunda, siyanürlü cözelti içine Altýn,. Gümüþ ve bakýr
katýlýr ve elektrik akýmý ile çözeltideki gümüþ altýnda
birleþir ve beyaz altýn özelliðini alýr. Elektrikle
elektroliz havuzunun içine altýndan yapýlmýþ süs
eþyalarý, örneðin kolye veya tespih konarak, kalama
ile deðiþik renkte ürün elde ediliyor. Havuzun
içindeki siyanör çözeltisi altýn ile bakýr veya gümüþ
birleþmesine yardým eder.
Kuyumculukta Kupulasyon Yöntemi ile Altýn
Ayarý
Analize gelen altýn numunelerinden
0,25000,5000gr. arasýnda hassas terazide tartýlýr.
Tartýlan numunenin içindeki saf altýnýn 2,5 katýna
eþdeðer gümüþ ilavesi yapýlýr ve numunenin
ayarýna göre 3,510,5 gr. arasý kurþun levhaya
o
sarýlýr. Önceden 1064 C a ayarlanmýþ ayar fýrýnýnda
ýsýtýlmýþ çimento kupellere konulur. Kurþun
eriyerek altýn numunesinin ve ilave edilen
gümüþün eriyip alaþým oluþturmasýný saðlar. Erime
sonucunda numunenin içinde bakýr, demir, nikel
var ise çimento tarafýndan emilir; çinko var ise
buharlaþýr. Kurþunun ise bir kýsmý çimento
tarafýndan emilirken büyük bir kýsmý kurþun
monoksit (PbO) buharlarý halinde geleek
ortamdan uzaklaþýr. Kurþunu uzaklaþan numune
fýrýndan çýkarýlýr, haddelenir (silindirde çekilir)
ve nitrik asit içerisinde kaynatýlarak altýn
saflaþtýrýlýr. Saflaþan altýn tartýlýr ve numune
içindeki oran binde olarak hesaplanýr.
Kurþun buharlarý zehirli olduðu için bu iþlem
havalandýrmasý iyi olan fýrýnlarda yapýlmalýdýr

GÜMÜÞ
Gümüþün (Ag) geniþ kullaným alaný, kuyumculuk
ve gümüþ iþçiliðidir. Ne varki bu alanda kullanýlan
gümüþ %92.5 bakýr ise % 7.5 oranýnda ya da baþka
bir metal içerir. Saf gümüþ kolay kolay paslanmaz,
elektrik ve ýsýyý çok iyi iletir. Ancak çok yumuþak
olduðu için, mekanik kuvvete dirençi iyi deðildir.
Dýþ ortamda kaldýðýnda parlaklýðýný kaybeder ve
donuklaþýr. Bu nedenle sert metallerle alaþýmlarý
yapýlýyor.
Gümüþün diðer kullaným alanlarý, diþçilikte,
alaþýmlarýn , madeni paralarýn yapýmýnda da gümüþ
kullanýlýyor alaþýmlarýnda, elektrik baðlantýlarýnda,
yüksek kapasiteli gümüþ-çinko, gümüþ-lehim
alaþýmlarýnýn yapýmýnda kullanýlýr. Bunlardan baþka,
gümüþ-kadmium pillerinin yapýmý ve cam veya
metallerin üzeri gümüþ boya ile kapatýlarak, ayna
üretilir. Gümüþ iodit ve gümüþ nitrat bulutlara
yaðmur yaðdýrmak amacýyla da kullanýlýyor.
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Saf gümüþ, asetik asit, boyalar ve fotoðraf
maddeleri yapýlmasýnda da kullanýlýyor. Toz
gümüþ, cam ve tahtayý elektrik iletkeni yapmak
için ve seramik kaplama için de kullanýlýyor.

Örneðin altýn kaplamak isteniyorsa altýn levha (+)
kutuba baðlanýr ya da altýn çözelti halinde kaplama

Gümüþ zeolitler, ihtiyaç karþýsýnda deniz
suyundan içilebilir su elde etmek için de
kullanýlmaktadýr. Gümüþün kadmium ve çinko
ile yapýlan alaþýmlarý, parlaklýðýný çok daha yavaþ
kaybeder Buna antimuan ve kalay katýldýðýnda,
bu parlaklýðýn dayanýklýðý daha da artar.
Gümüþün diðer metallerle yapmýþ olduðu birçok
alaþýmlar vardýr. Bunlar daha ucuz olduðundan
endüstride çok daha fazla kullanýlýr.
Gümüþ ýþýðý çok iyi yansýtan, kolay dövülebilen
esnek bir metaldir. Bir gram gmüþten 2 km.
uzunluðunda ince bir tel elde edilebilir Bakýrdan
daha zor, altýnda ise daha kolay oksitlenir.
En önemli gümüþ bileþiði Gümüþ Nitrat (AgNO3)
renksiz ve aðýr kristalleri içerir. Hekimlikte siilleri
daðlamýk amacýyla kullanýlýyor Ayrýca deriyi ve
organik maddeleri karartmak için de kullanýlýyor.
Deriyi kararttýðý için Cehennem Taþý olarak
anýlýr. Gümüþün en çok kullaným alanlarý,
fotoðrafçýlýk, mürekkep yapýmý ve saç boyasý
olarak kullanýlmasý ve gümüþ kaplamacýlýðýdýr.
Gümüþ tuzuna sodyum ve potasyum katýldýðýnda
meydana gelen Gümüþ siyanür (AgCN) zehirli
beyaz bir tuzdur. Bu da kaplamacýlýkta kullanýlýyor.
Gümüþ ile ilgili saðlýk sorunlarý kavurucu özelliði
olan gümüþ nitratla ilgilidir. Gümüþ nitrat, intihar
amacýyla veya kazaen içildiði takdirde, sindirim
sisteminde gümüþ nitratýn corrosive etkisi ile
mukozanýn epitelyum kýsmýný tahrip eder. Eðer
gümüþ metali derinin altýna irerse, burada
pigmenli dövme þeklinde sulu gümüþ eriyiði
vücütta birikim yapabilir. Yýllar sonra
konjonktivada, deride, týrnak yataðýnda pigmentli
lezyonlar yapar. Gümüþ elementi ile karþýlaþan
kiþilerde Argyria ortaya çýkmamaktadýr.
Kuyumculukta elektrik akýmý ile (elektroliz veya
elektro plating) ile kaplama yapýlmaktadýr.
Elektroliz metodu ile kaplama:
Elektroliz yolu ile kaplama metallerin korozyona
karþý direncini artýrmak veya dekoratif amaçl
uygulanan bir yöntemdir.
Yüzeyi kaplanacak metal öncelikle ultrasonik,
asitli veya elektrikli yað alma yöntemlerinden
biriyle temizlenir ve yüzey aktif hale getirilir. Ýyice
durulanan metal kaplama banyosuna asýlýr.

banyosunun içine ilave edilir. Gümüþ çözelti
halinde banyoya ilave edilmiþ ise (+) kutuba akým
saðlamasý için paslanmaz levha asýlýr. Kaplanacak
metal ise (-) kutuba baðlanýr. Daha sonra metalin
yüzey alanýna uygun volt ve amper verilir ve
banyonun içindeki iletken çözelti sayesinde metal
iyonlarý anottan(+ kutup), katota (- kutup) doðru
hareket ederek kaplanacak levhanýn üzerine
yapýþýr. Yani metal elektrik akýmý sayesinde
kaplanmýþ olur.
Elektrik kaynaðý olarak doðru akým kaynaðý
kullanýlýr. Doðru akým elde etmek için alternatif
akýmý doðru akýma çeviren redresörler kullanýlýr.
Kaplama banyolarý çözücü olarak genellikle asidik
veya bazik çözücüler kullanýlýr. Kaplama esnasýnda
insanlarda oluþan zararlý etkilerin çoðu bu
çözücülerden kaynaklanýr. Altýn, gümüþ, bakýr ve
çinko gibi metallerle kaplamada genellikle bu
metallerin siyanürlü bileþikleri kullanýlýr. Kaplama
esnasýnda oluþan etkilerin çoðu siyanürden
kaynaklanýr.

Paladyum (Pd)
Paladyum, kuyumculukta altýn alaþýmlarýnda beyaz
renk elde etmek için, kaplamacýlýkta ise rodyum
kaplamaya alternatif olarak beyaz renk kaplama
yapýlmasýnda, hidrojen dýþýndaki gazlar
paladyumdan geçemiyeceði için hidrojenin
saflaþtrýlmasýnda, diþ protezlerinde, saat ve ameliyat
aletlerinin yapýmýnda kullanýlmaktadýr Bilinen bir
saðlýk sorunu yoktur.

Platinium
Platin, yüksek aþýnma ve kararma direncinden
dolayý idial bir kuyumculuk metalidir. Platin
altýndan daha kýymetledir. Nadir oluþu ve Kral
XV. Louisin onu Krallara layýk tek metal olarak
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tanýnmasýna neden olmuþtur.
Saf platin, gümüþ gibi beyaz renklidir. Korozyona
dayanýklýdýr. Platin grubu metallerin altý
üyesininde (rutenyum, rodyum, paladyum,
osmium, iridyum ve platinium) katalitik özellikleri
vardýr. Bu nedenle otomobillerin egzoz
sistemlerindeki katalitik konverterlerde ve bujilerin
ucunda kullanýlýr.
Platin reaktif bir metal olmadýðýndan astma
dýþýnda her hangi bir saðlýk problemi yaratmaz
(1). Cis- Platin gibi bazý platin kompleksleri, antitümör aktivitelerinden dolayý kemoterapide
kullanýlýyor. Ancak, bazý hastalarýn böbreklerinde
geri dönüþümü olmayan tahribata sebep
olabileceði unutulmamalýdýr.

Resim 2: Kuyumculukta Elektroliz ile kaplama

Platinin bazý kiþilerde akut kontak dermatit ve
astma yaptýðý bildirilmiþtir.(1)

Resim 3a - 3b: Altýn ayarlanmasý için kullanýlan fýrýn ve çimento kupilasyonu içindeki kurþun küreleri.

Kaynaklar
1.- Cohen R.Occupational Skin Disorders. In edt La Dou J. Occupational Medicine. J. Prentice-Hill Int.Inch London, 1990
pp 226.
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MANGANEZ
Mangenez (Mn) yer kabuðunda. bol miktarda
bulunan, kolay parçalanabilen gri bir mineraldir.
Ticaretteki mangenez bileþiði, Mn O2 þeklindedir.
Ýnsan hücrelerindeki enzimlerde aktif rol oynadýðý
için bol miktarda bulunur.

dönemde, alt ekstremitelerde ileri derecede rijidite,
debilite, kas aðrýlarý parestezi konuþma bozukluðu
ile kendini gösterir (3).Bu bulgu ve belirtiler
Parkinson hastalýðýný taklit eder.
Kronik manganez zehirlenmesinde nörolojik
belirtiler daha hakimdir.

Kullanýldýðý Yerler : Ýçinde % 80 oranýnda demir
bulunan Ferromanganez bileþikleri, çelik
üretiminde ve ayrýca kuru pil, kibrit yapýmýnda
kullanýlýyor. Keza, siyah boya üretiminde ve
böcek öldürücü ilaçlarýn (pesticide) içine de
katýlýyor. Methylcyclopentanyl manganese
tricarbonyl (MMT) jet yakýtlarýna ve kurþunsuz
benzin içine oktan arttýrýcý özelliði yüzünden
(antiknock) katýlýyor. Manganez, elektronic
saniyiinde de tercih edilen bir metaldir. (1,2)

Sinir sisteminde: Apati, davranýþ kusuru, seksüel
uyarýlma, psychosis,

Mangenese Ýle Mesleksel Veya Çevresel Yolla
Temas:

Pulmoner alveolar makrofajlarýn fonksiyonlarýnda
azalmaya baðlý pnomoniye meyil dikkati çekiyor.
(2)

Manganese maden ocaklarýnda, manganese arýtým
iþlerinde, manganez çevherinin parçalama
iþlemleri sýrasýnda, çelik üretiminde kullanýlan
fýrýnlarda, çelik kasalarýn yapýmýnda, rulmanlarýn
imalinde,demirli veya demirsiz alaþým yapýmýnda
ve manganez içeren kaynak elektrotlarýný kullanan
kaynakçýlarda Mn ile temas oluyor. Keza kimya
ve elektronik saniyiinde karþýlaþma olabiliyor
Methycyclopentadieny Manganese Tricarbonyl
(MMT) yakýtý üretenler solunum ve deri yoluyla
Mn ile temas ederler Manganez içeren yakýtlarýn
yanmasý sýrasýnda ortama bol miktarda manganez
oksit yayýlýyor.
Vücuda Giriþ : Mangenez partikülleri alveollere
solunum ile girer ve akciðerlerden mukosilyer
temizleme sýrasýnda büyük partiküller elimine
olur. Genellikle GÝ yolla giriþ çok nadirdir. Fakat
demir eksikliði anemisi olanlarda, Mn.nin
sindirim yolu ile absorpsiyonu artar. Mn. Deri
yoluyla da bedene girer. Safra yoluyla atýlan Mn
, tekrar karaciðere gelir. Mnnin biyolojik yarý
ömrü 30 saattýr. MMT ile temaslýlarda Mn.nin
idrardaki düzeyi yükselir.(1,2)
Akut Manganez Zehirlenmesi : Metal Fume Fever
olarak da bilinen, ateþ titreme ve nefes darlýðý
olmasýdýr. Bu durum, gelip geçicidir.
Kronik Manganez Toksisitesinin Belirtileri ve
Bulgularý : Saric, Mn toksisitesinin üç klinik evresinin
olduðunu yazar. Ýlk belirtiler iþtahsýzlýk, yorgunluk,
apati, aþýrý derecede yorgunluk, baþ aðrýsý, ayaklarda
kuvvetsizlik ve kramp, eklem aðrýlarý ve irritabilite
þeklindedir. Ýkinci dönemde, konuþma bozukluklarý,
dengesizlik ve aþýrý salivasyon ile baþlayýp manganez
deliliði denen psikoz þeklindedir. Üçüncü ve final

Parkinsona hastalýðýna benzer durum, yürüme ve
konuþma güçlüðü
maske yüzü, tremor, aþýrý terlemeye, aþýrý
salivasyon, vazomotor bozukluklar.
MMT ile karþýlaþmada SSS belirtileri görülmez.
(4-6)

Bulgularý : Eritrosit ve lökosit sayýmýnda azalma,
SSS tutulum olduðunda beyin omurilik sývýsýnda
proteinlerde artýþ görülür.
Ö n l e m l e r : M n t o z ve d u m a n l a r ý n ý n
inhalasyonunu önlemek için, iþçilerin maske
kullanýlmasý ve çalýþýlan yerde ventilasyonun
yeterli olmasý þarttýr. Ýþçilerde SSS tutulumu olup
olmadýðý nörolojik muayene ile ortaya çýkarýlmalý.
Keza MMT ile çalýþanlarda peryodik olarak
karaciðer fonksiyon testlerine,böbrek testlerine
ve solunum sistemi belirti ve bulgularýna
bakýlmalýdýr.Klasik tedbirler, týbbi kontrol özellikle
nörolojik muayene ihmal edilmemelidir. (1,2)
Tedavi : Metal Dumaný ateþi, genellikle
kendiliðinden geçer. Pnomoni geliþmiþse,
antibiyotikler kullanýlýr. Solunum sistemi, karaciðer
ve böbrek fonksiyon testleri bozuk olanlar yakýn
takibe alýnmalýdýr. Mnye baðlý SSS rahatsýzlýklarý
reversibil olduðundan, erkenden önlemler alýnmasý
çok önemlidir. ( 1,2) Calcium disodium edelate
Mnnin idrar yoluyla atýlmasýný hýzlandýrýr.
Özet Halinde Manganeze Baðlý Saðlýk Sorunlarý;
Akut Etkiler : Ateþ,titreme, nefes darlýðý (Mtal
Fume Fever)
Kronik Etkiler : Parkinson hastalýðýna benzeyen
belirti ve bulgular
Davranýþ bozukluklarý,psikoz
Pnomoni.
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Manganezin limit deðerleri (1)
Havadaki tozda : 0SHA PEL: 5 mg/m3 STEL
Dumanda Osha PEL 1 mg/m 3 STEL. TWA
MMT OSHA PEL 0.1 mg/m3 TWA
Manganez tetraoksit : OSHA PEL 1 mg/m3 TWA

Kaynaklar
1- Lewis R. Metals. Manganese in Edt LaDou J. In Occupational medicine. Prentice-Hall Int, Ýnc.Lmt.London, 1990. pp 310311.
2- McCallum,RI.Diseases associated with chemical agents.Mangenese. Ýn Hunters Diseases of occupations Edt. Raffle PAB,
Lee WR, McCallum RI, Murray R. Hodder And Stoughton, Sydney, Aucland, Toronto,1987. pp 277-80
3- Saric M,Markievic A,Hurustic O. Occupational exposure to manganese. Brit Ind Med 1977 ; 34:114
4- Smyth LT et al: Clinical manganism and exposure to manganese in the production and processing of ferromanganese
alloy. J Ocup Med 1973;15: 101.
5- Cook DG, Fahn S,Braith KA. Chronic manganese intoxication. Arch Neurol 1977; 34 : 59.
6- Mena I,Horiuchi K, Burke K et al. Chronic manganese poisoning: individual susceptibility and absence of iron.Neurology
1969 ; 19:100.
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NÝKEL
Genel Bilgiler : Nikel (Ni) Sert, gümüþ beyazý
renginde,yumuþak kývamda- dövülebilirmagnetik metal olup endüstride bir çok alanlarda
kullanýlýyor Esas ticari metal ismi Pentlandite
olup, çoðu kez bakýr ve demir maden ocaklarýnda
bulunur Nikel sülfit önce su üstünde yüzer
durumda toplanýr ve sonra da manyetik yöntemle
ayrýþtýrýlýr. Nikel elektroliz kullanýlarak rafine
edilir. Mond procesi denilen karbon monoksit ile
birleþtirilerek Nickel Carbornyl ( Ni (CO)4 haline
getirilir. Niket genel olarak bir çok sebze ve
tahýllarýn içinde bulunan bir metaldir.
Kullaným Alanlarý: En önemli kullanýlým alaný
çelik yapýmýdýr.Nikel çeliðe katýldýðýnda bu
metalin dayanýklýlýðýný arttýrýr. Çelik metalinin %
5-10u nikel içerir. Motorlu taþýtlarýn motor
parçalarý, diþlileri ve milleri çoðunlukla nikelli
çelikten yapýlmýþtýr. Bakýr ve nikel karýþýmý
paslanmaya,tuzlu su ve kimyasal madde ettikisiyle
aþýnmaya karþý çok dayanýklý olur. Bir çok
ülkelerde paralar nikel-bakýr karýþýmýndan
yapýlmýþtýr. Nikal bakýr alaþýmý, gýda ve süt
ürünlerinin saklandýðý kaplarda, petrol
endüstrisinde ve kimya sanayinde kullanýlýyor
Mutfak malzemelerin çoðu nikelden yapýlmýþtýr.
Keza yaylarýn, nikel cadmium pillerinin imalinde
kullanýlýyor. Likit nikel, kromaj sanayinde,
paslanmayý önleyici olarak kullanýlýyor. Nikel
bileþikleri katalitik olarak ve pigment yapýmýnda
da kullanýlýyor.
Mesleksel ve çevresel etkileþim alanlarý : Maden
ocaklarýnda nikel üretimi, cevherin öðütülmesi
ve nikel rafinerisininde çalýþanlar inhale
edilebiliyor. Çok toksik gaz olan , Nikel carbonyl
fabrikalarda ve kaynak yapýlan yerlerde solunur.
Nikel toz ve buharlarý kromaj yapýlan iþ yerlerinde
solunabiliyor. Kromaj yapýlan malzemenin
parlatýlmasýnda da nikel soluma þansý vardýr.
Sigara içenlerin nikel ve nikel karbonil
soluyabiliyor. (1)
Çalýþanlarýn Nikel Ýle Karþýlaþmasý Veya
Etkileþme Yollarý:
Nikel çevheri çýkarýlmasý
Eloktrolizle nikel elde edilmesi.
Nikel cevherinden, nikel alaþýmlarýndan, nikel
bileþiklerinden nikel kazanýlmasý.
Nikelli akümülator ve gereç yapýmý.
Nikel bileþiklerinden nikel tozu elde edilmesi,
bunlarýn iþlenmesi.

Dar alanlarda, merdiven altlarýnda depor,
sarnýç,tanker, gemi ambarý gibi eterli
havalandýrma olmayan yerlerde % 5.den fazla
nikel içeren elektrotlarla kaynak yapmak %
80den fazla nikel içeren materyelin eðelenmesi,
tornalanmasý, raspa edilmesi.
Absorbsiyonu, Metabolizmasý ve Vücuttan
Atýlmasý: Erimiþ nikel bileþikleri ve nikel carbonil
solunum yoluyla vücuda girer. Nikel plazmadaki
albümine baðlanýr Absorbe olan nikel dokularda
birikmez, idrarla dýþarý atýlýr Terle ve safra yoluyla
nikel atýlýmý çok az olur. Akciðerde tutulan nikel,
bu organda kanser oluþmasýnda etkin rol oynar.
Nikel, plasenta yoluyla fetüse de geçebiliyor.
Nikel Toksisitesinin Belirtileri ve Bulgularý :
Sulu nikel bileþikleri deride allerjik reaksiyon,
kronik egzematod dermatitis yapar. Bu lezyonlar
bir çok kaplama yapýlan iþ yerlerinde çalýþan
iþçilerin ellerinde ve kollarýnda görülür. Nikel
aeresollarýnýn solunmasý ile rinitis, sinüsitis,
anosmia ve nasal septum perforasyonu
oluþabiliyor. Eðer iþçide, öksürük ile birlikte hýrýltý
da varsa, nikele baðlý astma teþhisinden þüphe
edilmeli.
Nikal karbonil solunmasýnda baþ aðrýsý,
yorgunluk, kusma gibi yakanmalar olabiliyor. Kiþi
çalýþma alanýnýn dýþýna alýndýðýnda, bu belirtiler
kaybolur. Nikel ile temas çok yoðun olduðunda
ateþ, titreme, öksrük, göðüs arýsý ile birlikte
intersititiel pnomoni oluþabiliyor. Daha ileri
vakalarda delirium, koma ve epilepsi de
geliþebiliyor.
Nikel kullanlan atelyelerde çalýþanlarda, nikel,
nikel oksit ve nikel alaþýmlarýnýn tozlarýnýn
solunmasýyla nasal ve solunum yollarý kanserleri
görülmektedir. Bu durum deneysel çalýþmalarla
da ispatlanmýþtýr. (2,3)
Laboratuar Bulgularý : Nikele baðlý deri allerjisini
ortaya çýkarmak için deri testleri uygulanabilir.
Nikele baðlý astma þüphesi varsa balgamda ve
kanda eozinofil hücre sayýmý yapýlmalý Akciðerde
intersittiel pnomoni varsa, akciðer fonksiyon
testleri ustenmeli. Kesin taný için idrarda nikel
ölçülür. Normal insanlarýn l litre idrarýnda 100
mikrogram nikel bulunmasýna karþýn, bu ölcüm
deðeri, nikel zehirlenmesinde litrede 500
mikrogramýn üstüne çýkar. (1)
Önlem: Nikel tozlarýna, buharýna, solüsyonuna
maruz kalan iþçiler havalandýrmalý ortamda
çalýþtýrýlmasý, eldiven giymeli, duþ almalýdýr. Nikel
iþçilerinde idrarda nikel ölçümü peryodik olarak
yapýlmalýdýr Kanda nikel ölçümleri, plazmada
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litrede l0 mikrogramýn üstüne çýkmamalýdýr.
Tedavi : Nikele baðlý deri hastalýklarýnýn tedavisinde
kortizonlu pomatlar kullanýlýyor. Eðer hastada
pulmoner komplikasyon geliþmiþse Dithiocarb
(diethylditheocarbomate) öneriliyor.(4)
Özet olarak Nikelin Yaptýðý Hastalýklar (Nikel
carbonyl hariç):
Allerjik kontakt dermatitis, egzema
Sinüsitis, anosmia
Asthma
Akciðer ve burun kanseri
Nikel Carbonylin yaptýðý hastalýklar :
Baþ aðrýsý, yorgunluk, sindirim sistemi yakýnmalarý
Öksürük, dispne
Ýntersititiel pnomoni
Delirium, koma
Limit Deðerleri :
Nikel metali için : OSHA PEL 1 mg/m3 TWA
Nikel Karbonil
TWA.

: OSHA PEL 0.007 mg/m3

Kaynaklar
1- Lewis R.Metals. Nickel. In Edt. La Dou J. Occupational Medcine A Lange Medical Book. Prentice-Hall Int. Inc. London.pp
311-13.
2- Barton RT,Hogetvit AC. Nickel-related cancers of the respiratory tract.Cancer 1980; 45:3061.
3- Leonard A, Gerber GB,Jacquet P. Carcinogenicity, mutagenicity and terratogenicity of nickel. Mtat Resp 1981; 87: 1.
4- Sunderman FW. The treatment of nickel carbonyl poisoning with sodium diethyldithiocarbamate. Ann Clin Res 1971 ;
3. 182.
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OSMÝUM
Platin grubundan olan Osmium Os), sert,
mavimsi-beyaz bir metalir.Kullaným alanlarý,
dolma kalem uçu, saat parçalarýnýn yapýmý,
parmak izi alýnmasýnda. Osmium oksit ise
patolojik laboratuarýnda histolojik preparatlarýn
boyanmasýnda kullanýlýyor.
Osmium non toksik olmasýna karþý osmik asit,
mükoz mebranlarý irrite eder. Örneðin
konjonktivitis,korneal ülserlere ve
kontakdermatitise de sebep olabiliyor.Proteinüri,
pyüri gibi bulgulara da sebep oluyor.

Kaynaklar
McCallum RI, Diseases associated with chemical agents.In (edt). Rafle PAB,Lee R,Mc Callum RI,Murray R. Hunters Diseases
of Occupations.Hodder and Stroughton. Hong Kong 1987.Sixth ed.pp 239.
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SELENYUM (Se)

Toksisitede Klinik Belirtiler ve Bulgular:

Genel Bilgiler: Selenyum, ignöz, sedimentar
kayalarda ve bilhassa sülfr ve bakýr gibi maden
ocaklarýnda yaygýn olarak bulunan metaloid bir
elementtir. Selenyum bakýrýn elektronik arýtmasý
sýrasýnda havuzun yüzeyindeki sudan elde
ediliyor.

Akut Zehirlenme: Selenyum buharlarýnýn,
selenium oxychloride dumanýnýn, hiydrogen
selenium ve selenium hexafluoridenin solunmasý
sonunda akut belirtiler meydana gelir. Bunlar
öksürük, göðüs aðrýsýve nefes darlýðý þeklinde
olabilir Aðýr vakalarda kimyasal pnomoni ve ödem
geliþiyor. Daha sonra, nörolojik, nefrojenik ve
hepatik bozukluklar su üstüne çýkar (2).

Selenyumun üç türü vardýr kýrmýzý amorf toz
þekli, gri renkte yarý iletken hekzokonal kristal
þekli ve kýrmýzý kristal þekli. Selenyum . insanlar
için temel element olup eritrositlerin oksidatif
parçalanmasýndan sorumlu glutathione
peroxidase in cofaktörüdür.(1)
Selenyum hayvanlarda teratojenik rol oynar.
Selenyum laboratuarýnda çalýþan bir kadýnda 4
spontan düþük ve bir konjenital malormasyon
görülmüþtür (1)
Kullanýldýðý Alanlar: Selenyum cam ve plastikleri
kýrmýzý, yakut ve yeþil renge döndörme amacýyla;
týpta saçlý deride kepeklerin giderilmes için ve
topikal antifungal losyon olarak da kullanýlýyor.
Selenyumun yaðlý boya pigmenti. hayvan yemi
olarak ve veterinerlikte kullanýlýyor. Selenyum
hexafluoride transformerlerde gazlý insulatör
olarak da kullanýlmaktadýr.
Selenyum deniz ürünlerinde, yumurtada ve
karaciðerde bulunmaktadýr Bu mineral uçak ,
cam, plastik ve ilaç sanayilerinde ve foto iletken
özelliði yüzünden fotokopi makinelerinde de
kullanýlýyor. Selenyumun diðer kullaným alanlarý
orasýnda fotoelektrik gözeler, tv kameralarý ve
ýþýk ölçerlerin yapýmýnda, güneþ gözelerinde yarý
iletken ve çelik yapýmýnda katký maddesi yapýmý
da vardýr (1).
Selenyum Ýle Temas ve Etkileþim: Bakýr arýtma ve
rafinelerinde çalýþanlar selenyum duman ve selenyum
oksit tozlarýný soluyabilirler. Bu yol rafineri ve metal
iþçilerinde de geçerlidir. Selenyum elementi, elektronik,
cam, seramik, lastik ve lastik endüstrüsünde de
kullanýdýðý için bu alanlarda da temas söz konusudur.
Ýlaç yapýmýndaki formüllerin yapýsýnda, hayvan
yemlerinin katkýlarý arasýnda da selenyum vardýr.
Tarýmda sodyum selenite, pestisitlerin terkibinde ve
fosfatlý gübrelerin yapýmýnda da kullanýlmaktadýr.
Bu yolla, kullanýmda su ve topraðada selunyum
bulaþmaktadýr.
Selenyumun Vücuda Giriþi: Solunum, sindirim
ve tahrip olmuþ deri kanalýyla girmektedir. Önce
kraciðerde organik bileþiklere dönüþür sonra
dimethylselenium halinde akciðerlerden sarýmsak
kokusu þeklinde dýþarý atýlýr Trimethylselenium
ise idrarla dýþarý atýlýyor.

Kronik Zehirlenmede: yorgunluk ve kesiklik gibi
spesifik olmayan belirtiler sindrim sistemi
belirtileri görülür. Sarýmsak kokusu alýnmasý bir
özellik teþkil eder. Hava yoluyla oluþan kronik
etkileþimde, konjonktivit ( kýrmýzý göz =red eye),
irritan allerjik dermatitis, aðrýsý týrnak kökü iltihabý,
saç ve tarnaklarda dökülme, derinin ve saçlarýn
kýrmýzý renk almasý söz konusudur (2,3)
Selenyumun insanlarda kanser yapmasý ispat
edilmemiþtir. Aksine, kansere karþý koruyu etki
yaptýðý da iddia edilmiþse de henüz ispat
edilmemiþtir. Buna karþýlýk deney hayvanlarýnda
karaciðer kanseri yaptýðý gsterilmiþtir. (1,4)
Laboratuar Bulgularý: Karaciðer enzimlerinde
yükselme, anemi görülebiliyor. Ýdrarda normal
selenyum deðeri litrede l00 mikrogramýn üstüne
çýkmamalýdýr.
Tedavi: Selenyum zehirlenmesi olduðunda, hasta
çalýþma ortamýndan alýnmalý. Deride yanýk varsa
% 10 sodium thiosulfate pomadý ile tedavi
edilmelidir. Kötü sarýmsak kokusunu gidermek
için ascorbic asit kullanýlmalýdýr.(1)
Özet Halinde Selenyumun Yaptýðý Hastalýklar
Akut etkide : Solunum sistemi, muköz membran
ve deride yanýk ve tahriþ.
Derida yanýk
Kronik etki : Halsizlik, yorgunluk
Sindirim sistemi yakýnmalarý
Dermatit,paronychia,alopecia
Conjonktivitis (1)
Maruz kalma limitleri : OSHA PEL: 0.2 mg/m3
TWA
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Kaynaklar
1- Lewis R. Metals. Selenium. In Edt Landou L. Occupational Medicine. Prentice-Hall Int.Inc London. Pp 324-26. 297-326.
2- Derwenda EA,Cooper WC. Toxicity of selenium and tellurium and their compounds Arch.Environ Health 1962;3:71
3- Glover JR,Chir M. Selenium and its industrial toxicology.Ind Med Surg 1970; 39 : 26.
4- Brabec MJ.In Clayton FE (eds)bPattys Industrial hygiene and toxicology,3rd edn.New York.John Wiley,1981.
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THALLIUM

Ascending paralizi ve koma.

Talyum, Bakýr, kurþun ve çinko gibi madenlerin
arýtýlmasý sýrasýnda parlak yeþil renkli bir cizgi
þeklinde kendini belli eden bir mineraldir. Talyum,
kurþun, çinko gibi minerallerin arýtma suyundada
bulunuyor. Aslýnda gümüþ gibi beyaz renktedir.
Ertilince siyah bir renk alýr. Týbda eskiden
tüberkülozda, sifilizde ve ascaris denilen parazitin
tedavisinde kullanýlýyordu. Talyum, lenslerin
yapýmýnda, boya imalinde,mücevheret yapýmýnda
da kullanýlýyor. Týpta kemirgen hayvanlarýrla
mücadelede zehir olarak kullanýlýyor. Ayrýca
koroner arter hastalýðýnýn ayýrtýcý tanýsýnda da
thallium testi kullanýlýyor. (1)

Kronik toksisite belirtileri : Alopecia
Zafiyet, yorgunluk
Periferik nöropati. (1)

Talyum, vücüda deri yoluyla geçebilir.
Toksisitesi : Akut zehirlenme fare ilacý olarak
kullanýldýðýnda, itihar veya kazaen içilmesiyle
görülür. (2,3) Ýlk önce kan basýncý düþer, nabýz
sayýsý azalýr da sonradan tansiyon ve nabýz
yükselir. Kronik talyum zehirlenmesinde nöropati,
Guillian-Barre sendromu gastroenterit, karaciðer
nekrozu , renal tübüler nekrz iskelet kasý nekrozu
yapabilir (4)
Talyum zehirlenmesinde mideye sonda ile iki
kez 10 gram Prussian mavisi verilir. IV yolla
potassium verlir ve kabýzlýk varsa lavman yapýlýr.
Özet Halinde Thalliumun Yaptýðý Saðlýk
Sorunlarý
Akut toksisiteye baðlý :Alopecia
Sindirim sistemi belirtileri

Kaynaklar
1.- Lewis R.Metals. Vanadium. In Edt. La Dou J. Occupational Medcine A Lange Medical Book. Prentice-Hall Int. Inc.
London.pp 318-19.
2.- Moeschlin S : Thallium poisoning Clin Toxicol 1980; 17 :133.
3.- Thompson DF.Management of thallum poisoning. Clin Toxicol. 1981, 18:979.
4.- Acute thallium poisning.Toxicological and morphological studies of the nerveous system.Ann Neurool 1981; 10:38.
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TELLURIUM

aðýz kokusunu giderir.

Tellurium, selenyumun özelliklerinin çoðunu
taþýr. Ancak çok daha az toksiktir.Kayalarýn içinde
bulunur.Bakýr madeninin arýtýlmasýnda da ortaya
çýkabiliyor.

Özet Olarak Sebep Olduðu Saðlýk Sorunlarý:

Kullaným Alanlarý : Lastiklerin parçalanmasýnda
kullunulýyor.Ayrýca elektronik sanayinde, yarý
iletken olduðu için tercih ediliyor Çeliðe
katýldýðýnda, onun paslanmasýný güçleþtirir Bu
mineralin katalitik özelliði, pigment ve
fotoðrafcýlýk alanýnda çeþitli alaþýmlarýn yapýmýnda
kullanýlýyor. (1)

Solunum yolu irritasynu
Aðýzda sarmýsak kokusu
Yorgunluk, uyku hali
Terlemede azalma
Derinin mavi-siyah renk almasý.
Limit Deðerleri OSHA PEL : 0.1 mg/metreküp

Etkileþim : Lastak sanayinde çalýþanlar, bakýr,
gümüþ, altýn, kurþun bizmut arýtýmýnda
çalýþanlarda temas edebiliyor Keza,. Cam, seramik
ve elektronik sanayinde de kullananlar etkilenir.
Tellurium ve bileþikleri solunum yoluyla bedene
girer Ýdrar ve safra kanalýyla dýþarý atýlýr.
Zehirlenme : Akut zehirlenmede, akut solunum
irritasyonu ile birlikte nefeste ve terde sarýmsak
kokusuyapar. Deri, mavi-siyah renge dönüþür.
Krnik zehirlenmede: aðzda metalik tad,
yorgunlu,uyku hali, terlemede azalma
Aspematogen, hidrosefali,demyelinizasyon
hastalýklarý tarýf edilmiþtir. (2)
Laboratuar testlerinde , hemoliz görülebiliyor. Bu
mineralle uðraþanlarýn idrarýnda Telluriuma
bakýlmaldýr. Bulunan deðer 0.05 mg/l.den az
olmalýdýr.
Tedavide : Destekleme yapýlabiliyor. C vitamini

Kaynaklar
1- Lewis R.Metals. Vanadium. In Edt. La Dou J. Occupational Medcine A Lange Medical Book. Prentice-Hall Int. Inc.
London.pp 317-18.
2- Lamperer P, GarroF,Penschew A. Tellurium neoropathy.Acta Neuropatol 1970:15: 308
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VANADÝUM
Genel Bilgiler: Yumuþak, giri bir metal olan
vanadium (V), fosil yakýtlarýnýn terkibinde
bulunur. Bu nedenle, bu tür yakýtlarýn bulunduðu
tanklarýn iç temizliðini yapanlarýn etkileþimi söz
konusudur. (1)
Vanadiumun bulunduðu maden ocaklarýnda
vanadium sülfitten ayrý olarak, kurþun ve çinko
madenleri de bulunmaktadýr. Bazende uranyum
kayaçlarýnýn içinde saklý olabiliyor.
Kullanýldýðý Yerler: Vanadium, inþat aletleri, yay,
jet motorlarý yapýmýnda ve sülfürik asit imalinde
kullanýlýyor. Ticarette ferrovanadium bileþiði
halinde satýlýyor Bu haliyle çok kuvvetli, esnek
bir bileþimdir V alaþýmlarý, derin kuyu kazmada,
delici aletin ucuna takýlarak delme iþlemi için
kullanýlýyor. Vanadiumlu burgu kolay kolay
kýrýlmaz. Bu mineral renk ve saðlamlýk vermek
için seramik ve cam sanayinde de kullanlýyor. (1)
Vanadium Etkileþim: Vanadium pentaoksit
bileþimi bulunan maden ocaklarýnda çalýþanlar,
bu mineralin rafine edildiði fýrýn ve ocaklarda,
fosil yakýtlarýnýn depolandýðý tanklarda temizlik
iþi yapanlarda etkileþim olabiliyor. (1)

Laboratuvar: Pulmoner fonksiyon testleri, V
alerjisini ortaya çýkarmak için deri testi yapýlýr. (2)
Korunma : Petrol tanklarýnýn temizliðini yapanlar,
maske takarak çalýþmalý. Petrol veya kömür
kullanýlan enerji santrallerindeki fýrýnlarla
uðraþanlarda vanadium dumaný soluma þansý vardýr.
Bunlar maske, gözlük kullanarak çalýþmalý. (3)
Tedavi : Askorbik asit ve disodium EDTA tercih
edilecek ilaçlardýr.
Özet Olarak Sebep Olduðu Saðlýk Sorunlarý
Akut toksisiteye baðlý : Alopecia (V)
Yaptýðý hastalýklar: Alt, üst solunum yolu
irritasyonu
Mesleksel asthma.
Dilin yeþil renk almasý. (1)
Limit Deðerleri : Vanadium tozu için OSHA PEL
0.05mg/ m3 TWA
Vanadium dumaný için: OSHA PEL 0.05 mg/m3
TWA.

Absorbsiyonu, Metabolizmasý ve Atýlýmý:
Vanadium vücuda solunum veya sindirim sistemi
kanalýyla girer ve idrarla atýlýr.
Vanadium Toksisitesinin Kliniði: Akut
zehirlenmesinde saç dökülmesi olur. Bu durum
çoðu kez V. Pentaoksit buharlarýný soluyan
kiþilerde görülür. Gözlerde sulanma ve kýzarýklýk,
burun kanamasý, öksürük, bronkospazm ve deride
kazarýklýk olur. Kronik zehirlenme halinde dilin
yeþil renk aldýðý görülür.

Kaynaklar
1- Lewis R.Metals. Vanadium. In Edt. La Dou J. Occupational Medcine A Lange Medical Book. Prentice-Hall Int. Inc.
London.pp 320-21.
2-Lees RE. Changes in lung function after exposure to vanadium in fuel oil ash. Brit J. Inds Med. 1980;37 :253.
3-Levy BS, Hofman L, Gotsegen S. Boiler makers bronchitis respiratory tract irritation associted with vanadium pentaoxide
exposure during oil-to-coal conversion of power plant. J Occup Md 1984; 26: 563
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TOKSÝK GAZLAR
Duman ve gazlar akciðerler üzerine 5 önemli
yoldan zararlý olmaktadýr. Bunlar;

4) Solunum yollarýnda doðrudan irritasyon
yaparlar. Amonyak gibi suda eriyen gazlar,
gözlerde, üst ve alt solunum yollarýnýn müköz
mebranýnda zedelenmeye sebep olurlar.
5) Allerjik reaksiyon yapabiliyorlar.

1) Solunan havanýn yerine geçerek asfiksi yaparlar.
2) Sistemik sirkülasyona karýþarak oksijen naklini
veya kullanýmýný engellerler. Yani kimyasal yolda
asfiksi yaparlar.
3) Sistemik toksisite yaparlar.

Zararlý gazlarýn akciðerdeki etki mekanizmalarý aþaðýdaki
Asfiksi yapanlar

Kaynaklar

Karbon monoksit

Yangýnlar,maden ocaklarý

Methane

Maden ocaklarý

Nitrojen

Dalgýçlýk

ö z e t l e n m i þ t i r.

Kimyevi Asfiksi yapanlar
Karbon Monoksit

Yangýnlar

Syanür (cyanide)
Hidrojen Sülfit

Altýn madenciliði, yangýn, elektriki kaplamaPetrol rafinerisi, çürümüþ materyeller

Sistemik Toksisite
Arsin gazý

Mikroelektronik

Phosphine

Mikroelektronik

Paraquat

Tarým

Metal fume fever

Elektrik kaynaðý

Respiratuvar irritanlar
Klor

Alkali üretimi, dezenfeksiyon, ev temizliði

Amonyak

Gübre üretimi, soðutma

Nitrojen oksitler

Kaynakçýlýk

Sülfür dioksit

Kaðýt üretimi, petrol rafinerisi

Hidrojen florit

Mikroelektrik

Akciðerde alerjik reaksiyon
Ýsosyanatlar

Poliüretan plastik üretimi, sünger yapýmý

Platin tuzlarý

Katalitik iþlem, elektriksel kaplama

Lehim dumanlarý

Lehimcilik
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KARBON MONOKSÝT
Karbon monoksit, akciðer fonksiyonlarýný bozmadan
dokulara yayýlarak kimyasal asifiksi ile hücrelerin
oksijenlenmesini önlerler.
Karbonmonoksit zehirlenmesi, sývý ve katý
yakýtlarýn tam olarak yanmadýðý çevrelerde
görülmektedir. Bu tür zehirlenmelere, içten
yanmalý motor egzoslarý, buz patentlerinin
yüzeyini düzelten araçlar, jeneratörler ve
kompressörlerden yayýlan gazlardan oluþur. Sigara
içimi, yangýnlar, iyi havalanmayan ýsýnma
sistemleri ( kömür sobasý, kombi, þofben, borusuz
soba,ocak, fýrýn, mangal gibi ) de zehirlenme
kaynaklarýdýr.
Ülkemizde CO zehirlenmelerinin en önemli
nedeni, kovalý kömür sobalarýnýn, iyi çekmeyen
bacalara baðlanmasýndandýr. Sadece Hacettepe
Üniversitesi hastanesinin acil servisinde 1 Ocak
1991-31 Mart 1991 tarihleri arasýnda 53 CO
zehirlenmesi olgusu kaydedilmiþtir.
Solunan CO, Hb ile birleþip karbonsihemoglobin
(COHb) oluþturur. COHb dokulara oksijen
taþýnmasýna engel olur. CO, myoglobin ile
birleþtiðinde kardiak aðrý ve aritmilere sebep
oluyor. Normalde kandaki COHb miktarý % 2den
az olmasýna karþýn,sigara içenlerde bu deðer %
10-15i bulabilir.
Karbonmonoksit zehirlenmesinin belirti ve bulgularý,
kandaki COHb miktarý ile orantýlýdýr. Deðer % 1020 ise, baþ aðrýsý,nefes darlýðý ; % 30-40 ise vertigo
ve bilinç bulanýklýðý, % 40-50de konfüzyon, taþipne
ve taþikardi, % 50-60da solunum yetmezliði, koma
ve epileptik durum ve daha yüksek oranlarda ölüm
geliþir. Bu düzeylere göre CO zehirlenmesi, hafif,
orta ve þiddetli olarak da sýnýflandýrýlýr.
Karbonmonoksit zehirlenmesinde hipoksemi
olmaksýzýn hipoksi görülebileceði gibi, santral
kökenli hipoventilasyon ile CO2 birikimi ve nonkardijenik pulmoner ödeme baðlý V/Q dengesizliði
sonucu hipoksemi de oluþabilir
Zehirlenmenin Akut Etkileri: Baþ aðrýsý, baþ
dönmesi,görme kusuru, bilinç bozukluðu,senkop
ve anjina pektoris. Karbon monoksit,
karboksihemoglobin yaparak solunum durmasý ve
kardiak arrest ve beyin ölümüne sebep olmaktadýr.
Kronik Etkileri: Nörolojik kusurlar, serebral
infarktüs, myokardial infarktüsü.
Karbonmoniksit ve syanür gazý, yangýnlarda en
çok ölüm sebebi olan gazlardýr
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Ahýrlarda CO, CO2 ve metan gazý ortamdaki
oksijeni azaltarak nefes darlýðýna bazen de
patlamalarý sebep olmaktadýr. Bu gazlarýn birikim
sebebi, hayvanlarýn solumasýndan ve feçeslerinden
kaynaklanýr
Acil bir durum olan CO zehirlenmesinde, kiþi
zehirli ortamdan alýnmalý, derhal oksijenize
edilmeli yapýlabilirse hiperbarik oksijen tedavisine
alýnmalýdýr.

SYANÜR ZEHÝRLENMESÝ
Ýnorganik syanür tuzlarý ile temas en çok altýn
madenlerinde olur. Akut syanür zehirlenmesinde,
baþ dönmesi, konvülsiyon, konuþma kusuru, koma
ve ani ölüm ile sonlanýr. Kronik zehirlenmede ise
yüksek oranda syanid içeren gýdalarýn yenmesi
ile oluyor. Hipotiroidi ve pernisiyöz anemi syanür
mekanizmasýný etkilemektedir Sigara içinlerde de
kronik zehirlenme olabilmektedir.
Syanür zehirlenmesinde, hastanýn oksijenize
edilmesinin yanýnda nitritler ve sodyum
thiosulfate kullanýlmaktadýr.

HÝDROJEN SÜLFÝT
Kuvvetli bir stokrom oksidaz enzim inhibitörü
olan hidrojen sülfit, Hb.deki iki deðerli demiri
üç deðerli hale çevirerek methemoglobin
oluþturur. Methemoglobin, karboksiemoglobin
gibi Hb.nin oksijen taþýmasýný engellemektedir.
Hidrojen sülfit, çürük yumurta kokusu yaymasýyla
tanýnýr. Bulunduðu ortamlar, çürümüþ atýklarýn
bulunduðu, foseptik çukurlar, yaraltý drenaj kanallarý
deri ve lastik üretim tesisleri, fosseptik çukurlar,
kuyular, maden ocaklarý, rafineriler, septik tanklar,
geotermal enerji kaynaklarý ve petrol sondaj
kuyularýdýr.Yangýn söndürmede çalýþanlarýn önemli
saðlýk sorunudur..
Hidrojen sülfit gazý yüksek konsantrasyonda,
örneðin 500-1000 ppm týpký syanid
zehirlenmesinde olduðu gibi hastayý aniden
komaya soktuðu için, Knock-down gaz olarak
bilinmektedir.
Hacettepe Ü. Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý
Anabilimdalý Baþkaný olduðum zaman Afyonun
Elmadað ilçesindeki alkoloid fabrikasýnýn fosseptik
tankýnda ortaya çýkan zehirlenme faciasýný
deðerlendirme fýrsatýný bulmuþtum. Bu olay H2S
zehirlenmesi için ilginç olduðu için burada yer
vermeyi doðru buldum.
Alkoloid fabrikasýndaki kazanýndaki organik
atýklarýn özel bakterilerle temizleniyormuþ. Kazaný
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kontrole giden iþçilerden birisi fenalaþarak sistemi
içine düþmüþ. Onu kurtarmaya çalýþan arkadaþý da
ayný akibete uðramýþ. Onlarý kurtarmaya çalýþan 7
iþçinin de sonu ayný olmuþ. Kazana girenlerin
fenalaþarak bayýldýðýný fark eden iþçiler, bir
arkadaþlarýnýn beline ip baðlayarak kazana sokmak
istemiþler. Onunda kýsa sürede kendinden geçtiðini
fark ederek hemen yukarý çekmiþler. Dýþarýya alýnýnca
yapay solunum yapýlmýþ ve iþçi kurtulmuþ.
Yedi iþçinin ölmesi fabrikada panik havasý
yaratmýþ. Ýþçiler ölümlerin fabrika atýklarýnýn
temizlenmesi için yurt dýþýndan getirilen
bakterilerilere baðlamýþlar. Hayatlarýnýn tehlikede
olduðuna inanarak, alkoloid fabrikasýnda çalýþmak
istememiþler.
Fabrika yetkilileri bizden yardým istediler.
Muayene ettiðimiz yirmiye yakýn iþçinin solunum
sistemleri, fizyolojik ve radyolojik olarak normal
bulundu.
Sonradan fabrikada yapýlan araþtýrma ile kazan
içinde organik maddelerin bakteriler tarafýndan
parçalanýrken yüksek konsantrasyonda H2S
gazýnýn olaya sebebiyet verdiði anlaþýlmýþtýr.
Afyon alkoloid fabrikasýnda H2S çehirlenmesine
baðlý histotoksik hipoksiye baðlý ölüm olayý, týpký
karbon monoksit, syanid gibi asfiksiye yol açan
zehirli bir gazdýr. Fabrikada zehirlenmeye sebep
olan H2S, organik maddelerin çürümesi sýrasýnda
ortaya çýkmýþtýr ve bu kendisini çürük yumurta
k o k u s u y l a b e l l i e t m i þ t i r. A n c a k H 2 S
konsantrasyonu çok yüksek olduðu zaman olfator
siniri iþ göremez hale geldiði takdirde koku hissi
ortadan kalkmaktadýr. Bu tür zehirlenmelerde
,iþçilerin kulak zarlarýnýn delik olup olmadýðýnýn
bilinmesidir. Kulak zarý delik olursa, kullanýlan
maskenin kulak kepçesin örtemi gerekiyor Aksi
takdirde koruyucu özelliði olmaz.
Tarým iþçilerinde de hidrojen sülfit solumasý ile
olabiliyor. Eðer bu gazýn konsantrasyonu 20
ppm.den az ise sadece üst solunum yolu belirtileri
olurken, H2S konsantrasyonu daha yukarýlarda,
örneðin 150- 250 ppm.e çýkarsa, bronþiolitis
obliterans ortaya çýkabilmektedir.
Þahit olduðum bir baþka H2S zehirlenmesi,
Kýrýkkalenin bir köyünde bulunan ve istismar
edilen kuyu ile ilgilidir. Bu üfürükçülük olayýnda,
H2S gazý olan koyuya baþýný uzatan kiþinin kýsa
bir süre içinde bilincini kaybederek yýðýlmasýdýr.
Kuyuyu para kaynaðý olarak kullanan
üfürükçünün dayanaðý, akýl hastalarýn içinde
bulunan þeytanýn öldürülüp yok edilmesidir.
Þeytaný H2S gazý ile öldürürse, akýl hastalýðý
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geçecik. Ancak, iþini garantiye almak için,
hastalarýn zincirli, yani çok aðýr, zaptedilemeyen
türde olmamasý þartýný koþar.Kýrýkkale
kaymakamlýðýnýn isteði üzerine iþin aslýný
öðrenmek istedik. Kuyunun yanýna vardýðýmýzda,
üzeri din iyazýlarla örtülü sandukalar, kenarda
kubekleyen kurbanlarýgördük. Yanýma, sübaplý
bir balon olarak kuyunun aðzýndan baþýmý
uzattýðýmda keskin bir çürük yumurta kokusu
hissettim. Derin nefes alýp ,yanýmdaki balonun
içine üfledim. Balonun içeriðiniz ODTÜ analiz
ettirdiðimde yüksek konsantrasyonda H2S
içerdiðini öðrendik. Durumu kaymakamlýða bir
rapor halinde sununca önce yasaklanma konduysa
da hastalarýn baskýsý ile tedavi devam etti !
Hidrojen Sülfite baðlý akut zehirlenme belirtileri,
göz ve solunum sistemi irritasyonu ve ani
ölümlerin sebebi, hücresel oksijenlenmenin
durmasýna baðlýdýr. Kronik zehirlenmede, göz
irritasyonu, keratitis þeklinde ortaya çýkabilir.
Tedavide methemoglobbin antidotu olarak
metilen mavisi kullanýlýyor.
Hidrojen sülfit zehirlenmesinde hiperbarik oksijen
tedavisi de kullanýlmaktadýr.

ARSÝN ZEHÝRLENMESÝ
Arsenik üretilen maden ocaklarýnda ortaya çýkan bir
arsenik bileþiði ( ASH3) olan Arsin, hafif sarýmsak
kokusu veren , madenlerin arýtýlmasýnda, galveniz
yapýlan atölyelerde, atýk temizliði yapýlan yerlerde,
kontamine olmuþ tankerlerde ortaya çýkmaktadýr.
Arsin, fosillerden elde edilen petrol ürünlerinden de
ortaya çýkmaktadýr. Ýçinde Asrin n gazý bulunan tanklar,
microelektronik sanayi dalýnda kullanýlmaktadýr.
Akut Arsin zehirlenmesinde, ortamdaki
konsantrasyonu 250 ppm ise kiþi 30 dakikada
ölür. Zehirlenmenin karýn aðrýsý, hematüri ve
sarýlýk ile belli olan bir triadý vardýr. Laboratuar
tetkiklerinde hemolitik anemi, anisostos,
hemoglobinüri ve akut böbrek yetmezliði
bozukluklarý bulunur.
Asrin ile kronik zehirlenmesinin karsinojenik
olduðu deneysel çalýþmalarla ispatlanmýþtýr.
Asrin zehirlenmesi tedavisinde, kan nakli, alkali
ilaçlarla diürez önerilmektedir.

PHOSPHÝNE
Phosphine (PH3), ferröz demir bileþikleri
alaþýmlarýnýn depolanmasý veya taþýmasý sýrasýnda
oluþmaktadýr. Renksiz, çürümüþ balýk kokusu veren
bir zehirdir. 48 santigrad hararette kendiliðinden
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patlayarak yangýnlara sebep olmaktadýr.
Mikroelektronik alanýnda toksik zehirlenmeye
sebep olan 6 gaz vardýr. Bunlar, akciðer ödemi
yapan, Hidrojen kloride ( HCL), asfiksi yapan
Silane (SH4), asfiksi, burun ve aðýz içinde ülserler
yapan amonyak (NH3), akciðer ödemi, baþ aðrýsý,
bulantý, kusma, hematürü, sarýlýk, karýn aðrýsý,akut
hemoliz ve böbrek yetmezliði yapan Arsin (AsH3)
ve akciðer ödemi, SSS. bozukluklarý ve metal fume
fever yapan Diborane (B2H6) isimli gazlardýr. Bu
grubun içindeki gazlarýn en tehlikesi
Phosphinedir. Akciðer ödemi dýþýnda baþ aðrýsý,
bulantý, kusma, vertigo SSS bozukluklarý ve
myokardial iskemi gibi çok önemli organ
hasarlarýna sebep olmaktadýr.
Phosphine zehirlenmesinin spesifik bir tedavisi
yoktur. Ancak destek tedavisi yapýlabiliyor.

KLOR
Dünyada milyonlarca to klor, kimya,plastik ve
kaðýt sanayinde kullanýlmaktadýr. Ayrýca, içme
suyu arýtýlmasýnda, havuzlarýn dezenfekte
edilmesinde de kullanýldýðý halde öldürücü bir
yaný yoktur.
Akut klor zehirlenmesinde üst ve alt solunum
yolu irritasyonuna baðlý yakýnmalar yani ý ses
kýsýklýðý, öksürük ve nefes darlýðý oluyor. Kronik
zehirlenmelerde ise obstrüktüf ve restriktif
solunum fonksiyon bozukluðu ve interstitiel ödem
tespit edilir. Klor iþçileri zamanla koku alamaz
(anosmia) hale gelirler.
Klor zehirlenmesinden korunmak için solunum
sistemini yönelik tedbirler ( maske vs) alýnmalýdýr
Ýþçilerde solunum fonksiyon testleri ve akciðer
filmi taramalarý yapýlmalýdýr
Klor zehirlenmesinin belirli bir tedavisi yoktur.
Destek tedavisi yeterli oluyor.

Kaynaklar
1- Becker CE. Gases. In (edt) La Dou. Occupational Medicine. Prentice-Hall Int.Ýnc. London.1990,pp 432-442.
2- Pandyo RB. Agricultural Respiratory Diseses. In (edt) Agricultural Medicine. A Practical Guide. Springer, New York NY.
2006.pp 233-259.
3- Barýs,YI, Demir AÜ. Acil Sorunlar. In (edt) Barýþ YI.. Solunum Hastalýklarý. 3 Baský. Atlas Kitapçýlýk LTD.STÝ,1998.
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TARIMSAL AKCÝÐER HASTALIKLARI
Tarým iþçileri dünyanýn her yerinde, korunmaya
muhtaç, ikinci sýnýf vatandaþ niteliðindedir. Bu
durumlarý sebebiyle 16.ýncý yüzyýlda Olaus
Magnum, tahýl tozlarýnýn saðlýða tehlikeli
olduðunu iþaret etmiþtir. 18.inci yüzyýlýn baþýnda
Ramazzini, De Morbus Artificum isimli kitabýnda
tarým iþçilerinin hastalýklarýný belirtmiþtir. Büyük
devlet adamlarýndan ABDli Thomas Jefferson,
Tarým Ýþçileri En Deðerli Vatandaþlarýmýz
demekle onlarý koruma altýna almayý
istemiþtir.TC. Kuran Büyük liderimiz Mustafa
Kemal Atatürk, Köylüler Milletin Efendisidir
demiþtir.
Tarýmda çalýþanlara önem verilmesinin birçok
sebepleri vardýr. Tarýmda her türlü üretim,
hayvancýlýk,besicilik, sütçülük, tavukçuluk hatta
balýk üretimi ve orman iþlerini yapan kiþilerdir.
Çoðu orta ve ileri yaþlarda kiþilerdir ve çoðunun
maddi durumu iyi olmayan, eðitim seviyesi
düþüktür. Çalýþanlarýn bir kýsmý yabancý iþçi
statüsündedir. Almanyada çalýþan 4 milyon
iþçinin 4 milyonunun Türk olmasý
düþündürücüdür.
Tarým insanlarýnýn yaþadýklarý mekan, hem iþ yeri
ve hem de barýnaktýr.
Yaþlý kiþiler ve çocuklar devamlý risk altýndadýr.
Tehlikeli organik ve inorganik tahýl tozlarýna,
zehirli pestisit denilen , ürünlerine zarar veren
böcek ve kurtlarýn öldürülmesini engelleyen
ilaçlara maruz kalýrlar. Tarla sürmek, topraðý
karýþtýrmak, ürünleri kesip, toplamak, taneleri
ayýrmak gibi iþlerde kullandýklarý aletler teknolojik
yönden geridir.
Tarým iþçileri solunum sistemine zararlý olan
tozlardan baþka, kimyasal maddelere, gazlara
ve bakterilere de maruz kalýrlar. Ýklim ve coðrafi
þartlarla mücadele etmek zorundadýr. Saðlýk
sorunlarýný ortaya çýkaracak epidemiyolojik
araþtýrmalara yatkýn deðildirler. Üstelik fakir
olduklarýndan saðlýk hizmetlerine ulaþmalarý da
kolay deðildir.
Bu kiþilerin hastalýklarý deðiþik olmaktan öte, mevcut
hastalýðýn seyri, tedaviye cevabý da klasik hastalýklara
uymamaktadýr. Örneðin astma hastalýðý. Etkenleri,
organik ve topraktan kaynaklanan inorganik tozlar,
içinde çeþitli bakteri ve funguslarýn bulunduðu
organik maddeler, ahýrlarda bulunan, amonyak,
hidrojen sülfür ve metan gibi dekomposisyon
ürünlerinin, kýl ve tüylerin solunmasýyla ortaya
çýkan astma veya astmaya benzeyen kronik akciðer
hastalýklarý, ilgili olabiliyor.
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Tarým alanýnda çalýþanlarda görülen hastalýklar
organik ve inorganik etkenler ( mite, fungus
sporlarý,endotoksinler vs) bronþ veya bronþiol
hastalýklarýna yani Kronik bronþitis, kronik
obstrüktif akciðer hastalýðý, bronþ hiperreaktivitesi,
hipersansibilite pnomonisi - ekstrensik allerjik
alveolitis-, diffüz interstitiel akciðer hastalýklarý,
Organik Dust Toxic Sendromu, Çiftçi akciðeri
olabilirr. Çiftçilerin astmasýnda, devamlý antijen
inhalasyonu olduðu için tedavide beklenen
baþarýya ulaþýlmayabilir. Aantijenik ajanlar
arasýnda aðaç veya çayýr polenleri, bakterilerin
kendileri veya bunlarýn sporlarý, viruslarla yüz
yüzedirler. Onun için buna astma yerine astmaya
benzeyen sendrom diyorlar !
Tarlada, baðda bahçede çalýþan köylüler çok çeþitli
tozlarý solurlar.Mantarlar dan aspergillus,
actinomiceslerden gelen toksik maddeler yani
aflotoxin, vomitoxin, achritoxin, Tzzoxin ve
zearalone sadece bir kaçý. Bakterilerilerden
endotoxin, peptidoglycan, roteolitik enzimleri,
barýndýklarý yerde Mitelar, kanatlý, kemirici
atýklarý, pamuk tozlarý, ahýrlarda hayvanlarýn
tüyleri ve kýllarý bunlardan bazýlarý.
Çalýþanlar iç ve dýþ ortamda bakterilerin her cinsi
ile iç içedirler. Bunlar gram, aerobik, microaerobik,
nocardioform olabilirler.
Mycotoxinlerin en bol olduðu ortam, mýsýr pamuk
tarýmý, yem ürünleri penicillium, fusarium,
aspergillus cinsi mantarlarýn bulunduðu
kaynaklardýr. tarafýndan oluþturuluyor.
Organik Toz Toxic Sendrom (Organic Dust Toxic
Syndrome) denilen hastalýk köylünün çalýþma
alanlarýn tümünde görülebiliyorsa da en fazla,
ahýrlarda, silolarda, pamuk deposunda,patates
iþletmelerinde, kesimhanede, tavuk
çiftliklerinde,yem sanayinde, þeker pancarý
üretimi, depolanmasýnda ve sütcülük yapanlarda
görülmektedir. Bu hastalýðýn kliniði, 39, 40 C
dereceye varan ateþ, titreme, eklem aðrýlarý,
göðüste sýkýþma hissi ve siyanoz oluþmasý
þeklindedir. Fizik muayenede tanýya yardýmcý
bulgular pek görülmez. Eðer Pulmoner fonksiyon
testleri yapýlýrsa, akým hýzlarýnda düþme ve
difüzyonda azalma görülebilir. Standart akciðer
filminde, orta zonlarda retiküler gölgeler dikkati
çeker.
Tarým iþçilerinde görülen hastalýklarýn hepsinde
taný zordur. Zira, bunlar sinsi gidiþlidir. Akut,
subakut, veya kronik seyirli olabilir. Örneðin Çiftçi
Akciðeri (Farmers Lung)belirtileri arasýnda ateþli
ataklar, eforla ilgili dispne gibi belirtilerin yanýnda
fizik muayenede, duyulan rallerin inspirasyonun
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baþýnda veya sonunda iþitilmesi önemlidir.Akciðer
filmlerindeki görüntüler de hiçbir zaman tipik
olmaz. Anormallikler, diffüz veya lokalize
infiltrasyon, mikronolüler görünüm þeklinde
olabilir. Torakal CT ve HRCT istendiðinde, buzlu
cam görünümü, infiltrasyon, fibrosis ve amfizem
alanlarý göze çarpar. Akciðer fonksiyon testlerinde
obstrüktüf veya restriktif kusur, diffüzyonda
azalma olabilir. Kesin taný için presipitan
a n t i k o r l a r ý n a r a þ t ý r ý l m a s ý g e r e k e b i l i r.
Kýrsal alandan gelen bir kiþinin, þehirlerdeki
sanayi dallarýnda veya fabrikalarda çalýþmasý
sonunda oluþabilecek hastalýðýn meslek hastalýðý
olup olmadýðýna karar vermek çok zordur. Mevcut
parankima hastalýðý, inorganik tozlardan mý (silika,
talk, ollastonide, zeolite) biyojenik silikat
liflerinden, paraquat gibi tarým ilaçýndan yani
çevresel etkileþim yapan ajanlardan mý,
mesleðinden mi olduðuna karar vermek zordur.
Zararlý otlarýn ortadan kaldýrýlmasý için eskiden
kullanýlan paraquat isimli tarým ilacýnýn üst
solunum yolu irritasyonu, konjonktivit, deride
alerjik reaksiyon yapabildiði gibi, pulmoner
infiltrasyon, diffüz alveoler tahribat ve intersititiel
fibrosis oluþturduktan sonra fulminan solunum
yetmezliði ile hastayý öldürebileceði
unutulmamalýdýr.
Son zamanlarda tarýmda çalýþanlarda iki çeþit
yeni hastalýk çýkmýþtýr. Ýlki, Karadeniz illerinin
kýrsal alanlarýnda yaþayanlarda görülen KeneKýrým -Kongo Kanamalý ölümcül hastalýk.
Ýkincisi Meksikadan dünyaya yayýlan , : Enflüenza
A H1 N1 ile oluþan domuz gribi hastalýðý.
Bir virus hastalýðý oyan Kene- Kýrým-Kongo
Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðýn amili kenelerin
Ixodidae familyasýna baðlý sert Hyollama türü
kenelerden gelmektedir. Bu keneler genelikle önce
tavþan, köpek,kirpi gibi küçük hayvanlarý enfekte
etmekte, sonra da büyük hayvanlara (domuz,
inek, at, koyun yapýþarak onlarý hasta etmektedir.
Kuþlar bu hastalýða dirençlidir Ençek Karadeniz
sahili þehirlerin kýrsal alanlarýnda en fazla Mart
ve Eylül aylarýnda görülüyor. Türkiyede en çok
Tokat, Çorum, Çankýrý, Sivas, Erzurumda
görülüyor. Yurt dýþýnda ise Güney Afrikada
Kongo, Kosova, Arnavutluk, Ýran, Pakistanda
görülüyor. Hastalýðýn belirtileri, kenenin
yapýþmasýndan 3-5 gün veya en çok 9 gün sonra
yüksek ateþ, baþ aðrýsý, eklem aðrýsý,
halsizlik,bulantý kusma, karýn aðrýsý ve ishal ile
birlikte kanamaya (eipistaksis, melana gibi) meyil
þeklindedir. Laboratuar tetkiklerinde lökopeni ,
trombostopeni, karaciðer fonksiyon testlerinde
bozulma oluyor. Hastalarýn % 30u ölebiliyor
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Domuz gribinin etkeni,domuzlarda bulunan A
grubu H1N1 virüsunun evrim geçirerek insandan
insana bulaþan bir virus ile oluþmaktadýr. Þimdiye
kadar Ýspanyada 488, Ýngilterede 848,
Yunanistanda 5, Türkiyede 11 domuz gribi vakasý
bulunmuþtur. Hastalýk daha ziyade yaþlý
bireylerde görülmektedir. Belirtileri 39, 40 C
dereceye varan ateþ kas aðrýlarý, öksürük, boðaz
aðrý, aþýrý derecede kusma ve ishal ile kendisini
göstermekte ve ölüm pnomoniden olmaktadýr.
Þimdiye kadar aþýsý bulunmamýþtýr, yakýnda
bulunacaðý söyleniyor. Tedavi için Tamiflu,
Relenza, Oseltamivir, zaamivir isimli ilaçlar etkili
olabilmektedir.

TARIMSAL HASTALIKLARIN NEDENLERÝ
Tarýmsal hastalýklar geniþ bir alaný kapsar. Tahýl
üretenler, toprakla uðraþmaktan baþka,
yetiþtirdikleri ürünlere dadanan çeþitli zararlý
böceklerle, gübreleme iþiyle, hasat zamanýnda
sap saman gibi organik nesnelerle ve hasat sonu
elde edilen buðday, arpa, yulaf, pirinç gibi son
ürünlerin saklanmasý, depo edilmesi veya silolara
konulmasýyla ortaya çýkan yüksekdeðerli nitrojen
oksit
(NOx)gazýný
soluyarak
hastalanabilmektedirler. Çoðu ahýrlarda büyük
ve küçük baþ hayvan ve kümes hayvanlarý
barýndýrmak zorundadýr. Bunlarýn beslenmesi
için kullanýlan saman ve otlar, ahýr ortamýnda
oluþan çeþitli gazlar ve gübreler sebebiyle
hastalanabiliyorlar.
Tarým alanýnda insan saðlýðýna zararý olan ajanlar
aþaðýya çýkartýlmýþtýr.
Organik tozlar : Tahýl,tohum, gübre saman ve
endotoksin.
*

Ýnorganik tozlar : Silikatlar.

*

Bazý gazlar. Amonyak, Nitrojen oksitler,
Hidrojen Sülfür ( H 2 S), CO, NH 4 NO 3.

*

Pesticitler.

*

Sentetik Gübreler : Özellikle anhidro amonyak
türleri.

*

Kullanýlan dezenfektant maddeler , örneðin
klor.

*

Çözücüler

*

Zoonetic enfeksiyöz ajanlar.

Tarým iþçilerinin yukarýdaki zararlý maddelerle
karþýlaþtýklarý alanlar, tarla ve bahçelerle, silolar,
ahýrlar, hasat zamaný tarlada ve harman,hasat
yaparken olur. Gaz özelliðindeki ajanlarla temas
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ahýr ve seralarda olur. Organik ve inorganik
gübreleme sýrasýnda, dezenfektan maddelerle ise
ahýrlar etki alanýdýr.
Bilinen tarýmsal hastalýklar, bissinosis, metal
fever, astma, kronik obstrüktif akciðer hastalýðý,
ile oluþan, üst-alt solunum yollarý inflamasyonu,
kronik bronþit, trakeobronþit, organik, dust toxic
sendromu (ODTS)ve hipersansibilite (HP)
pnomonileri olabilir. Enfeksiyon hastalýklar
arasýnda, Q fever, psittagosis, Hantavirus
Pulmoner sendromu, antrax, Kongo Kýrým Kene
kanamalý Hastalýðý (KKK Kene) ve enflüenza
en sýk görülen saðlýk sorunlarýdýr.
Toksik gaz solunmasý, tahýl ve yemlerin
depolandýðý, silo ve ambarlarda çalýþanlarýnda,
boþ, büyük plastik torba ve çuvallarýn kullanýlmasý,
yer altýnda depo alarak yapýlan yerlerde olur.
Köylünün havasýz ortamda çalýþmasý durumda
organik asitlerin solunmasý ile pH düþmesi ile
buradaki mikroplarýn üremesi durunca, çürüme
baþlar ve fermantasyon oluþtuðunda,nitrojen oksit
türlerine ( N2O, NO, NO3 ) baðlý gazlarý akciðer
ödemi geliþir.
Büyük ahýrlarda, fazla miktarda büyük baþ hayvan
bulunmasý halinde amonyak seviyesi yükseleceði
için, burada çalýþanlarda üst ve alt solunum
yollarýnda irritasyona baðlý , nezle, hapþýrma,
öksürük gibi belirtiler görülüyor. Eðer NO gaz
oluþmuþ ise, bazýlarýnda akut akciðer ödemi bile
görülüyor.
Tarlalarýn gübrelenmesi sývý þeklindeki anhidroz
amonyak ile yapýlýyorsa, topraða karýþan gübre,
üst ve alt solunum sisteminde inflamasyon, larenks
ödemine, bronþiolitis obliterans ve hatta Reaktif
Airway Disease ( RAD) sendromuna yol açabiliyor.
Fumigat sýnýf böcek öldürücüsü, tahýl ürünlerini
korumakla beraber çok toksik olduðundan akciðer
ödemi ve hemopteziye sebep olabiliyor.
Kýrsal alanda traktör, pulluk, biçer döðer
kullananlarda , devamlý toprak tozu soluduklarý
için akciðer hastalýðý görülebilir. Solunan
partiküller 5 mikron küçük olduðunda alveollere
kadar ulaþarak silika ve non kristalize silikat
(diatom) baðlý pnomokonyosise benzer durum
ortaya çýkabiliyor.
Çiftçilerin soluduðu organik tozlarýn içinde,
solunum sistemine zararlý etkisi olan, gram negatif
bakterilerden endotoksin, gram pozitif
bakterilerden peptiglycan ve küflü organik
materyellerden mycotoxin.ortaya çýktýðý için çeþitli
solunum sistemi hastalýklarý meydana
gelebilmektedir.
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Son senelerde tarýmda çalýþan kiþilerin sadece
bazýlarýnda görülmesini açýklamak için moleküler
genetik araþtýrmalar yapýlmýþtýr. Bunlarýn Tolllike reseptör genlerinde polymorfizim
saptanmýþtýr.
Hastalýk yapabilen organik tozlarla karþýlaþma,
tahýllarla uðraþanlarda, ahýrlarda çalýþanlarda ve
süt ürünleri ile uðraþanlarda görülmektedir
Organik tozlarla karþýlaþanlarda görülebilecek
hastalýklar, bissinosis ( pamuk, keten, kenevir tozlarý
soluyanlarda), endüstriyel kronik bronþitis, organik
toksik akciðer hastalýðý ( mill fever) ve nazal dermal
inflamasyon görülür. Bu kiþilere pulmoner fonksiyon
testi yapýldýðýnda obstrüktüf veya restriktif kusur
bulunabiliyor.
Organik toxic sendromu, nen-enfeksiyöz olup ateþ,
kýrgýnýk, titreme, myalji , baþ aðrýsý ve dispneile
kendisini gösteriyor. Ortaya çýkýþý, organik toz
solunmasýndan ortalama aradan 4-12 saat geçmelidir.
Bu hastalýkta hipersansibilite pnomonisindeki gibi
sensitizasyon olayý yoktur.
Organik toz hastalýklarý çinde, grain fever ( tahýl ateþi),
Silo-fillers diseaase gibi hastalýklarla karýþýr.
Tarým iþçilerinde mesleksel astmaya sýklýkla
rastlanýr Bu çeþit astmanýn iki türü vardýr.
Sensitizer induced astma ya da irritan indüced
astma veya work aggravated astmadýr. Ýkinci þekli,
raktif airway disease dediðimiz, birdenbire, yoðun
bir gaz veya toz solumasý ile kendisini gösteren
astma türüdür.
Tarým iþçilerinin astmasýnýn deðerlendirmek için
önce çok iyi bir iþ hikayesi alýnýr. Karþýlaþtýðý toz,
duman, gaz gibi nesnelerin hangisiyle ilgili
olabileceðine karar verilmeli. Hastalýðýn haftanýn
hangi günü, hangi saatlarda ortaya çýktýðý, hafta
tatillerinin nasýl geçirdiði öðrenilir. Takipte PFM
yapýlabildiði gibi, provakosyon testleri ve
spirometri ile reversibilite testi yapýlmalý.
Tarým iþçilerin astmasý, genellikle non-allerjiktir,
hava yolu enfeksiyonu hiperreaktivitesi yoktur.
En sýk domuz ahýrlarýnda çalýþanlarda görülüyor.
Tarým iþçilerinde astmatik belirtilere yer açan
etkenlerin baþýnda pestisitler gelir. Bunlarýn içinde
de herbisitler, fumigatlar, mycotoxinler yer alýr.
Çiftçi Akciðeri, saman ve ot balyalarýnýn
ýslandýktan sonra depo veya yýðýn yapýldýðý sýrada,
içinde bulunan termoaktinomices vulgaris,
aspergillus gibi funguslar ürer.Bu tip sap, saman
veya ot hayvanlarýn önüne atýldýðýnda ortaya ince
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toz yayýlýr. Bunu soluyan hayvanlar dahi
öksürmeye baþlarlar. Anýlan funguslarýn sporlarýn
solunmasýndan 4-8 saat sonra, bakýcýda , öksürük,
nefes darlýðý,kýrgýnlýk ve ateþ baþlar. Akciðerler
dinlendiðinde bazal kýsýmlarda inspirasyon sonu
ince raller (velcro ralleri) duyulur. Akciðer filminde
yer, yer gölge koyuluðunda artma, konsolidasyon
alanlarý dikkati çeker. Eðer torakal CT. Alýnýrsa,
buzlu cam görünümü vardýr. Yukarýdaki yukarýda
adý geçen funguslara karþý immünglobilinlerde
artma görülür.

Tedavi : Kuþ gribine yakalanan hastalar
izoleedilmelidir. WHO H5N1 virüsüne karþý bir
aþý geliþtirmiþtir. Hastalýk virüsunu taþýma þüphesi
olan kümes hayvanlarý ve kuþlar itlaf edilmelidir.

Tarým iþçilerinde görülen enfeksiyonlar, domuz
enflüenzasý, psittagosis, Q fever ,Hantavirus
pulmoner sendromdur.

Batý Nil Virüsü (West Nile Virus):

Psittagosis kümes hayvanlarý ile uðraþan kiþilerde
görülür. Amili Chlamidia psittaci isimli bir RNA
virüsüdür. Kümes hayvanlarýndan, evde tutulan
kuþlardan veya yabani büyük kuþlardan,paraket,
papaðanlardan bulaþabilir.Kliniðinde gripal
enfeksiyon tablosu, hafif ateþ ve myalji ile
baþlar.Akciðer filminde pnomoni görülür. Tedavi
edilmezse, sepsis. Þok ile ölüm ortaya
çýkar.Teþhisinde PCR ile 16 RNA geninin
gösterilmesiyle konur.

Newcastle Hastalýðý:
Hastalýk APMV virruslarýnýn virülan bir þuþu
tarafýndan oluþmaktadýr Kliniðinde konjonktivitis
ile birlikte üst solunum yolu enfeksiyonuvardýr.
Prognozu beniðn olup kýsa zamanda geçer.

Ýlk defa 2002 yýlýnda Wisconsil, ABD.de hindi
yetiþtirenlerde görülmüþtür.Hastalýðýn insanlara
nasýl geçtiði henüz aydýnlatýlamamýþtýr. Ateþli
gripal enfeksiyon tablosu ile seyretmektedir.
Pulmoner Mycotoxicosis:
Daha çok silolarda çalýþan iþçilerde içinde
aspergillus,Penicillium ve Fusarium cinsi
mantarlarýn yoðun olduðu tozun solunmasýyla
geliþiyor.
Hipersansibilite Pnomonisi:

Kemiricilerin, salya, idrar gibi salgýlarýnýn içinde
bulunabilen bir RNA virusu olan Hantavirus
enfeksiyonudur. Tarým ürünlerini ( buðday, arpa
vs) elleyen, hayvan ahýrlarýný temizleyen kiþilerde
görülür. Kuzey ve Güney Amirikada vakalar
bildirilmiþtir, Klinik belirtileri, gripal enfeksiyon
tablosu ile birlikte ateþ, nefes darlýðý vardýr. Akciðer
filminde ilerleyen ve sonunda solunum
yetmezliðine götüren akciðer ödemi görülür.
Solunum yetmezliði olduðunda mekanik
ventilasyona gereksinim duyulur.

Ekstrensik alerjik alveolitis olarak da bilinen bu
hastalýk. Genellikle, evde ve dýþarýda kuþ
besleyenlerin, kafes temizleme sýrasýnda, kuþ
dýþkýlarýnýn, salgýlarýnýn solunmasýyla meydana
gelen pnomoni þeklidir. Benzer tablo, kahve
ötenlerde, yaþ aðaç soyanlarda, fýrýncýlarda da
görülür. Organik antijenik oluþumlara karþý bir
reaksiyondur. Prognozu iyidir. Hastanýn
muayenesinde inspirasyon sonu ince raller
alýnýr.Akciðer filminde diffüs intersititiel akciðer
görünümü vardýr. Taný için anýlan antijenlere
karþý antikorlarý gösteren presipitan antikor
aranmasý ile konur. Steroitlere yanýt veren
pnomoni þeklidir.

Kuþ Gribi (Avian Inflüenza):

Tarým Koruma Ýlaçlarý :

Avian Influenza, A (H5Nl) ilk kez Hong Kongda
1997 yýlýnda tespit edilmiþtir. Virus kuþlardan
insana geçmiþtir. Aslýnda Ýnflüanza virusu
dünyada 1918,1957 ve 1968 yýllarý arasýnda üç
pandemiye sebep olmuþ ve milyonlarca insanýn
ölümüne yol açmýþtýr.

Pestisitler (Pesticide)

Tedavisinde tetrasiklin ve eritromisin kullanýlýr.

Hastalýðýn belirtileri, gripal enfeksiyon tablosu
ilebirlikte,ateþ,öksürük, boðaz ve kas aðrýsý baþlar
pnomoni, Adult respiratory Distres sendoru ve
ile devam eder ve birden fazla organ yetmezliði
ile ölüme sebep olur. Hastalarda lenfopeni,
karaciðer fonksiyon testlerinde bozulma, kanýn
pýhtýlaþmasýnda bozulmalar olur.

Tarla gibi ekim alanlarý, bahçelerde iyi ürün
olabilmek için kullanýlan koruma ilaçlarý genel
olarak Pestisit (Pesticide) denilen bir grup kimyasal
maddeler kullanýlmaktadýr. Bunlar tekbir ilaç
olduðu gibi, bir karýþým da olabiliyor. Pestisitlerin
kullanýdýðý alanlar yalnýz tarým alanlarý deðildir.
Pestisitlerin deðiþik amaçla kullanýlmasýnda çeþitli
isimlerle anýlan türleri vardýr. Örneðin genelde
sinek ilacý olarak bilinen Ýnsektisitler ( Ýnsecticide)
meyva ve sebzelerin yapraklarýný cürüten,
meyvalara zarar veren, çekirdeklerini delen zararlý
canlýlar için kullanýlýr. Bu zararlýlarýn çok deðiþik
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türleri vardýr. Örneðin zeytin üretimine büyük
zarar veren zeytin sineðinin (Dacus Oleae)
larvalarý, pupu ve larvasý vardýr. Zeytin güvesi
olarak bilinen Prays Oleellus zeytin çiceðine,
yapraðýna zarar veren, zeytin meyvesine ve
çekirdeðini deler. ve Zeytin tripsisi (Liothrips).
Özetle, yapraðýna, yeþil zeytin meyvasýna olgun
hale gelmiþ zeytinin çekirdeðine zarar vererek
yere dökülmesine sebep olan böceklerdir. Kirazýn
kurtlanmasýna sebep olan kiraz sineði (Rhagoletis)
birbaþka örnektir.
Ýnsektisitlerin içinde en önemli grubu, sinir
sisteminde acethylcholineesterase enzimini inhibe
edip, sinapsis ve myoneural bileþkede toplamasý ile
etkisini gösteren Organophosphate gurubu ilaçlardýr.
Bilhassa çocuklarýn ilaçlý kiraz , erik, elma gibi
meyvalarý yenmesi sonunda, terleme, pupillada
küçülme, görme bulanýklýðý, aþýrý göz yaþý ve tükrük,
hýrýltýlý solunum gibi muscarinic etki yanýnda,
reflekslerde azalma kramp, felç ile kendini gösteren
nikotinik etki vardýr. Bu tür zehirlenmenin en iyi
ilacý Atropindir.
Pestisitlerin içinde yer alan Herbisit ( Herbicide)
sýnýfý ilaç, tarlalara musallat olan, büyük yapraklý
yabani otlarýn ve yerde sürünen dikenlerin ortadan
kaldýrýlmasý amacýyla kullanýlýyor. Bunlarýn içinde
en önemlileri, 2,4-D ;Dicambave Silvex Chlorphenoxy
Herbesitedir. Bu grupta Carbamate herbesitleri ve
Paraquate olarak bilinen Bipyridyl sýnýfý ilaçlar da
vardýr. Uçaklarla veya sýrt motoruyla püskürtülerek
kullanýlan Paraquat, akciðerler, üzerine etki yaparak
solunum yetmezliði, (ARDSye benzeyen sendrom),
pulmoner fibrosis, kimyasal pnomoni gibi öldürücü
hastalýklarý yapar. Paraquatýn böbrekler ve karaciðer
üzerine de toksik etkisi vardýr..
Fungisitler (Fungicide) Dithiocarbamate ve
Phthalamides sýnýfý ilaçlar ve Kadmium, bahçe
ve tarla ürünlerine musallat olan küf mantarlarý,
bakteri, virus ve riketziyalarýn ortadan kaldýrýlmasý
için kullanýlýyor. Fungisitlerin en çok kullanýldýðý
meyva ve sebze hastalýklarý, domates ve
patateslerin mildiyo hastalýðý, güve, kýrmýzý
örümcek, monilya ve külleme gibi halk dilinde
adlandýralan mantar hastalýklarýdýr.
Fungisitlerin sebep olduðu zehirlenmelerde, active
charcol ile gastrik lavaj, K vitamini kullanýlýyor
Bu sýnýf ilaçlarýn çoðunun karsinojenik, deney
hayvanlarýnda sindirim kanalýnda karsinojenik
olduðunu gösterilmiþtir. Alerjik kontak dermatit,
astmaya benzer durum, baþ aðrýsý,bulantý kusma,baþ
dönmesi,ve göz kararmasýna sebep olabiliyorlar.
Fumigant ve Nemotociteler (Fumigans ve
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Nematocides) sýnýfý ilaçlarýn çoðu halogene
hidrokarbonlardan örneðin yaðda eriyen
anestetikler ve alkali ajanlardýr.. (ethylene
dibromide, methy bromide, carbon tetrachloruride
gibi), sülfür ve fosfor bileþikleri (sulfuryl fluoride,
Phosphine),hidrojen syanide, ethylene oksit ve
fomaldehit gibi ilaçlarda fumigat veya nematosit
olarak kullanýlýyor. Nematositler toprak için
kullanýlýyor. Ethylene oksit bir nematosit ilaçtýr.
Fumigantlar, sinekleri ve bunlarýn yumurtalarýný
ve mikroorganizmalarý öldürmek için kullanýlýyor.
Paketlenmiþ kuru yemiþler, meyvalar baklagiller
bunlarla korunur. Evlerde, depolarda tahýl
asansörlerinde, seralarda kullanýlýr. Nematosit
dumanlarý topraktaki parazitleri, sudaki
mikroskopik yuvarlak kurtlar üzerinde de etkilidir.
Fumigant ve nemotositlerin dumanlarý solunum
veya deri ile vücüda girer. Halojenize
hidrokarbonlarýn deney hayvanlarýnda
karsinojinikolduðu ispatlanmýþtýr.
Toksisite Belirtileri : Halojenize olanlar genel
anestetik gibi etki gösterir. Yani, baþ aðrýsý,bulantý,
kusma, baþ dönmesini takiben uyku hali,
yorgunluk, konuþmada güçlük, dengesizlik en sýk
görlen yan etkidir Aðýr zehirlenmede, bilinçi kaybý,
solunum depresyonu ile ölüm olabiliyor. Bu gurup
tarým ilaçlarýnýn kronik zehirlenmesinde, solunum
yollarý, karaciðer, böbrek fonsiyon bozukluklarý
olabiliyor.
Syanit haric, diðer fumigantlarýn tümünde tedavi
semptomatiktir. Yani solunum desteði ve
antikonvülsiyan ilaçlar ön sýrayý alýr.
Rodentisitler ( Rodenticide)
Fare, sýçan gibi kemiricilerle mücadele için
kullanýlan tarým ilaçlarýna rodentisit denilmektedir.
Bu ilaçlarýn içinden önemlileri, Thallium, Arsenik
trioksit, uzun etkili antikoagülanlar ( warfarin)
ve Striknin ve benzerleri vardýr. Tahýllarýn silo ve
depolarda cürümeden muhafazasý tercih edilen
tohum ilacýdýr. Bunlar genel olarak nörotoksiktir.
Paraliziler ile ölüme sebep olurlar.
Cumadine baðlý kanamalarý kontrol altýna almak
için K vitamini kullanýlýyor.
Biositler (Biocides), içme sularýnýn ve havuzlarýn
dezenfeksiyonunda kullanýlan chlorine ve
hypochlorine sýnýfý ilaçlardýr.
Pestisit Kullanýmýnda Dikkat Edilmesi Gereken
Hususlar :
Pestisit olarak kullanýlan her ilacýn etiketi ve
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prospektisinde, ilacýn terkibi, kullaným yerleri,
dikkat edilecek hususlar (giysi, gözlük, eldiven
takma gibi) zehirlenme belirtileri ve yardým
istenilen merkezler hakkýnda geniþ bilgi vardýr.
En tehlikeli zehirlenme, yanlýþlýkla veya intihar
amacýyla zehirli ilacýn içilmesiyle oluyor.
Pestisit kullanan bir kiþi zehirlendiinde, ilk
yapýlacak iþ, bir saat geçmeden kiþinin
dekontaminasyonudur. Üstündeki giysiler
çýkarýlýr, bütün vücüt, bol sabunlu su ile yýkanýr.
Gözler bol temiz su ile iyice yýkanýr.
Tedavide ilk yapýlacak iþler, hava yolunu açýk tutarak
oksijenizasyonu saðlamak , dehidratasyon ve sývý
kaybýný telafi ederek bilinç kaybýný önlemek ve kan
baþýncýný kontrol etmektir. Yapýlmamasý gereken
iþlemler : Hydrocarbon içilmesi veya yutulmasýnda
gastrik lavaj yapmak kontur indikedir. Kiþide volüm
kaybý varsa, onu kusturmak, barsaklarýný
temizlemeye yönelik tedaviler (lavman vs)
yapmamak lazýmdýr. Yapýlabilirse, volüm kaybý
düzeltilmeli, tansiyon düþükse vazopressör ilaçlarla
yükseltilmeli.

Kaynaklar
1.- Rosenberg J. Pesticides. In (edt) LeDou J. Occupational Medicine. Prentice-Hall Int. Inc UK. London. 1990. pp. 401-431.
2.-Simpson,Jr W. Pesticides. In (Edt) Lessenger JE. Agricultural Medicine. A Practical Guide. Springer, 2006 New York NY.
Pp 167-189.
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BÝSSÝNOSÝS
Pamuk, keten, kenevir, kendir,jute,çaay ve domuz
ahýrlarýndaki organik tozlarýn solunmasýyla
meydana gelen hastalýklara Bissinosis (B) denir.
Birleþik Amerikada 35,000 tekstil iþçisinin veya
emeklinin hasta olduðu hesaplanmýþtýr. Siyah
Akciðer denilen bissinosisten yýlda 4,000 kiþinin
öldüðü hesaplanmýþtýr. (1,2)
Türkiyede yukarýdaki tarým ürünlerinin yetiþtirildiði
yerler, Balýkeser, Ýzmir (Tirem,ödemiþ) Aydýn,Burdur,
Kastamonu (Taþköprü),Çankýrý, Yozgat, Kocaeli
(Kandýra), Amasya ( Merzifon),Tokat, Sansun, Ordu,
Malatya ve Urfa ( Suruç ve Siverek) olarak biliniyor.
Cannabalis satira) olarak bilinen, diþi kenevir kendir
olarak biliniyor. Haþhaþ yapýlana ise Hint Keneviri
(Cannabalis indica) denilmektedir.
Tarlaya ekilen kendir veya kenevir, l metreye
kadar büyüdükten sonra, köküyle birlikte sökülüp,
sonra suya batýrýlarak yumuþatýldýktan sonra
güneþte kurutulur. Saptaki kabul soyulup lifli
kýsým elde edilir. Sonra bunlar tahta tokmakta
ezilerek iyice yumuþatýlýr, taraktan geçirilerek
lifler birbirinden ayrýlýr. Çýkrýk denilen ilkel aletle
eðrilerek ip, urgan, halat vs yapýlýr. Fabrikalarda
yukarýdaki iþlem daha modern makinelarla yapýlýr.
Fabrikanýn anbarýna gelen kenevir balyalarý kesilip,
birbirinden ayrýldýktan sonra tokmaklanýr, taraktan
geçirilir, sonra ip, urgan,halat ve halý, kilim altlýðý
gibi son ürün haline getirilir. Bu iþlemde en tozlu
yerler, depolar, tokmakla ezilme ve tarak kýsmýnda
oluyor.
Kendir veya Kenevirin Kullanýlma Alanlarý
Aþaðýya Çýkartýlmýþtýr;
Siçim, ip, urgan,halat ve yular yapýmý.
Halý, kilim altý
Köstebeklerden korunmak için
kenarlarýna ekilir.

tarla

Lifleri alýnmýþ, saplar, soba ve ocaklarda
tutuþturucu olarak kullanýlýr.
Haþhiþ veya marihuana yapýmý.
Kuþ yemi
Vernik yapýmý.
Teksitil Alanýnda veya Evlerde Kendir Dokuyan
Ýnsanlarda Görülen Hastalýklar:
Astma veya astmaya benzer durum (4)

Muköz mebran hastalýðý (nezle, gözde kýzarma,
kaþýnma, yanma)
Kronik bronþit.
A m f i z e m ( C e n t r i l o b ü l e r, p a n a c i n e r )
KOAH
Bissinosis Hastalýðýnýn Tipik Belirtileri :
Fabrikalarda çalýþan iþçilerde, haftanýn ilk
gününde, pazartesi belirtileri (Monday
morning symptoms)
Nefes darlýðý.
Mill fever denilen fabrika iþçilerinin hastalýðý.
Organik dust toksik sendrom
Bissinosisin þiddetine göre üç evresi vardýr;
Evre l : Sadece haftanýn ilk günü belirtiler
va r d ý r. N e z l e , a t e þ , g ö ð ü s t e d a r a l m a ,
kýrgýnlýk,halsizlik.
Evre II: Yukarýdaki belirtiler, haftanýn her
gününde görülür.
Evre III: Haftanýn her gününde belirtilerle
birlikte akciðer fonksiyon testlerinde bozukluk.
Bissinosis her iþçide görülmez. Hastalýðýn
oluþmasýnda etkili olaen durumlar vardýr. Örneðin,
iþçinin yaþý, çalýþma ortamýndaki toz yükü, sigara
içme ve atopik bünye. Bu nedenle hastalýðýn
prevalansý, ülkeden ülkeye deðiþmektedir. Batý
dünyasýnda prevalans % 10 iken, önlemlerin
alýnmasýyla % 5e düþmüþtür. Bu durum Türkiyedeki
pamuk iþleyentekstil fabrikalarýnda da görülmüþtür.
Yýllar önce % 38 iken bugünki durumda % 10.dýr.
Prevalans emekli iþçilerde % 26.2 olarak
hesaplanmýþtýr Bissinosis prevalansý geliþmekte
olan ülkelerde, örneðin Hindistan, Endonezya,
Sudan, Mýsýr da eskiden Bissinosis prevalansý % 3050 arasýnda deðiþmekteydi. Son deðerler % 10 olarak
bildirilmiþtir.
Bissinosisli Kiþilerde Görülen Patolojik
Deðiþiklikler :
Siyah Akciðer ( Black Lung), bronþlarda müzköz
bezlerde hiperplazi. Bronþ kaslarýnda hipertrofi,
amfizem, kronik bronyþiti ve bronþiolit olarak
tarif edilmiþtir.

TÜRKÝYEDE MESLEKSEL VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR

189

Bissinosis Patogenezinde Etkenler :
Gram  bakterilerden ortama geçen endotoxin
(3)
Gram + bakterilerden salýnan peptoglican
Pamuk çiceðinin en dýþtaki yapraðý ( Bract)
tozlarý, kýrýntýlarý.
Organik tozlar ( Kendir, kenevir, pumuk, keten
vs)
Domuz ahýrlarýnda çalýþanlarda INT-1 Alfa ;
INT 1 Beta gibi etkenler
DNA.da Toll-like resöptörlerde hipo veya
hiperresponse (yanýt).
Bissinosisten Korunma Yollarý :
Ýþe giriþte, astm veya astmaya benzer belirtileri
olanlarýn elenmesi
Çalýþma ortamýnda tozla mücadale.
Çalýþma sýrasanda maske kullanýlmasý
Hasta alanlara bronþ geniþletici ve inhnale
steroid verilmesi.
Tekstil iþçilerini bissinosisten korumak için
antibiyotik kullanýlmasý önerilmiþse de,bu öneri
tutulmamýþtýr (5)

Kaynaklar
1- Sheppard D,Hughson WG,Shillitod J. Occupational Lung Diseases. In (edt) La Dou J. Occupational Medicine. PrenticeHall Int.Inc New Jersey 1990.pp 221-231.
2- Fillmore C-M, Lanser BJ. Diseases from Plants. In (edt)Lessenger JE. Aricultural Medicine. A Practical Guide. Springer,New
York 206.pp 349-366.
3- Christiani DC,Wegman DH,Eisen Ea, et al. Cotton dust and gram  bacterial endotoxin correlations in two textile mills.
Am J Ind Med 1993;23: 333-42.
4.- Bouhuys A,Ziskin E. Byssinosis : Occupational Lung Disense In Textile Workers,In (edt) Frazier CA. Occupational asthma.
New York. Van Nostrand Reinhold,1980: 33-52.
5.- Hend IM,Milnera M, Milnera SM. Bactericidal treatment of raw cotton as the method of prevention. AIHA J 2003;64:X
88-94.
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Resim 1 - 2 : Kenevir ve kendir tarlalarý

Resim 3 - 4 : Endenozyada Jute iþçileri

Resim 5: Keten bitkisi

Resim 6: Çay toplayanlar

BU SAYFANIN RENKLÝ GÖRSELLERÝ ÝÇÝN SAYFA 219a BKZ.
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Resim 7: Enflüenza H1N1 virüsü taþýyan domuz

Resim 8: Pamuk bitkisi

Resim 9: Hint keneviri. Çiceklerinden Esrar yapýlýyor.

Resim 10: Kenevir demeti taraktan geçiriliyor.

Resim 11: Taþköprü köyünde kurumuþ keneviri soyan köylü
kadýný.

Resim 12: Kenevirler tokmakla yumuþatýlýyor.

BU SAYFANIN RENKLÝ GÖRSELLERÝ ÝÇÝN SAYFA 220ye BKZ.
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Resim 13: Evlerde kenevirden ip ve urgan yapýmýnda kullanýlan
çýkrýk.

Resim 14: Uzun yýllar evinde kenevir dokuyan bir kadýnýn
akciðer filmi. Amfizem.

Resim 15: Resim 14 teki hastanýn torakal CT kesitleri.
Panaciner ve Centrilober amfizem.

Resim 16: Ayný hastanýn özel teknikle çekilen CT.inde bazal
kýsýmlarda amfizem sebebiyle perfüzyonun iyi olmadýðýný
görülüyor.

Resim 17: Taþköprü kenevir jute fabrakasýndaki depoda
çalýþanlar.

Resim 18: Kenevir lifleri yumuþatýlýyor.

BU SAYFANIN RENKLÝ GÖRSELLERÝ ÝÇÝN SAYFA 221e BKZ.
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Resim 20: Fabrikada kenevirden iplik ve sicim yapýmý.

BU SAYFANIN RENKLÝ GÖRSELLERÝ ÝÇÝN SAYFA 221e BKZ.
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MESLEK HASTALIÐI TANISI ÝÇÝN
AKCÝÐER FÝLMLERÝNÝN OKUNMASI
Uluslararasý Ýþçi Orgütü (International Labor
Organisation = ILO) yaklaþýk yarým asýrdan beri,
standart akciðer filmlerinin meslek hastalýklarý
yönünden doðru deðerlendirilmesi için deðiþik
tarihlerde çeþitli yerlerde toplantýlar yapmýþtýr.
Buna yardýmcý olmak için standart filmler üreterek
bunlarý özellikle Avrupa , Kuzey ve Güney
Amerika ülkelerine daðýtmýþtýr. Amaçlarý, asýrlarca
haklarý yenen çalýþan sýnýfý ön plana çýkarmaktýr.
Bu filmlerdeki anormalliði çalýþanlarýn hastalýðý
þeklinde deðerlendirerek tazminatlar almalarýdýr.
Bildiðim kadar asbeste baðlý hastalýktan çalýþamaz
duruma gelen iþçi, ABDde l milyoýn dolar tazminat
almaktadýr. Türkiyede tazminat iþinin istenildiði
gibi yürütülmediði, Zonguldak ve çevresindeki
maden ocaklarýnda çalýþanlarda görülmektedir.
Öyleki, maden ocaðýnda çalýþan iþçilerden bazýlarý,
özel doktorlara çektirdiði filmlerde maden hastalýðý
ortaya çýkýnca, yýllýk taramalara katýlmaktan
kaçýnmaktadýr. Yani, hasta olanlar kaçmaktadýr.
Bunun sebebi, yer altýnda çalýþmasý sakýncalý
bulunulacaðýndan, yer üstü tesislerinde çok daha
az para ile çalýþmaya zorlanmaktadýr. Veya, bir an
önce tazminat alýr hale gelmek için, koruyucu
önlemleri ( maske takmak, delme iþini sulu yapmak
gibi) uygulamamaktadýr.
Türkiye, batý dünyasýna dönük olduðu için ILOya
üye ülkedir. Ben ilk olarak 70li yýllarýn sonunda
Uluslar arasý Kanser Araþtýrma Örgütünün (
International Agency Research On Cancer = IARC)
Lyondaki merkezinde, ILO þartlarýna göre standart
akciðer filmi okuyanlarý gördüm. Geniþ bir alanda,
birbirinden hayli uzaklýkta, yanlarýnda deneyimli
bir sekreter bulunan üç uzman eksper doktorun
çalýþmalarýna sahit oldum. Bunlardan biris Alman
olup radyolog idi, diðer ikisi önce iç hastalýklarý
uzmaný olmuþ, sonra göðüs hastalýklarý dayýnda
öðgretim üyesi kiþilerdi. Okunacak filmler önce
1/3 oranýnda üç gruba ayrýlýp okuyucularýn
masasýna konuyordu. Okuma sekreterler tarafýndan
kaðýdýna iþleniyordu. Okuyucularýn film baþýna
harcadýðý zaman birbirine uymuyordu. Kimisi çok
hýzlý okuyor, kimisi daha yavaþ. Okunmuþ filmler
toplandýktan sonra birbirleri ile karýþtýrýlýp, gene
ayný sayýda okuyuculara daðýtýlmaktadýr. Bu
daðýtýmda, gelen filmlerin içinde, diðer iki doktorun
okuduklarýnýn yanýnda, kendisinin okumuþ olduðu
filmler de vardý. Yani, kiþi bir filmi, en az iki defa
okuyordu. Bu iþlem bir kez daha tekrarlandýktan
sonra, üçü bir araya gelip birlikte filmlerin tümünü
deðerlendiriyordu. Sýkca þahit olduðum bir olay,
daha önce normal dediði filmin, aslýnda hastalýklý
olduðu ortaya çýkýnca, okuyucu utanarak, kendisine

kýzmasýydý.  Ben bunu nasýl atlarým diye kendisine
kýzýyordu. Ýlginçtir bunu en yapan radyolog olan
kiþiydi !
Benim Göremedeki Mezotelyoma epidemi olan
köyden getirdiðim standart akciðer filmlerini
okurken çok utandým. Çoðunun kalitesi
okunamayaca kadar kötüydü ki, kalitesi
Okunamaz olarak iþaret ediliyordu. Yani biz
okunamaz filmlere bakarak teþhis koymuþuz ! Önce
çok utandým, sonra Gelsinler de köy þartlarýnda
çekilen filmlere bakýp karar versinler diye teselli
oldum. Aslýnda Ýngiltere, Almanya veya New
Oleansta filmi alýnan kiþilerle, bu filmleri çekenler
eþitmiydi? Kadýnlarýn filmini çekerken çok
zorlanýyorduk. Bir türlü nefeslerini tutamýyorlardý.
Sonunda, kusurun bizde olduðunu anladýk. Onlara,
nefesini karnýnda tut demeliymiþiz ! Sözün özeti,
ben sadece standart filme bakýp meslek hastalýðý
tanýsý konulacaðýna inanmýyorum. Bu görüþümde
ne kadar haklý olduðumu, film çekilme tekniklerinin
ne kadar deðiþtiði gösteriyor. Hastanýn hikayesi
çok önemli. Þimdiki hikaye yani (Present History),
eski hikayesi ( Past history), doðup büyüdüðü
yer, ne gibi iþlerde çalýþtýðý, soruluyor. Eskiden
akciðerin P-A, yan filmleri çekiliyordu. Þimdi, düz
akciðer filmi ile yetinilmiyor, CT ve HRCT tekniði
ve diðerleri isteniyor. Biz filmleri ve banyo
malzemesini dýþ ülkelerden alýyoruz. Bunlarýn yeni
veya bayat olduðunu bilmiyoruz. Daha yazýlacak
çok þey var. Þimdilik bu kadarý yeter.
Önce film için kullanýlan form gözden geçirilir.
Ýlk sýrada iþçinin künyesi Okuyucunun kodu
Ýkinci sýrada film tarihi :Gün,ay, sene.
1- Esas sayfanýn ilk sýrasýnda filmin kalitesi
yazýlmalý.
Bunun için ;
1: Ýyi
2: Kabul edilebilir
3: Teknik hata olmasýna raðmen kabul edilir
4: Okunamaz.
Eðer filmin kalitesi l deðilse, var olan teknik hatalar
yazýlmalý.
Örneðin, sert film, yumuþak film, nefesini
tutamamýþ, dönük, banyo hatasý, artefak gibi.
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Parankimal anormallikler
Küçük opasiteler
Yaygýnlýk
0/- 0/0 0/1 Katogori 0= küçük opasite
yok veya 1 den az
1/0

1/1

1/2

Katogori 1

2/1

2/2

2/3

Katogori 2

3/2 3/3 3/+ küçük opasiteler standart
filmdekilerden fazla
Zonlar RU LU ( R,sað ; L,sol : U üst zon,
M orta zon L alt zon)
RM

LM

RL

LL

q= 
arasýnda









1.5-3 mm

3  10 mm. 

Ýrregüler
s/s t/t u/u Küçük düzensiz
opasiteler.
s= geniþliði 1.5 mm
t=



1.5-3 mm.

u=



3-10 mm.

Karýþýk

Katogori C: Bir büyük opasite sað üst lobu
geçiyorsa veya toplam opasitelerin büyüklüðü
sað üst lobdan büyükse.
Plevral anormallikleri
Lokalize Plevral Plaklar :
Göðüs duvarýnda.

Profilde
=Saðda ; L = Solda)

Yuvarlak
p/p q/q r/r : p= yuvarlak
opasitenin çapý l.5mmyi aþmaz

r/= 

Katogori B: Tek opasitenin uzun çapý 50 mm.yi
geçiyor fakat sað üst lob alanýný geçmiyorsa
veya birden fazla büyük opasitlerin en uzun
çaplarýmýn toplamý 50 mm.yi geçiyorsa fakat
sað üst lob alanýný geçmiyorsa veya toplam
opasitelerin büyüklüðü sað üst lob alanýný
aþmýyorsa.

p/s

p/t

p/u

p/q

p/r

q/s

q/t

q/u

q/q

q/r

r/s r/t

r/u r/p

r/q

s/p s/q

s/r

s/t

s/su

t/p

t/r

t/s

t//u

t/q

u/p u/q u/r u/s
Büyük Opasiteler
opasitelerin çapý

u/t

0 A B C Büyük
10 mm.yi geçmeli

Katogori A: Tek bir opasitenin en geniþ çapý 50
mm.kadar büyük ; veya en büyük çaplarý toplamý
50 mm geçmemiþs, ve birden fazla büyük opasitelerin en uzun çaplarýnýn toplamý 50 mmyi
geçmemiþse.

-Kalsifikasyon
Geniþlik

O

R

L (0=yok ; R

O

R

L

Optimal

R (a,b,c) L (a,b,c)

Önden

O

R

L

-Kalsifikasyon

O

R

L

Geniþlik R (1,2,3) L (a,bc)

Diyafraðma

O

R

L

-Kalsifikasyoýn

O

R

L

Diðer alanlar

O

R

L

-Kalsifikasyon

O

R

L

Sinüs c-d kapalý

O

R

L

-Profil

O

R

L

-Kalsifikasyon

O

R

L

Geniþlik (Optimal)

O

R

L

- Kalsifikasyon

O

R

L

Geniþlik

R (1,2,3) L(a,b,c)

CFP * Göðüs duvarý

Önden
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SEMBOLLER : aa:A.Sklerotik aorta, at : Apikal

plevral kalýnlaþma, ax:Bir arada küçük opasiteler,
bu : Bül, Ca. .Kanser, cg:kalsifiye granülom,lenf
bezi, co.kalb büyüklüðü,cp:Kor pulmonale:
di:intratorasik yapýlarda distorsiyon, ef:Pl.effüzyon
em.Amfizem , es: egg shell kalsifi, fr:kosta kýrýðý,
hi:hiler lap, ho:bal peteði id,diafraðma hudutu
belirgin deðil :ih. Kalb kenarý belirgin deðil
kl,Kerley cizgileri, me: Mezotelyoma pa, plate
atelektazi, pb:parankimal bant, pi:interlober fissür
kalýnlaþmasý, px,pnomotoraks,ra:round atelektazi,rp:romatoid pnomokonyoz tb. tüberküloz ad
.diðer hastalýklar
YORUM : Teknikal kalite,, baþka anormallikler
var mý? Filmdeki anormallikler pnomokonyoz
deðimli
Resim 1 :Parankimal anormallikleri (P,Q,R : STU,
büyük opasiteleri þemasý
Resim 2: Sembollerin þematik gösterilmesi
Resim 3 : Plevral anormallikler . plevral kalsifikasyon (CPP), Plevral kalýnlaþma (CFP

Resim 2: Plevral anormalliklerin (Plevral
kalýnlaþma, kalsifikasyon) þematik gösterilmesi.

Resim 1: Parankimal küçük yuvarlak ve
irregüler opasiteler (p, q, r: stu) ve A B C tipi
büyük opasitelerin, lokalizasyonu, yaygýnlýk
derecelerinin þematik gösterilmesi.

Resim 3: Pnomokonyoz dýþý hastalýklarýn
sembolik gösterilmesi.

TÜRKÝYE ALTIN - GÜMÜÞ CEVHERLEÞME SAHALARI
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TÜRKÝYE BAKIR CEVHERLEÞME SAHALARI

TÜRKÝYE DEMÝR CEVHERLEÞME SAHALARI
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TÜRKÝYE KROM CEVHERLEÞME SAHALARI

TÜRKÝYE KURÞUN CEVHERLEÞME SAHALARI
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TÜRKÝYE NÝKEL CEVHERLEÞME SAHALARI
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DÝZÝN

A

B

Akciðer kanseri (Ni,AS.ST. baðlý)126,130,132

Bakýr, 132

Allerjik kontak dermatit.Nikele baðlý,171

Baritosis,,133,134

Altýn ayarý,165

Baryum, 133

Amosit,17

Batý Nil virüsü 185

Anthophyllite, 17

Bentonit, 135

Akut silikosis 14.

Kullaným alanlarý, 135

Angel wing , 12

Berillosis, 136,138.

Anosmia (Nikele baðlý) 171

Biositler,156,186

Asbest, 17-52

Bissinosis, 183,193.

Astma (Vanadium),177

Burun kanseri (Nikele baðlý),171

Astma (Nikele baðlý) ,171

Bron (Bor), 139,140

Astma (Vanadiuma baðlý), 177

Bronkospazm (Vanadiuma Baðlý 9,177

Alopecia, 175,177

Büllöz amfizem, Maden kömürü iþçilerinin
pnomokonyosisinde), 11

Argoýn gazý, 128
Arsenik,128-131
Kullaným alanlarý,131

C

Arsine zehirlenmesi,131
Assending paralizi ve koma,175
Asbest solunmasýna baðlý hastalýklar,17-52

Caplan sendromu (Romatoid artritis+
pnomokonyosis),11

Asbest minerallerinin sýnýflandýrýlmasý, 17,18

Civa, 143

Beyaz asbest (krizotil) tartýþmalarý, 19,23

Coumadine baðlý kanamalar, 186

Asbeste baðlý beniðn plevral hastalýklar,25,26

Crocidolite asbest, 17

Beniðn asbest plörezisi,26,27
Asbeste baðlý maliðn Hastalýklar 27-41.

Ç

Maliðn Plevral Mezotelyoma, 43-45.
Asbestosis ve akciðer kanseri, 43

Çenede kemik nekrozu fosfor toksisitesi9,148.

Asbestle ilgili hastalýklarýn tanýsýnda
bronkoalveoler lavaj,43.

Çiftçi akciðeri (Farmers Lung),191

Akciðer dokusunda mineralojik analiz, 43

Çinkoya baðlý Metal fume fever,144

Avian Enflüenza A H5N1

Çinko, 144,145
Çöl akciðeri ( desert lung) 13
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D
Delirium, ( Nikel toksisitesi), 171
Deri kanseri (Arsenik toksisitesi),130
Domuz gribi Enflüenza H1N1,190

Phossy Jaw (Fosfor toksisitesine baðlý çene
kemiðinde nekroz),148
Floros,146,148
Fosfor,148,149.
Fumiganthlar, 186
Fungusitler,,186

E
G
Elmadað,Afyon Alkoloid fabrikasýnda H2S
zehirlenmesi,163.
Eozinofili, (nikele baðlý),171
Kuyumculukta Elektroliz ile kaplama, 161.
Erionite (Fibrous Zeolite) 53-116

Giant celle intersititiel pnomonu (Sertmetal
hastalýðý),150
H

Dünyada zeolit yataklarý, 53-59
Zeolitlerin sýnýflandýrýlmasý, 53.

Hantavirus pulmoner sendrom, 184

Zeolitlerin kullaným alanlarý

Herbisitler, 186

Türkiyede zeolite yataklarý, 54.

Hidrojen sülfit zehirlenmesi,179

Göreme araþtýrmalarý nasýl baþladý ? 56-61

Hiperkeratoz (AS zehirlenmesi), 130

Türkiyede zeolitler üzerinde yapýlmýþ jeolojik
çalýþmalar,61-66

Hipersansibilite pnomonisi,150

Toz ölçümleri, 66,68
Akciðer dokusunda meneralojik çalýþmalar,68,74
B r o n k o a l ve o l e r l a va j ç a l ý þ m a l a r ý , 7 4 , 7 5
Erionit üzerinde yapýlmýxþ deneysel ve genetik
çalýþmalar,75,76
Erionit köylerinde yapýlan epidemiyolojik
çalýþmalar, 77-87
Karain, 77-83

Histotoksik hipoksi ( H2S) zehirlenmesi,179
Ý
Ýtai-Ýtai hastalýðý, (Kadmium toksiusitesi), 141
K

Tuzköy, 81,83
Sarýhýdýr, 83-87

Kadmium ,141,142

Karain, Tuzköy ve Sarýhýdýr Dýþýndaki diðer
köylerle Ýgili Araþtýrmalar,88-97

Kalay, 152,153Kaolinosis (Sondaj çamuru
hastalýðý),124

Karain, Tuzköy ve Sarýhýdýrda Erionitle ile ilgili
hastalýklar,107-116.

Karbonmonoksit zehirlenmesi,179
Karboksihemoglobin,179
Kaynakçýlýk, 154-157.

F
Fanconi sendromu,(Kurþun zehirlenmesinde)
161,163
Ferriginöz cisimcik, 44.

KKK Hastalýðý (Kene-Kongo-Kýrým- Kanamalý)
hastalýðý,183
Kýrýkkalenin bir köyündeki i su kuyusundaki H2S
gazý ile psikolojik hastalýk tedavisi,179
Kimyasal pnomoni (paraquat toksisitesi) , 186
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Klor zehirlenmesi, 181
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O

Knock-down gazý (H2S),179
Kot kumlayýcýlarýnda akut, akselere, kronik
silikosis,13,14
Kömür madeni iþçilerinin pnomokonyozu, 1112.
Krom,158,159
Kurþun, 161-163
Kuyumculuk, 165,167
L
Laðýmcýlarda Maden ocaklarýndaki silikosis,
10,13,14

Organic dust toxic Sendrom, 182
Orpmed, 171
Osmium, 172
Ö
Öldürücü toz (Asbest),19
P

Lead-line (Kurþun zehirlenmesinde diþ etlerinde
mavi cizgiler),162

Paladium ,166

Lenfosit proliferasyon testi, Berillosis tanýsý
için,136.

Pestisitler,184,186

Parkinson hastalýðý, 168
Phosphine zehirlenmesi,180

M

Platin, 166
Poloroid resim, 15

Mahmut II, 9
Mangenez,168,169
Metal fFume Fever,142156,168
Methemoglobinemi,179

Psittagosis,184
Pulmoner fibrosis ( Paraquat tezihlenmesinde),186
Pulmoner mycotoxicosis,185

M TA G n l . M d . T ü r k i y e d e e n e r j i h a m
maddeleri,metalik madenler ve endüstriyel
hamyataklarý ve rezervlerini gösteren haritalar,
197-2002.

R

Muskarinik etki,

Red eyes,(Selenyum toksisitesi ),173

Reaktif Airway Disease (RAD),184
Rodentisit,186

N
S
Nemositler,186
New Castle Hastalýðý, 185
Nikel; 170,171

Sarýmsak kokusu ( Selenium, Tellurium toksisitesi
belirtisi),173,176

Nikotinik etki, 186

Selenyum, 173,174

Non-asbestos silikatlar,123,124

Sert Metal-kobalt hastalýðý),150,151
Sihirli maden Asbest,19
Siderosis,155
Silikosis, 13,15
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Septum perforasyonu, sinüsitis,159.
Silo-fillers diseases,184
Syanür zehirlenmesi, 179
Sondaj çamuru ( Kaolin, bentonit),135
Silikotik nodül 15.
Sizma Civa Madeninde akut silikosis ve cýva
zehirlenmesi, 143
T
Tarýmsal Hastalýklar,182-193.
Tarým Hastalýklarý Nedenleri, 183,184.
Teratojenik etki ( Selenyuma baðlý),173,174
Tellurium 176
Thalluum, 175
Tungusten,175
Toksik gazlar, 178-181
Türkiyede bentonit yataklarý, 135
Türkiye Kömör madenlerinde Saðlýk yönünden
önleyici geliþmeler, 15,16
Türkiyede Maliðn Mezotelyoma Trajedisi . Ne
yapýlmalý? 117-123.
U
Uzun Mehmet, 9
V

Vanadium, 177

Y
Yeþil Dil (Vanadium toksisitesi),177
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Sayfa 12 Resim 2: Melek kanadý imajý.

Sayfa 12 Resim 4: CMPde sol üst lobda q/q tipi küçük
yuvarlak opasiteler.

Sayfa 15 Resim 2: Akciðerde silikotik nödül.

Sayfa 15 Resim 3: Silikotik nödülün poloroid mikroskopik
resminde quartz kristalleri.

Sayfa 48 Resim 1: Asbest yýðýnýnda oynayan Bir çocuk.

Sayfa 48 Resim 2: Solunan yoðun asbest lifleri ile mücadele
eden bir Pulmoner Alveoler MacrofaJ ölmeden önceki hali.
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Sayfa 49 Resim 4: Siverekte ak topraktan yapýlmýþ sýva
artýklarý

Sayfa 49 Resim 5: Anadoluda MMnin endemik olduðu yerler (Koyu kýrmýzý alanlar)
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Sayfa 50 Resim 6: Ankaranýn Koparan Köyünde beyaz toprak
çýkaranlar.

Sayfa 50 Resim 10: Beyaz topraðýn bulamaç haline getirildikten
sonra oda zeminine sürülmesi.
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Sayfa 50 Resim 9: Ýçinde asbest bulunan topraðýn izolasyon,
sýcak ve soðuktan korunmak için çatýya serilmesi.

Sayfa 50 Resim 11: Kýzýlýrmak kenarýnda içinde asbest bulunan
kurþuni- gri renkte topraðýn içindeki serpantin asbest.
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Sayfa 51 Resim 12: Yollara serilmek için hazýrlanmýþ içinde
asbest bulunan kurþuni - gri renkte toprak yýðýný.

Sayfa 51 Resim 17: Asbest yýðýn üzerinde oynayan çocuklar.

Sayfa 52 Resim 18: BALda asbest cisimciði.

Sayfa 52 Resim 19: Torakoskopi sýrasýnda mezotelyoma
lezyonlarýnda biopsi alýnmasý.
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Sayfa 103 Resim 1: Karain, Tuzköy, Sarýhýdýr bunlara komþu
köyleri gösteren lokal harita.

Sayfa 103 Resim 2: Karain Köyü.

Sayfa 104 Resim 3: Karain köyünün içinde erionit bulunan
volkanik kayaç.

Sayfa 104 Resim 6: Erionit lifinin ultrastriktür iç yapýsý. (Ýan
Steele)
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Sayfa 105 Resim 10: Eski Tuzköy genel görünümü.

Sayfa 105 Resim 11:Nevþehirin Gülþehir ilçesine baðlý köyler.

Sayfa 105 Resim 12: Yaþlý bir Tuzköylü, içinde erionit bulunan
kayaçlardan yapýlan bir kemerden bize örnek çýkartýyor.

Sayfa 106 Resim 15:Sarýhýdýr köyü.

Sayfa 106 Resim 16: Eski Sarýhýdýr köyü.

Sayfa 106 Resim 18: Tuzköyde köstebek avý. Maksat akciðerde
minerolojik araþtýrma.
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Sayfa 122 Resim 1: Dayanýlmaz göðüs aðrýsý nedeniyle, bir hastanenin acil servisinde, göðüs hastalýklarý ve hariciye kliniðine
defalarla baþ vurmasýna raðmen, fayda görmeyen hasta, sonunda kendisini öldürmeye karar vermiþ. Ölümünden kimsenin
sorumlu olmadýðýný bir kaðda yazdýktan sonra sað göðüs kafesine 7 kez delici býçak saplayan, epigastýr bölgesine 6 kez
gene delici býcakla ntihar etmiþtir.

Sayfa 122 Resim 2: Adli týpta yapýlan otopside, sað üstte ve altta ortada paryetal plevrada, beyaz renkte kalsiiye plevral
odaklar, solda üstte ise baþka bir yerde, pembe renkli maliðn mezotelyoma odaklarý görülmektedir.

214

TÜRKÝYEDE MESLEKSEL VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR

Sayfa 128 Resim 1: Argon kaynaðý yapan kaynakçý.

Sayfa 131 Resim 1: Arseniðin kullaným alanlarý

Sayfa 131 Resim 2: Ýðdeliköyde yüksek oranda arsenik
bulunan suyun içilmesine baðlý el ve ayak tabaýnda
hiperkeratoz olan kadýnlar.

Sayfa 131 Resim 3: Köy yakýnýnda bulunan içinde As bulunan
Orpimed kaya parçasý

Sayfa 132 Resim 1

Sayfa 132 Resim 2
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Sayfa 138 Resim 1: Deniz Taþýtlarýnýn pervanelerinin
paslanmasýný, bozulmasýný önlemek için berilyumlu
alaþýmlardan yararlanýlýr.

Sayfa 138 Resim 2: Berillosis en çok diþ teknisyenlerinde
görülür. Bunun sebebi, diþ kromlarýnýn yapýlmasýnda
berilyumdan yararlanýlmasýdýr.

Sayfa 140 Resim 1: Boraks kristali

Sayfa 147 Resim 2: Tendürek volkaný kuzeyindeki köylerde
yüksek flüorit baðlý diþ florozu. (Oruç, 1974)

Sayfa 147 Resim 3: Eskiþehir - Beylikovada Kýzýlcaören
köyündeki flüorit (mavi) iþletmesi. (Çelik, 1983)
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Sayfa 157 Resim 1: Elektrik kaynaðýnda kullanýlan
Elektrod ( çubuklar)

Sayfa 157 Resim 2: Elektrik kaynaðý yapýlýrken

Sayfa 157 Resim 3: Argon kaynaðý

Sayfa 157 Resim 4: 60 yýl Elektrik kaynaðý yapan E.B.nin El
derisi ve týrnaklarýndaki deðiþikler
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Sayfa 160 Resim 1: Kromaj atelyesinde kullanýlan
kromik asit.

Sayfa 160 Resim 3: Ýçinde kromik asit bulunan havuzda demir
boru kromaj yapýlýyor.

Sayfa 160 Resim 5: Kýyafet
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Sayfa 160 Resim 2: Paslý demir borularýnýn kromajdan önce
ve sonraki hali.

Sayfa 160 Resim 4: Kromajý tamamlanmýþ malzeme üzerinde
kalýntý kirlilikler, zýmpara ile siliniyor, parlatýlýyor
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Sayfa 164 Resim 1: Akü kasasý

Sayfa 164 Resim 2: Akü yapýmýnda kullanýlan kurþun oksit
tozu

Sayfa 165 Resim 1: Kaynak yapan kuyumcu.

Sayfa 167 Resim 2: Kuyumculukta Elektroliz ile kaplama

Sayfa 167 Resim 3a - 3b: Altýn ayarlanmasý için kullanýlan fýrýn ve çimento kupilasyonu içindeki kurþun küreleri.
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Sayfa 190 Resim 1 - 2: Kenevir ve kendir tarlalarý

Sayfa 190 Resim 3 - 4: Endenozyada Jute iþçileri

Sayfa 190 Resim 5: Keten bitkisi

Sayfa 190 Resim 6: Çay toplayanlar
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Sayfa 191 Resim 7: Enflüenza H1N1 virüsü taþýyan domuz

Sayfa 191 Resim 8: Pamuk bitkisi

Sayfa 191 Resim 9: Hint keneviri. Çiceklerinden Esrar
yapýlýyor.

Sayfa 191 Resim 10: Kenevir demeti taraktan geçiriliyor.

Sayfa 191 Resim 11: Taþköprü köyünde kurumuþ keneviri
soyan köylü kadýný.

Sayfa 191 Resim 12: Kenevirler tokmakla yumuþatýlýyor.
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Sayfa 192 Resim 13: Evlerde kenevirden ip ve urgan yapýmýnda
kullanýlan çýkrýk.

Sayfa 192 Resim 18: Kenevir lifleri yumuþatýlýyor.
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Sayfa 192 Resim 17: Taþköprü kenevir jute fabrakasýndaki
depoda çalýþanlar.

Sayfa 193 Resim 19: Fabrikada kenevirden iplik ve sicim
yapýmý.

Sayfa 193 Resim 20: Fabrikada kenevirden iplik ve sicim
yapýmý.

