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GENEL MÜDÜRÜMÜZDEN 

Ülkemizde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 2012 yılında yürürlüğe 
girmesi ile birlikte çalışma ortamlarında sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi sü-
reçleri de hızlanmış ve bu kapsamda dikkate değer mesafeler katedilmeye başlanmıştır. 
Bu iyileşme süreçlerinde, sahada aktif olarak çalışan iş sağlığı ve güvenliği profesyo-
nellerinin katkıları da oldukça önemlidir. Ancak bir taraftan iyileşme süreçleri sürdürü-
lürken diğer taraftan üretim süreçleri değişebilmekte, teknolojinin gelişmesi ile birlikte 
çalışma ortamında yeni tehlikeler gözlenebilmekte ve yeni örgütlenme modelleri ortaya 
çıkabilmektedir. Bu anlamda, çalışma ortamlarındaki iyileştirme süreçleri kadar iş sağlığı 
ve güvenliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması da vazgeçilmezdir ve sürekli değişerek 
gelişme potansiyelinde olan çalışma hayatında bu sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için 
çalışmaların bir yönetim sistemi mantığında yürütülmesi gerekir.

İş sağlığı ve güvenliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi ve bu alanda ülkece 
hedeflediğimiz noktaya varılabilmesi için iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin ça-
balarından ve yüksek standartlarda mevzuat alt yapısından fazlasına ihtiyacımız vardır. 
İş sağlığı ve güvenliği, devlet-işçi-işveren üçlü yapısı temelinde kurulu olan ve sistemin 
başarılı bir şekilde işletilerek iş kazaları ve meslek hastalıklarının olumsuz sonuçlarının 
en aza indirilebilmesi için de tüm tarafların aktif katkı sağlaması gereken bir alandır.

İş sağlığı ve güvenliği alanında önleyici çalışmalarda bulunan taraflara önemli katkı-
lar sağlayacağına inandığımız bu kitap, Genel Müdürlüğümüzün işyeri hekimleri başta 
olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışan hekimler tarafından hazırlanmıştır. 
Bu kitap, bir mesleki akciğer hastalığı olan pnömokonyoza ilişkin güncel ve ayrıntılı tıbbi 
bilgiler içerir. Tüm iş sağlığı ve güvenliği camiasının istifadelerine sunduğumuz kitabı-
mız, pnömokonyozla mücadelede yol gösterici niteliğe haizdir. Meslek hastalıklarının tü-
müyle önlenebilir olduğunu hatırlatarak, bu çalışmanın konuyla ilgili tüm taraflara katkıda 
bulunacağı inancıyla okurlarımızı en kalbi duygularla selamlıyorum. 

Doç. Dr. Muhittin BİLGE
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü 
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ENSTİTÜ BAŞKANI 

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM) tara-
fından özellikle iş sağlığı ve meslek hastalıklarına yönelik çalışanların işyerinde bulu-
nan risk faktörlerinden sağlık durumlarının etkilenme düzeylerinin kişisel maruziyet dü-
zeylerinin ölçülmesi, sağlık sorunları başlayan çalışanların erken tanısının sağlanması 
amacıyla sektör, çalışma ortamındaki risk faktörleri ve meslek hastalığı odaklı inceleme-
araştırma faaliyetleri, basım-yayın materyalleri hazırlanması, eylem planları oluşturul-
ması, etkinlikler düzenlenmesi, danışmanlık verilmesi, uygulamalı iş sağlığı eğitimlerinin 
yanısıra iş sağlığı ve güvenliği alanında çok sayıda çalışmalar yürütülmektedir.

Bu kapsamda mesleki akciğer hastalığı olan Pnömokonyozları tanımak ve tespit et-
mek amacıyla pek çok çalışma yürütmekteyiz. Özellikle Pnömokonyozlara neden olan 
tozun kaynağında yok edilmesi amacıyla alınması gereken teknik kontrol tedbirleri gibi 
hususlarla çalışanların en temelde maruziyetinin önlenmesi hedefimizdir.

Tamamı önlenebilir olan meslek hastalıklarından pnömokonyoz özelinde yaptığı-
mız faaliyetler arasında Tozla Mücadele Komisyonu (TMK) yürütümü, II. Ulusal Pnö-
mokonyoz Önleme Eylem Planı (2017-2021), Pnömokonyoz ileri eğitim modülü, ILO 
Pnömokonyoz Radyografileri Uluslararası Sınıflandırması Okuyucu Eğitimi, Ulusal Pnö-
mokonyoz Tanı, Tespit, Bildirim ve İzleme Sistemi Projesi (UPTATBİS), toz ölçümü ger-
çekleştiren laboratuvarların yetkilendirilmesi, denetlenmesi ve İş Hijyeni Alanında Faali-
yet Gösteren Laboratuvarlara Maruziyet Ölçümleri ve Stratejilerine Yönelik Uygulamalı 
Eğitim ve Rehberlik Projesi (İSG-UERP) projesi gibi çalışmalarımız bulunmaktadır. İş 
sağlığı ve güvenliği ile ilgili yayımladığımız çok sayıdaki yayınımıza “https://www.csgb.
gov.tr/isggm/hizmetlerimiz/yayinlar/” adresimizden ulaşılabilmektedir. 

Çalışan sağlığını korumak ve geliştirmek adına işyeri sağlık personelinin bilgi, far-
kındalık ve tanı koyma kabiliyetlerini artırılmasına katkı sağlayacak bu kitabın kıymetli 
hekimlerimiz ve çalışma hayatı açısından faydalı olacağını umuyor ve ülkemize hayırlı 
olmasını temenni ediyorum. 

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma hayatı dileğiyle,
Emriye YILMAZ MOLLASALİHOĞLU

Enstitü Başkanı
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EDİTÖRLERDEN

Tamamı önlenebilir olan meslek hastalıkları sonucu maddi ve manevi kayıplar tüm 
Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de yaşanmaktadır. 

İş sağlığı çalışmalarının amacı, çalışanların; bedensel, ruhsal, sosyal yönden iyilik 
durumlarının en üst düzeye ulaştırılması ve sürdürülmesi ile çalışma kapasitelerinin ge-
liştirilmesi, bireysel özelliklerine uygun işe yerleştirilmesi, çalışma koşulları ve çalışma 
ortamından kaynaklanan sağlığa zararlı risk etmenlerinden korunması ve geliştirilmesi-
nin sağlanmasıdır.

Pnömokonyozun önlenmesi, işyerindeki toz maruziyetinin azaltılmasına ve kontro-
lüne bağlıdır. Bu durum çalışan sağlığının korunması amacıyla özellikle iş hijyeni ve 
mühendislik ilkelerinin uygulanmasıyla gerçekleştirilir. 

Bu kitabın amacı ülkemizde en sık bildirilen mesleki akciğer hastalığı olan pnömo-
konyoz hastalığına dair güncel temel bilgileri, çalışma yaşamında bu bilgilere ihtiyaç 
duyan iş sağlığı profesyonellerinin kolayca ulaşabileceği pratik ve güvenilir bir kaynakta 
toplamaktır. Kitapta pnömokonyozun tanımı, etiopatogenezi, epidemiyolojisi, ülkemizde 
ve dünyada pnömokonyoz hastalığının güncel durumu gibi konuların yanı sıra pnömo-
konyozun türleri ile en sık görüldükleri iş kolları ele alınmıştır. Pnömokonyozda tanı ve 
bildirim süreçleri detaylı olarak ele alınmış, pnömokonyozun klinik takibinde dikkat edil-
mesi gereken temel hususlar vurgulanmıştır. Son bölümde ise pnömokonyoz tanısı alan 
çalışanın sosyal durumu ile bu çalışanların çalışma yaşamında en etkin şekilde nasıl 
değerlendirilebilecekleri konusu farklı boyutları ile irdelenmiştir. 

Bu kitabın hedef okuyucu kitlesi işyeri hekimleri, aile hekimleri, göğüs hastalıkları uz-
manları, iş ve meslek hastalıkları uzmanları gibi pnömokonyoz tanılı kişilerin tanı, takip 
ve yönetimi konusunda sorumluluğu olan hekimlik alanlarıdır. Bunun yanı sıra çalışma 
yaşamında aktif rol üstlenen iş güvenliği uzmanları, iş hijyenistleri, işyeri hemşireleri, 
işyeri sağlık personeli, iş psikologları, sosyal hizmet uzmanları, mesleki rehabilitasyon 
uzmanları gibi diğer branşların da kitapta yer alan bilgilerden faydalanabileceklerini 
düşünüyoruz. Yine çalışma yaşamı ile yakından ilişkili olan iş hukukçuları, bürokratlar, 
politika yapıcılar ve diğer uzmanlar açısından da bu kitabın önemli bir başvuru kaynağı 
olacağı kanaatindeyiz.  

Bu kitabın pnömokonyoza yol açan tozlarla çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal 
yönden tam iyilik durumlarının korunması ve geliştirilmesi, çalışma şartlarından ötürü 
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çalışanların sağlıklarının yitirilmesinin önlenmesi, çalışma sırasında sağlıklarını olumsuz 
yönde etkileyecek faktörlerden korunmaları, çalışanların sağlığının geliştirilmesi çalış-
malarında değerli meslektaşlarımıza bilgi ve katkı sağlamasını temenni ediyoruz.

Dr. Canan Demir & Dr. Bülent Gedikli

Bu kitap, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştır-
ma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM), İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Bölü-
mü koordinasyonunda yürütülen UPTATBİS (Ulusal Pnömokonyoz Tanı, Tespit, Bildirim 
ve İzleme Sistemi) Projesi kapsamında hazırlanmıştır. 

Bu kitabın yazarları olan Dr. Canan DEMİR, Dr. Ahmet Uğur DEMİR, Dr. Ender EV-
CİK’e, kitabın hazırlanmasında planlama ve koordinasyonu sağlayan Dr. Bülent GEDİK-
Lİ’ye ve kontrol ve katkı sağlayan Dr. Nuri VİDİNLİ’ye, Çalışma Uzmanı Fatma Gülay 
GEDİKLİ’ye teşekkürlerimizi sunarız. 
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Dr. Canan DEMİR:                                                                                                            

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Göğüs 
Hastalıkları uzmanlık eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi 
Göğüs Hastalıkları AD’nda tamamlamıştır. 2017’de Temel 
Solunum Biyolojisi alanında “İnsan Yapımı Nanopartiküller 
ve Dizel Egzoz Partiküllerinin İnsan Mezotel Hücreleri Üzerine Olan Toksik ve İnflamatu-
ar Etkileri” konulu teziyle Yüksek Lisans (MSc) derecesini almıştır. 2018’de 4 ay süreyle 
KU Leuven Üniversitesi Tıp Fakültesi Akciğer Toksikolojisi Laboratuarı ve Meslek Has-
talıkları Polikliniği’nde Prof.Dr. Benoit Nemery ve Prof. Peter Hoet’in danışmanlığında 
“Farklı Lenfosit Proliferasyon Testi Türlerinin Nanosilika ve Berilyum Sensitizasyonunda 
Kullanımı” konusunda çalışmalar yapmıştır. İş ve Meslek Hastalıkları uzmanlık eğitimini 
2019’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İş ve Meslek Hastalıkları Eğitim Programı’nda 
tamamlamıştır. Nisan 2019’dan itibaren SB Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Has-
tanesi’nde görev yapmaktadır. 2011 yılından beri Amerikan Toraks Derneği (ATS) ve 
Türk Toraks Derneği’nin (TTD) ortak eğitim programı olan MECOR (Methods in Epide-
miological, Clinical and Operations Research) Turkey’de eğitici olarak görev almaktadır. 
TTD Deneysel Araştırmalar Çalışma Grubu Yönetim Kurulu üyesidir. Halen Hacettepe 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Toksikoloji Doktora Programı’nda eği-
timine devam etmektedir. Bunlara ek olarak meslek hastalıklarına yönelik çeşitli ulusal 
komisyonlarda ve projelerde görev almaktadır. Aynı zamanda SGK Yüksek Sağlık Kuru-
lu’nun İş ve Meslek Hastalıkları alanında danışmanlığını yürütmektedir. 
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Dr. Ahmet Uğur DEMİR:                                                                             

Dr. Ahmet Uğur Demir Hacettepe Tıp Fakültesi’ni 1992 
yılında bitirdi, aynı üniversitede 1992-1999 yılları ara-
sında göğüs hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. 
Hacettepe Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nde 
çalışmaktadır.  Uzmanlık eğitimi sırasında 1996-1999 
arasında McGill Üniversitesi’nde Epidemiyoloji ve Biyoistatistik alanında eğitim gördü, 
MSc (master) derecesi aldı. 2004 yılında doçent, 2014 yılında profesör unvanını aldı. 
Uyku laboratuvarında sorumlu hekim olarak ağırlıklı olarak uykuda solunum bozukluk-
ları ile ilgili olarak çalışmaktadır, iş ve meslek hastalıkları uzmanlık programında eğitici 
olarak görev almaktadır. Türk Toraks Derneği, Türk Uyku Tıbbı Derneği (yönetim kurulu 
üyeliği, 2008-2016), İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanları Derneği (İMUD, yönetim kurulu 
üyeliği, 2017- 2020) üyelikleri bulunmaktadır. Epidemiyoloji eğitimi ile ilgili Türk Toraks 
Derneği (TTD) ve Amerikan Toraks Derneği (ATS) ile düzenlenen MECOR (Methods 
in Epidemiologic, Clinical and Operations Research: Epidemiyoloji Klinik Araştırma ve 
Uygulama Yöntemleri) kursunda (2008-2021) ve TTD tarafından düzenlenen epidemi-
yoloji araştırma kursu etkinliklerinde yer aldı. Türk Toraks Derneği Deneysel Araştırmalar 
Çalışma Grubu üyesidir. Başlıca araştırma ilgi alanları astım epidemiyolojisi, mesleksel 
hastalıklar ve uyku bozukluklarıdır.  2014 yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanlığı Yan Dal Eğitim programında eğitici olarak 
görev almıştır. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde İş Sağlığı Doktora 
Programında Mesleksel Solunum Sistemi Hastalıkları dersini açmıştır. İSGÜM (İş Sağlı-
ğı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü) tarafından düzenlenen İLO (Uluslara-
rası Çalışma Örgütü) Pnömokonyoz Radyolojik Skorlama Sertifikasyon Eğitimini almış, 
eğitici olarak kurslara katılmıştır. 
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Dr. Ender EVCİK:

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini (1983-1989) bi-
tirdikten sonra Radyoloji Uzmanlık eğitimini Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesinde yaptı. 
Radyoloji uzmanlık tezi Diffüz İnfiltratif Akciğer Hastalık-
larında Yüksek Rezolüsyonlu BT üzerine idi. 2007-2017 
yıllarında Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesinde radyoloji uzmanı olarak çalıştı. Bu 
dönemde AÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalında İş Sağlığı Doktorasını bitirdi. Doktora tez 
çalışmasını “Şüpheli Pnömokonyoz Olgularında PA Akciğer Grafilerinin Ekran ve Film 
Değerlendirmeleri Karşılaştırması” konusunda gerçekleştirdi. 2012-2021 yılları arasında 
İSGÜM tarafından gerçekleştirilen ILO Pnömokonyoz Okuyuculuğu Kurslarında eğitmen 
olarak görev aldı. 2017 yılında emeklilik sonrası halen İş Sağlığı Radyolojisi üzerinde 
özel olarak hizmet vermektedir.

İçindekiler: 
Önsöz
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GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER 

Yazan: Dr. Ahmet Uğur Demir

Akciğerler solunum yolu ile oksijenin alınması ve karbon dioksitin atılması işlevini yerine 
getirirken dış ortam ile sürekli temas halindedir. Solunan havadaki toz, duman, partikül-
ler, mikrobik etkenler burundan başlayarak, bronş epiteli, siliyer hücreler ve alveollere 
kadar uzanan koruyucu mekanizma ile tutulmaya, engellenmeye çalışılır. Çapı 5 µ’dan 
küçük tozlar alveollere kadar ulaşarak makrofajlarca fagosite edilir ve alveollerde, in-
terstisyumda infalamasyonu başlatır. Bu mekanizma sigara içme ile yanma ürünlerinin 
solunduğu patofizyolojik süreç ile benzerlikler taşımaktadır. Solunum fizyolojisi ile ilgili 
iki temel durum solunum sisteminin solunan havadaki dış etkenlerle olan temasının ve 
etkilenmenin düzeyini açıklamaktadır. 

Solunum, beyin sapında pons ve medulla arasındaki bileşkede Pre-Bötzinger komp-
lekste yer alan ritim düzenleyici özelleşmiş hücrelerle yönetilmektedir. Solunum hızı ve 
derinliği serebral korteksin, çevresel dokulardan gelen mekanik, kimyasal uyarıların ka-
tılımıyla belirlenmektedir. Arteryel kan gazındaki CO2 parsiyel basıncı (PaCO2) ve pH 
güçlü solunum uyarılarıdır (beyin omurilik sıvısındaki etkileri aracılığıyla). Derin hipokse-
mi (PaO2 70 mmHg’nin altına düştüğünde) daha belirgin şekilde aortik ve karotid cisim-
ciklere etki ederek solunumu uyarır. 
Ortalama solunum hızı 12-20 / dakika arasındadır. Her soluk alışverişte ortalama olarak 
500 ml kadar hava solunmakta, bu havanın yaklaşık 1/3’ü alveollere ulaşmadan ile-
ti havayollarındaki hacmi oluşturmaktadır. Dakika ventilasyonu bir dakikada alveollere 
ulaşan, dolayısıyla gaz değişimine katılan hava hacmi yaklaşık 5 litredir. Günlük olarak 
solunan hacim 10 m3 civarındadır. Solunum işinin oksijen tüketimi içindeki payı %3’den 
azdır (1, 2). Akciğerlerde 300 milyon kadar alveolün oluşturduğu alveolokapiller memb-
ranla tanımlanan gaz değişim yüzey alanı 75 m2’dir (3). Bu büyüklükteki solunum yüze-
yini sağlayan en önemli özellik trakeadan başlayarak alveollere kadar 23. basamağa 
gelen havayolu dallanmasıdır. Diffüzyon kapasitesi ölçümü ile değerlendirilen alveolo-
kapiller aralıktaki gaz değişimi oldukça hızlı şekilde, solunum sırasındaki zaman aralığı-
nın 0.4 saniyesinde tamamlanmakta, maksimal egzersiz sırasında ise kapiller dolaşım 
süresi azaldığından 0.4 saniyede diffüzyonun %80’i tamamlanmaktadır (4). Bu fizyolojik 
temeller ışığında solunum sisteminin solunan havadaki etkenlerle temasının kapsamı 
anlaşılır. Bu kitabın konusu olan pnömokonyozlardaki değişikliğin akciğer dokusunda 
interstisyumda fibrozisle sonuçlandığı, bu patolojik değişikliklerin gaz değişimini etkile-
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diği olgusuyla birlikte düşünülürse, gaz değişiminin bu hastalıktan oksijen gereksinimi 
artmadıkça (eforla) önemli şekilde bozulmadığı da anlaşılacaktır. 
 
Bu şekilde çevresel ve mesleksel solunumla alınan etkenler farklı yollarla birçok solu-
num sistemi hastalığının gelişmesinde rol oynar. Dolayısıyla birçok solunum hastalığının 
mesleksel ve çevresel etkenlerle ilişkili olduğu söylenebilir. Pnömokonyozlar mesleksel 
akciğer hastalıkları içinde, neden oldukları özgül kronik sonuçlar nedeniyle ayrı bir yere 
sahiptir. 

Pnömokonyoz Yunanca pneuma (hava, rüzgâr) ve konis (toz) kelimelerinden türemiş, 
bilindiği kadarıyla ilk kez Alman Zenker tarafından 1867’de kullanılmıştır (5). Hippok-
rat’ın metal kazıcılarında solunum hastalıklarını tanımladığı (MÖ 430), Agricola’nın silika 
teması ile akciğer hastalığını tanımladığı (1500’ler) bilinmektedir.  Diemerbrock granit 
tozunun etkisini 1600’lerde tanımlamış, Ramazzini 1713’de taş ve kömür işçilerinde ak-
ciğerde fibrozis gelişimi ile daha ayrıntılı silikozis tanımı yapmış ve iş ortamının daha iyi 
havalandırılmasını önermiştir (6, 7).

ILO tarafından yapılan hastalık tanımlamalarında farklı toz türlerinin etkileme mekaniz-
malarının farklı olması nedeniyle ayrım yapmanın gerekli olduğu belirtilmiştir. 1950’de 
Sidney’deki toplantıda pnömokonyoz, toz solunması (inhalasyon) ile oluşan, tanınabilir 
bir hastalık (malign olmayan bir hastalık) olarak tanımlanmıştır. Buradaki toz, canlı orga-
nizmaları içermeyen katı durumdaki tanecikli (partikül) madde olarak tanımlanmıştır (5). 
Havadaki kirleticiler gaz halinde duman ve buhar olarak veya havaya asılı katı parçacık-
lar olan aerosol halinde bulunur. Aerosol toz, sprey, sis, duman, buhar şeklinde bulunur. 
Havadaki tozlar pnömokonyoz gibi birçok mesleksel akciğer hastalığı ile ilişkilidir (8). Lif, 
uzunluğu 5 µ’dan fazla, çapı 3 µ’dan az, uzunluk çap oranı 3 veya üstünde olan tanecik 
olarak tanımlanmıştır.

Tozlarla ilgili tanımlar; 
a. Solukla alınabilen (inhalable) toz: Toz bulutu içinde ağız veya buruna so-

lunumla alınabilir tozdur. Örnek olarak tahta tozu (nazal kansere yol açabilir) 
ve kurşun içeren alaşımın zımparalanması ile oluşan tozlar verilebilir (abzorbe 
edilerek toksikasyona yol açabilir). 

b. Torasik toz: Havayolları girişinden bronşlara ulaşabilen tozlardır. Bu kısmın 
önemli olduğu tozlara örnek olarak havayolu hastalığı oluşturan pamuk tozu 
verilebilir.  
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c. Alveolere ulaşabilen (respirable) toz: Alveollere, diğer deyimle gaz değişim 
ünitesine ulaşabilen, birikip hastalık yapabilen tozlardır, ölçümlere göre çapı 5 
µ’dan küçük tozları içermektedir. Bu tozların büyük oranda gözle görülemeye-
cek kadar küçük olduğunu unutmamak gerekir. 

Silika: Yer kabuğunda en çok bulunan maddedir (%59), tüm kayaların %95’ini oluşturur. 
Silika amorf ve kristal silika olarak bulunur. Başlıca kristal silika türleri: Kuartz (en çok 
bulunan), tridimit ve kristobalit (9). 

Silikat: Ana yapı silikon-oksijen (SiO4) 4- tetrahedron’dur. Merkezde bulunan silikon kat-
yonu (Si4+) dört oksijen atomuna bağlanmıştır. Yer kabuğunda tetrahedronlardaki güçlü 
silikon-oksijen bağları ile bir arada tutulur (zıt kutuplar ve elektron paylaşımı ile kurulan 
bağlar). Bilinen minerallerin ~%25’i ve en yaygın olanların %40’ı silikatlardan oluşur. 
Magmatik kayaçlar: Yer kabuğunun %90’ını oluşturur, büyük oranda silikatlardan oluşur 
(9).

Asbest: Sanayide yaygın olarak kullanılan krizotil hidröz magnezyum silikat 
(Mg3Si2O5(OH)4)’tır. Ticari değer kazanması 19. yüzyılda olmuştur. 1868’de İtalya’da bir 
madende ve sonrasında Kanada Quebec’de büyük ölçekli üretim yapılmıştır. Uzun lifler 
(>1 cm), iplik şeklinde sarılmaya uygunluk taşır. Sert, yumuşak yüzeyli lifler sarmaya 
uygun değildir, ancak pamuk gibi kaba yüzeyli liflerle harmanlanırsa kullanılabilir. Kısa 
lifler ise kâğıt, karton, mukavva, çimento üretiminde kullanılır (10).

Kömür: Daha çok karbonize bitkisel maddeden oluşan bir fosil yakıttır. İnorganik mad-
delerden, silika ve silikatlardan, uçucu hidrokarbonlardan ve metallerden oluşur. Maden-
cilik sırasında kömür yataklarının ve komşu kaya tabakalarının bozulması ile açığa çıkar. 
Atmosferdeki diğer kömür tozu kaynakları makinelerden ve madenlerin yüzeyinde sızıntı 
ile patlamaları engellemek için kullanılan ezilmiş kireçtaşı gibi karbonatlardan çıkan dizel 
egzoz gazıdır (11).  
 
Farklı bir anlatımla pnömokonyozlar akciğerde toz birikmesi ve ürünlerine karşı oluşan 
doku reaksiyonu sonucu oluşan hastalıklardır. Toz tanecik büyüklüğü hastalık gelişimin-
de önemlidir. Tozların havada asılı kalması ve solunabilmesi ile ilgili olarak geometrik 
yapılarının da önemli olması nedeniyle başka bir tanımlamada tanecik aerodinamik çapı 
hipotetik olarak 1 g/cm3 yoğunluğunda, hareketsiz, havada belli hızda hareket eden ta-
necik olarak belirtilmiştir.  
Birçok inorganik toz için tanımlanmış olan pnömokonyozlarda önemli etkenler ve has-
talıklar akciğerde fibrozis oluşturan silikozis, kömür işçisi pnömonyozu ve asbestozistir. 
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Pnömokonyozun küratif bir tedavisi yoktur, belirti vermeyeceği gibi nefes darlığı, öksü-
rük, balgam gibi yakınmalar da olabilir. Tanı ve taramada akciğer filmi kolay, ucuz, rad-
yasyonun düşük dozda uygulanması ile ilk seçenektir. Akciğer filmleri İLO (International 
Labour Organization: Uluslararası Çalışma Örgütü) tarafından önerilen, eğitim gerekti-
ren bir skorlama sistemi ile referans filmleri kullanılarak değerlendirilir. Filmlerin basılma-
sından giderek vazgeçildiği için dijital filmler için de standartlar geliştirilmiştir. Filmlerdeki 
hiçbir bulgu hastalığa özgü değildir ancak toz teması bilinen çalışanların taramasında 
saptanan yeni gelişmiş değişiklikler aksi kanıtlanana dek pnömonyozla uyumlu kabul 
edilir. Amaç sadece pnömokonyoz tanısı koymak değil, filmlerdeki pnömokonyoz bul-
guları ışığında, işyerlerinde toz kontrol önlemlerinin alınmasını sağlayarak hastalığın 
gelişmesini önlemektir. 

Silika (kristalin silika), yer kabuğunda bulunan taşın tozu olarak düşünülebilir. Taş, toprak 
ve kumun işlenmesi ile ilgili işlere örnek olarak; madenler, taş delme ve işleme, döküm-
hane, metalürjik işlemler, seramik, çimento ve cam endüstrisi, inşaat, kumlama, tarım, 
diş teknisyenliği, diatomik toprağın dağıtılması sayılabilir. Silika teması hastalık gelişme-
se bile bağışıklık sistemi üzerine olan etkisi sebebiyle tüberküloz riskini arttırır. Silikozisle 
birlikte kanser riski de artmıştır. 

Kömür işçisi pnömokonyozu (KİP) madende kömür tozu soluyanlarda görülür. Kömür 
tozu küçük havayolları çevresinde de birikerek bronşite yol açabilir. Silikozis ve kömür iş-
çisi pnömokonyozunda opasiteler üst loblarda daha çok yaygındır. İlerleyen hastalıkla bü-
yük opasitelerle fibrozis, lenf bezlerinde büyüme ve yumurta          kabuğu görünümünde 
kalsifikasyon görülür. Kronik tablo 10-20 yıllık temasla, akut tablo birkaç yıl içinde gelişir, 
solunum yetmezliğine neden olan alveolosilikoproteinozis ise birkaç ay- beş yıl arasın-
daki temasla genellikle yoğun kuartz içeren ince tozun solunmasıyla gelişir. Yoğun toz 
teması ile daha kısa sürelerde hastalık gelişebilir. Kot kumlamacılık kısa sürede solunum 
yetmezliği ve ölüme yol açmış olan kötü bir örnektir. Pnömokonyoz işten ayrıldıktan son-
ra ilerlemeye yavaşlasa da devam eder; etkilenen kişiler işten ayrıldıktan sonra da tanı 
alabilir. Meslek öyküsünün geçmişte yapılan işleri içerecek ayrıntılarla alınması gereklidir.  

Asbest doğal olarak bulunan fibröz mineral silikattır. Isıya ve güce dayanıklı olması özel-
liği ile birçok endüstri uygulamasında kullanılmıştır. Lifleri uzun ve incedir. Aeorodinamik 
yapıları sebebiyle akciğerde ilerleyebilir. Farklı asbest lifler içinde beyaz asbest (krizotil) 
kıvrımlı yapısıyla vücutta çok uzun süre kalmaz, amfibol asbest türleri ise dikensi şekil-
leriyle vücutta daha uzun süre kalır. Aktinolit, Amozit, Antofilit, Krosidolit, Ricterit, Tre-
molit amfibol asbest türleridir. Tüm asbest türleri karsinojendir, amfibol asbest türlerinin 
karsinojenik özelliği daha fazladır, doz yanıt ilişkisi vardır ancak riskin artmadığı bir doz 
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tanımlamak güçtür. Bu sebeple Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) her türlü asbestin kullanı-
mının yasaklanmasını önermiş, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkeler bu çağrıya 
uymuştur. Asbestli çimento, yer kaplama, izolasyon, yangından koruyan maddeler, teks-
til, asbestli kâğıt ürünleri, sürtünme maddeleri, plastiğe sağlamlık verilmesi, bina yıkımı 
(kentsel dönüşüm) ve gemi sökümü asbeste maruz kalınan işlerdir. Kentsel dönüşüm 
ve gemi sökümü için güvenli yöntemler tanımlanmıştır. Türkiye için özel bir risk çevresel 
asbest temasıdır. Türkiye ve Kıbrıs’ta asbest depozitleri bazı yerlerde, kırsal alanlarda 
toprakla bulaşık halde bulunmakta, farklı kullanımlar içinde (pekmez toprağı, damat tı-
raşına konması) en sık duvar sıvamada kullanılan beyaz toprak (ak toprak) risk oluştur-
maktadır. Liflerin duvardan ayrılıp ortama salınması ve solunması ana maruz kalım (ev 
içi inhalasyon) yoludur. Ev içi maruz kalım mesleksel etkilenmeye göre daha erken (fetal 
dönem) dönemde başlamakta ve daha uzun temasa yol açabilmektedir. Asbestle ilişkili 
hastalıklar; plevral hastalıklar (diffüz plevral kalınlaşma, plevral plaklar, plevral effüzyon, 
malign plevral mezotelyoma), malign peritoneal mezotelyoma, parankimal hastalık (as-
bestozis), bronş kanseri (daha çok asbestozis zemininde, sigara içicilerde) şeklindedir. 
Asbestin vücutta saptanması bronkoalveoler lavaj sıvısının elektron mikroskobu incele-
mesiyle yapılabilir.  

Meslek hastalıklarının tanısında önemli üç bileşen hastalık tanısı, işle ilgili etkenin göste-
rilmesi ve belki de en önemlisi hastalık ve etken arasındaki ilişkinin (nedensel ilişki, illiyet 
bağı) gösterilmesidir. Öncelikle hastalığın klinik ve laboratuvar incelemelerle kesinleşti-
rilmiş olması gerekir. Pnömokonyozlar için tanı büyük oranda klinik ve radyolojik incele-
me ile konur. “Anamnez ve Fizik Muayene” bölümü ile “Radyoloji” bölümünde bu konular 
özetlenecektir. Maruz kalımla ilgili bilgiler öykü, toz ölçümleri ve kayıtlardan elde edilen 
bilgilerin konuyla ilgili bilimsel bilgilere göre değerlendirilmesi ile toplanır. İlliyet bağı açı-
sından değerlendirildiğinde pnömokonyozlar işle hastalık ilişkisinin daha güçlü şekilde 
kurulabildiği meslek hastalıklarıdır. Mesleksel etkenlere atfedilen oran pnömokonyozlar 
için %100 olarak hesaplanmıştır (12, 13, 14). Asbestozis için ülkemizde çevresel asbest 
maruz kalımı önemlidir, bu tür olgularda çevresel asbest ve fibröz zeolit (erionit) tema-
sının araştırılması gerekir. Bu konudaki en geçerli kanıtlardan biri işe girişte alınacak 
akciğer filmleri ile yapılacak karşılaştırmalardır.  

Burada bir parantezle çevresel asbest temasından söz etmek gerekirse; çevresel as-
best teması ülkemiz için önemlidir. Bu konuda, özellikle Dr. İzzet Barış’ın öncülüğündeki 
araştırmalar önemli bilimsel kanıtlar sunmuştur; bu alanda Selahattin Yazıcıoğlu   ve 
Muzaffer Metintaş hocaların da ismini anmak gerekir (15-19). Çevresel asbest tema-
sı Anadolu’da özellikle Orta Anadolu, Doğu Anadolu, Ege Bölgesi’nin iç kesimlerinde 
beyaz toprakla kontamine halde bulunan asbest liflerinin, ev duvarlarının sıvamasında 
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kullanılması, bu sıvadan serbestleşen asbest liflerinin ortama salınması ve solunması 
sonucu gelişir. İşle ilişkili olandan farklı olarak, çevresel asbest maruz kalımının çoğu 
zaman doğumla birlikte ev içinde solunma ile başlaması ve böylece maruz kalımın daha 
uzun sürdüğü, asbestle ilgili işlerde ağırlıklı olarak erkek işçilerin maruz kalmalarına kar-
şın çevresel etkilemenin her iki cinsiyeti de benzer oranlarda ve daha erken yaşlarda 
etkilediği gösterilmiştir. Bu kişilerde asbestle ilişkili tüm hastalıkların ve önemli olarak 
malign plevral mezotelyomanın sıklığının arttığı gösterilmiştir (20-22). 
Silikozis Patogenezi: Silika partikülleri, kollajenöz yapıdaki makrofaj reseptörü ile tanınır 
ve parçalanır. Silika partiküllerini fagosite eden alveoler makrofajlar akciğerden temiz-
lenmezse reaktif oksijen türlerinin (ROS) üretimini indükler ve makrofaj lizozomlarına 
zarar verir. Lizozomlardan sitoplazmaya saçılan içerik multiprotein kompleksi uyararak 
inflamazomu aktive eder. IL-1B aracılı inflamasyon zinciri inflamatuar hücrelerin top-
lanmasına yol açar. MARCO reseptörü eksikse lizozom membranı daha geçirgen hale 
gelir, daha yoğun inflamasyon oluşur. Disfonksiyone alveoler makrofajlar alveoler ara-
lıkta alveoler glikoproteini temizleyemeyince veya sürfaktan homeostazını sağlayama-
yınca PAS pozitif intra alveoler materyal birikimi ile alveoler proteinozis gelişir. Ayrıca bu 
makrofajlar profibrotik bir yanıt oluşturarak kollajen birikimi, fibrozis ve sonuçta progresif 
masif fibrozise yol açar. Fibrozis gelişiminin mekanizması tam olarak anlaşılamamış-
tır. Teknolojik ilerlemelerle hücresel transkriptomun saptanabilmesi, profibrotik alveoler 
makrofajlarda fosfoprotein 1’in aşırı eksprese edilerek osteopentinin kodlandığını gös-
termiştir. Osteopentin silikoziste artmıştır. Bunun dışında otoimmün hastalıklarla alveoler 
makrofajlardan etkilenmeyen, kan dolaşımıyla sistemik dağılıma geçen nano büyüklükte 
silika partikülleri ve TNF-α ve FAM13A genlerindeki polimorfizm ile silikozis yatkınlığı 
arasındaki ilişki gösterilmiştir (23).
Kömür Tozu Solunması ile Gelişen İnflamasyon: Kömür tozu, sitokin salınımı (TNF-α, 
IL-1 vb.) ile inflamasyon ve fibrozise yol açabilir. Madencilerde (diğer kişilerle karşılaştırıl-
dığında) serum ve bronkoalveoler lavajda (BAL) IL-1b, IL-6, TNF-α gibi sitokinler artmış 
olarak saptanmıştır. KİP tanısı olan kişilerde (birlikte progresif masif fibrozis olsun ya da 
olmasın) kontrol grubuyla karşılaştırıldığında artmış oksidatif hasar, BAL’da süperoksit dis-
mutaz, glutatyon peroksidaz ve katalaz saptanmıştır. İnflamazomlar, sinyal kompleksleri ile 
IL-1 ailesindeki iki sitokinin (IL-1b ve IL-18) proteolitik aktivasyonunu kontrol eden büyük 
makromoleküllerdir. Genetik ve farmakolojik kanıtlara göre NLRP3 (NLAP3: NACHT, LRR 
ve PYD parçalarını içeren protein 3) inflamazom aktivasyonu pnömokonyoz, viral enfek-
siyon sonrası akut akciğer inflamasyonu, idiopatik pulmoner fibrozis, KOAH ve astım gibi 
birçok akciğer hastalığının patogenezinde rol oynar (24, 25).

Asbestozis Patogenezi: Asbestin uyardığı makrofaj yanıtı ile fagositoz Rac-1 (Ras / 
Retiküler aktive sistemle ilişkili C3 botulinum toksin maddesi 1) bağımlı mekanizmalarla 
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reaktif oksijen türleri (ROS) üretimine, ayrıca sitokin ve büyüme faktörlerinin salınımına 
yol açar. Asbest ile indüklenen alveoler makrofajlar ve alveoler epitel hücreleri, mito-
kondrial ROS üretimi üzerinden alveoler epitelyal hücre apoptozisini arttırır. Bu apopto-
zis artışı myofibroblast başkalaşımı, myofibroblast tarafından kollajen birikimi ve sonuçta 
fibrozis için önemli olabilir (26).   

Tablo 1.1: Silika, Asbest ve Kömür Tozu Solunması ile İlişkili Hastalıklar: 

Pnömokonyozla İlgili Epidemiyolojik Bilgiler: Meslek hastalıklarının ve iş kazaları-
nın yılda 2.3 milyondan fazla ölüme yol açtığı, bu ölümlerin sanayileşmiş ülkelerde tüm 
ölümlerin %5-7’sini oluşturduğu, bu konudaki verilerin daha kısıtlı, iş dışındaki sağlık 
sorunlarının daha büyük bir orana sahip olduğu gelişmekte olan ülkelerde ise bu oranın 
daha düşük olduğu, bu ölümlerin %70’inin mesleki akciğer hastalıklarına bağlı olduğu 
tahmin edilmektedir (12, 30). Buna karşın gelişmekte olan ülkelerde işçilerin %15’inin, 
gelişmiş ülkelerde ise %50–90’ının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili profesyonellere veya iş 
sağlığı hizmetlerine ulaşabildiği tahmin edilmektedir. Madencilik sektöründe çalışan nü-
fusun kayıtlı çalışan olarak 9, kayıt dışı çalışan olarak 20-30 milyon kişiyi içerdiği tahmin 
edilmektedir. En çok kazanç getiren dört tip maden kömür, altın, bakır ve demirdir. Küçük 
ölçekli işletmelerin üretimdeki payı altın kaynaklarında %20, kalayda %25, tantaliumda 
%26, elmasta %20’dir. Silika tozu solumanın sebep olduğu hastalıklar içinde silikozisin 
dünyada en sık görülen meslek hastalığı olduğu bilinmektedir. Silika tozu solunan mes-
lekler arasında madencilik, inşaat, tünel yapımı, kum püskürtme, taş ezme gibi meslek-
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ler sıklıkla sayılmaktadır. Kristal silika için izin verilen maruz kalma sınırı (Permissible 
Exposure Limit) AB ve ABD’de 0,05-0,2 mg/m3’tür. Yaşam boyu silikozis riski 0,05 mg/
m3 için %20-40 olarak tahmin edilmiştir. Kuartz içeriği ve madende çalışma süresi ile 
silikozis prevalansı artmaktadır. İLO ve DSÖ tarafından 1997’de kabul edilen program 
silikozisi 2030’a kadar ortadan kaldırmayı hedeflemiştir.

Uluslararası İş Sağlığı Komisyonu (ICOH) 2014’e kadar asbest kullanımına yasak geti-
rilmesini önermiş, elli ülke asbest madenciliği ve kullanımını yasaklamıştır. Ancak ABD, 
Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya ve Endonezya bu yasağı imzalamamıştır. ICOH’un ey-
lem çağrısında şu öneriler yer almaktadır: Silika toz kontrolü ulusal tüberküloz kontrol 
programlarında yer almalı; madencilikte iş sağlığını geliştirmek için tüm işlerde (örneğin 
küçük ölçekli altın madenciliğinde cıva seyreltme programlarında) toz kontrolü kesin şe-
kilde uygulanmalı; uluslararası kuruluşlar (örneğin Dünya Bankası) altyapı ve madencilik 
projelerinde katı toz kontrolü önlemlerini şart koşmalı; devletler ve küresel sağlık toplu-
mu yukarıdaki önerilerin takipçisi olmalıdır (30).    

Küresel hastalık yükü araştırmalarında 1990 ve 2017 yıllarında pnömokonyoz prevalan-
sı %0.0054 ve %0.0069 olarak bildirilmiştir. Ölüme uyarlanmış yaşam yılı kaybı [DALY: 
erken ölüm ve yeti kaybını içeren bu ölçüt özellikle kronik, fonksiyonel bozulmaya yol 
açan hastalıkların sağlık sonuçlarını incelemek için 1990’larda önerilmiştir, morbidite 
ile mortaliteyi birleştiren bir ölçüttür (31)] hesaplamalarında kronik solunum hastalıkları, 
yüz binde 1470.03 (1369.68-1566.56), KOAH 1068.02 (999.47-1135.50), astım 297.92 
(239.69-370.88), interstisyel akciğer hastalıkları 44.04 (36.19-55.43), pnömokonyozlar 
6.64 (6.18-7.17); ölüm/yıl/100.000 için tüm kronik akciğer hastalıkları: 51.23 (49.61-
52.94),  KOAH: 41.85 (39.64-43.96), pnömokonyozlar: 0.28 (0.27- 0.30); tüm ölümler-
deki % için: kronik akciğer hastalıkları: 7.00 (6.76-7.23), KOAH .5.72 (5.43-5.97), pnö-
mokonyozlar: 0.04 (0.04-0.04) bulunmuştur. Risk etkenleri içinde en önemli risk etkeni 
sigara dumanı 396.4 (533.1-435.5), kronik solunum hastalığına bağlı ölümlerin %27’sin-
den (%24.5-29.6) sorumlu; mesleksel etkenlerdeki DALY ise 89.9 (79.6-100.7) olarak 
bulunmuştur (32). ABD’de yaşla standardize edilmiş yıllık ölüm hızları (1/milyon) kömür 
işçisi pnömokonyozu, silikozis ve asbestozis için sırasıyla 1999: 4.7, 2018: 1.0, 1999: 
0.9, 2018: 0.3, 1999: 5.8, 2018: 3.5 olarak bildirilmiştir (33). 

Kömür karbon dışında silika, mika ve kaolin gibi silikatlar, metaller ve uçucu bileşikleri 
içerir. Havadaki kömür tozuna silika ve silikat parçacıkları da karışır. Ayrıca maden hava-
sı mikrobik aerosolller de içerebilir (34). Çin’de altı milyonun üzerinde yeraltı madencisi 
vardır; 2014 yılında 29.972 yeni mesleksel akciğer hastalığı bildirilmiş, bu hastalıkların 
%90’ını pnömokonyozların oluşturduğu belirtilmiştir. Kömür madenciliği, yıkama endüs-



Giriş ve Genel Bilgiler

27

trisi, demir dışındaki metal madenciliği en sık olgu bildiren iş kolları olarak öne çıkmıştır. 
Ekonomik kayıplar doğrudan ve dolaylı olarak 8 milyar dolar ve 20 milyar dolar olarak 
hesaplanmıştır (35).  

Silikozis ile ilgili olgu artışlarının bildirildiği modern endüstriler arasında kot üretimi, yerli 
tezgâh üstü imalat ve mücevher parlatma sayılmaktadır (36). 

Asbestin yıllık 255.000 ölüme yol açtığı, bu ölümlerin 233.000’inin işle ilişkili maruz 
kalımlardan kaynaklandığı, AB’nin batı ülkelerinde doğrudan maliyetinin ulusal gelirin 
%0.70’ini oluşturduğu belirtilmiştir (37). 

Son yıllarda silikozis riskinin arttığı malzemelerden biri yapay taştır. Mutfak ve banyo tez-
gahlarının yapımında kullanılan yapay taş ufalanmış kayaların polimerle karıştırılması, ısıl 
işlemden geçirilerek döşeme haline getirilmesi ile elde edilir. Silika içeriği %90 kadardır 
ve silika oranı doğal taşlardakinden (mermer %3, granit ortalama %30) oldukça fazladır. 
Yapay taş silikozisi; yapay taş atölyelerinde veya evde kesme, parlatma ve zımparalama 
gibi işlemler veya parçaların montajı sırasında yüksek düzeyde solunabilir kristalin silika 
teması ile gelişir. Yaygın tutulumla progresif masif fibrozis tablosu, daha kısa bir latans 
döneminden (4-10 yıl) sonra gelişebilmektedir (akselere silikozis tablosu) (38).

ABD’de 1970-2020 arası dönemde kömür işçisi pnömokonyozu ve progresif masif 
fibrozis prevalansı artmıştır (Apalaşlar’da uzun süredir çalışan kömür madencilerinde 
2012’de %3.2, 2014’de %5’i geçmiştir). Toz kontrolü ile ilgili yasal düzenlemeler son-
rasında azalma olmasına karşın 1990’lardan itibaren görülen bir artışın olası nedenleri 
incelenmiş ve küçük maden ocakları (50 veya daha az çalışanı olan), maden yatağının 
alçak tavanlı olması (43 inçten kısa), madencinin yaşı, çalışma süresi, kömürün derecesi 
ve bölgesel özelliklerin bu  artışta etkisi olduğu bulunmuştur (39).

Türkiye’deki pnömokonyoz sıklığını irdeleyen yayınlarda kömür işçisi pnömokonyozu 
%13.2-14.5, kömür işçisi pnömoknyozu dışındaki pnömokonyozlar seramik sektöründe 
%6-6.5, metal işleme sektöründe %15.4, taş kesmede %22.6, kuartz değirmeni işinde 
%11.9-51, cam/metal kumlamada %36.4, kot kumlama %6 olarak özetlenmiştir (40). Tür-
kiye’deki meslek hastalıkları bildirimi incelendiğinde meslek hastalığı insidansı %0.006, 
kömür madenciliğinde %0.002 olarak tahmin edilmiştir. Bu rakamlar, pnömokonyozun 
Türkiye’deki meslek hastalıkları içinde önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir. Ayrıca 
başta “Tozla Mücadele Yönetmeliği” olmak üzere bu konudaki düzenlemelerin ve çaba-
ların meslek hastalıklarının tanınmasındaki ve önlenmesindeki yeri ve etkisi önemli bir 
örnek teşkil etmektedir.  
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Türkiye’de 2020 için nüfus, çalışan nüfus oranı, kömür madenciliğinin de içinde olduğu 
elementer meslekler grubunun oranı sırasıyla 30.873 milyon, %42.8 ve %14.4 şeklin-
dedir (41, 42). Erişkin (15 yaş üstü) nüfusta sanayi sektöründeki istihdam 2014 yılında 
%27.2 (Erkek: 32.4, Kadın: 17.1), 2020 yılında %26.2 (Erkek: %30.5, Kadın: %16.8) ola-
rak bildirilmiştir. Bu rakamlara göre yaklaşık olarak nüfusun %20’sini içeren bir kesimin 
meslek hastalıklığı risk toplumunu oluşturduğu görülmektedir. 

Silikozis tanılı 61 hastalık (60 erkek) bir olgu serisinde 24 (%39.3) olgu seramik, 24 
(%39.3) olgu diş protez yapımı, 5 (%8.2) olgu kumlamacı, 2 (%3.3) olgu kaynakçı, 3 
(%4.9) olgu maden işçisi, 3 (%4.9) olgu mermer kesimcisi olarak bildirilmiştir (43). Sili-
kozisle ilgili bir derlemede silikozis artışı seramik endüstrisinde (%6.6, ortalama maruz 
kalım: 140±74 ay) kot taşlama (%53.1, ortalama maruz kalım: 36±25 ay -96.4%, orta-
lama maruz kalım:  41±27 ay) ve kumlama işinde (%27.2, ortalama maruz kalım: 8±6 
yıl) bildirilmiştir (44). 

Zonguldak kömür havzasında çalışan kömür işçilerinde 1985-2004 arası dönemdeki 
çalışma koşulları ve pnömokonyoz olgularını inceleyen bir yazıda 730 KİP olgusu (baş-
vuruların %19’u) bildirilmiştir. Yeraltı madenci sayısı bu dönemde 23.756’dan 8.932’e in-
miş, KİP prevalansı %1.2- 6.2 (1985: %2.47, 2004: %1.63); insidansı %0.17-2.78 (1985: 
%0.44, 2004: %0.17) arasında değişmiştir (45). 

Yazarların meslek hastalıklarına koruyucu yaklaşım temellerini vurgulayan, ICOH’un 
önerileriyle benzer yorumlarını tekrarlarsak: “Tanı ve izlemdeki sorunlara karşın toz kon-
trol önlemlerinin etkin olduğu ülkelerdekine benzer KİP prevalansı bulunmuştur. Her yıl 
yeni olguların görüldüğü bu durumda toz ölçümü ve tarama standartlarının güncellenme-
si gereklidir. Özellikle yeraltındaki uzun duvar madencilik, hazırlama ve taşıma sektör-
lerinde etkin toz kontrol önlemleri alınmalıdır. Toz kontrol önlemleri daha etkin olmalı… 
Tüm akciğer filmleri sertifikalı (ILO) okuyucular tarafından değerlendirilmeli, standart 
okuyucu eğitim ve sertifikasyon programı organize edilmeli. Sürveyans sonuçları gecik-
meksizin bildirilmeli ve işyeri toz kontrolü ile ilgili yaptırımlar uygulanmalı.”  (45).  
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PNÖMOKONYOZ TÜRLERİ VE SIK GÖRÜLEN İŞ KOLLARI

Yazan: Dr. Canan Demir

Pnömokonyozlar çok farklı parametrelere göre sınıflandırılmaktadır. Bunların başında 
fibrozise neden olma durumuna göre, toza maruz kalım ile pnömokonyoz hastalığının 
ortaya çıkışı arasında geçen süreye göre (daha çok silikozis için kullanılır), komplikas-
yon gelişip gelişmemesine göre, pnömokonyoza neden olan tozların türüne veya pnö-
mokonyozun görüldüğü iş koluna göre yapılan sınıflamalar yer alır. Bu bölümde hem bu 
sınıflamalardan bahsedilecek hem de bazı pnömokonyoz türleri için klinik değerlendir-
mede kullanılabilecek pratik tablolar paylaşılacaktır. 

A. Fibrozise Neden Olma Durumuna Göre (1):

1. Fibrotik Pnömokonyozlar (1):

Bu grup pnömokonyozlar bazı kaynaklarda kollajen pnömokonyozlar ola-
rak da adlandırılır. Gelişen fibrozis fokal nodüler olabileceği gibi diffüz veya 
bunların kombinasyonu şeklinde de olabilir. Silika (silikozis), kömür tozu 
(kömür işçisi pnömokonyozu), asbest (asbestozis), berilyum (berilyozis), 
talk (talkozis) gibi tozların neden olduğu pnömokonyozlar bu grupta yer 
alır (1, 2). 
Fibrotik pnömokonyozların radyolojik bulguları oldukça zengindir ve fib-
rozisin değişik aşamalarına ait bulguları içerebilir. Nodüler veya retikülo-
nodüler lezyonlar sıktır. Perilenfatik dağılım gösteren küçük nodüller, yu-
murta kabuğu kalsifikasyonlar görülebilir. İlerleyen aşamalarında fibrotik 
odakların birleşmesiyle oluşan ve akciğerde yapısal bozulmaya yol açan 
progresif masif fibrozis (PMF) odakları gelişebilir. Bazen bu odakların ak-
ciğer malignitelerinden ayrımı radyolojik olarak güç olabilir. Bu ayrımda 
manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yararlı olabilir. Özellikle asbesto-
zis gibi akciğer parankiminde diffüz fibrozise neden olan türlerde idiopa-
tik pulmoner fibrozis ile ayrım yapmak güç olabilir. Ayırıcı tanıda meslek 
anamnezinin yanı sıra akciğer dokusunda asbest cisimciklerinin gösteril-
mesi önemlidir (1). 
Bunlara ek olarak pek çok kaynakta sert metallere bağlı akciğer hastalı-
ğı da fibrotik pnömokonyozlar arasında değerlendirilir. Sert metal akciğer 
hastalığının patogonomik bulgusu dev hücreli interstisyel pnömoni tablo-
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sudur ve akciğer tomografisinde retiküler görünüme eşlik eden buzlu cam 
dansiteleri görülür (1).  
Berilyuma maruz kalma sonucu gelişen berilyozis çoğu kaynakta “Kronik 
Berilyum Hastalığı” olarak ele alınır. Altta yatan mekanizmalar göz önüne 
alındığında berilyuma bağlı bir immunotoksisite yanıtı olarak değerlendi-
rildiğinden ayrı bir klinik antite olarak ele alınır. Ancak bazı kaynaklarda 
ise berilyozis de fibrotik pnömokonyozlar altında değerlendirilir. Klinik ve 
radyolojik olarak sıklıkla sarkoidoz ile karışır (1). 
Bir başka sık görülen fibrotik pnömokonyoz türü olan talkozisde ise akci-
ğer tomografisinde küçük sentrlobüler ve subplevral nodüller ve heterojen 
komglomerasyonlar görülür (1).  

2. Nonfibrotik Pnömokonyozlar (1): 

Bu grup pnömokonyozlar bazı kaynaklarda fibrozise neden olmadıkları için 
benign pnömokonyozlar olarak adlandırılır. Maruz kalınan toz türü ile yük-
lü makrofajlar sıklıkla gözlenir. Her ne kadar fibrozise neden olmadıkları 
belirtilse de hem radyolojik hem de patolojik olarak az miktarda da olsa 
fibrozise neden olabildikleri bilinmektedir. Demir tozu (siderozis), kalay ok-
sit (stannozis), baryum sülfat (baritozis) gibi tozların neden olduğu pnömo-
konyozlar bu grupta yer alır (1).
Siderozis nonfibrotik pnömokonyozların en sık görülen türüdür. Akciğer to-
mografisinde belli belirsiz sentrlobüler nodüller veya buzlu cam dansiteleri 
görülür (1).   

B. Toza Maruz Kalım ile Hastalığın Ortaya Çıkışı Arasında Geçen Süreye 
Göre (1):

Bu sınıflama daha çok silikozis için kullanılan bir sınıflamadır. Yer kabuğunun 
büyük bir kısmını oluşturan silika, önemli fizikokimyasal özellikleri nedeniyle 
pek çok sanayi kolunda yaygın olarak kullanılmaktadır. Silikaya en sık maruz 
kalınan iş kollarının başında madencilik, taş ocaklığı, tünel açma işleri, cam ve 
seramik endüstrisi gelir. En riskli işlerin başında ise her türlü kumlama işlem-
leri (doğrudan kuru toz halinde silikanın basınçlı düzenekler ile püskürtüldüğü 
işlemler) gelir (1).  
Silikozis temel olarak ince kristalin silikon dioksit (silika) partiküllerine maruz 
kalım neticesinde gelişir. Kristalin silikanın en yaygın formu kuartzdır. Ancak 
en potent (silikozis oluşturmaya en eğilimli) formlar tridimit ve kristobalittir (1). 
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1. Akut Silikozis:

Klinik olarak alveoler silikoproteinozis tablosu ile karakterizedir. Histopa-
tolojik örneklerde ağır alveolit ve alveoler boşlukların periyodik asit-Schiff 
boyası ile pozitif boyanan maddeler ile dolu olduğu alveoler lipoproteinozis 
tablosudur (1). 
Patolojik özellikleri ile paralel olarak radyolojik görünüm de klasik silikozis-
ten oldukça farklıdır, alveoler proteinozise daha çok benzerlik gösterir (1, 
3). Bilateral perihiler konsolidasyonlar, bilateral diffüz buzlu cam paterni, 
bilateral sentrlobüler nodüler buzlu cam dansiteleri, multifokal yamasal 
buzlu cam alanları sıklıkla görülen radyolojik bulgulardır (1).  
Kısa sürede çok yüksek miktarda silikaya maruz kalım sonucunda ortaya 
çıkan akut bir klinik tablodur. Genellikle iş sağlığı güvenliği uygulamaları-
nın yetersiz olduğu ve çalışanlara uygun kişisel koruyucu donanımların 
da sağlanmadığı işyerlerinde görülür. Genellikle 5 yıldan daha kısa sü-
ren, yoğun silika maruz kalımı ile ortaya çıktığı kabul edilir. Maruz kalımın 
çok yoğun olduğu ortamlarda aylar içinde dahi gelişebilir (1, 3). Patolojik, 
radyolojik ve klinik özellikler bakımından klasik silikozisten oldukça farklı 
bir klinik tablodur.   Alveoler silikoproteinozis tablosuna çoğunlukla akut 
solunum yetmezliği ve akut kor pulmonale eşlik eder. Ağır formları ölümle 
sonuçlanabilir (1). 

2. Akselere Silikozis:

Genellikle 5 ila 10 yıl süreli, orta dereceli silika maruz kalımları sonucunda 
ortaya çıkan, klinik özellikler bakımından akut ve kronik silikozis arasında 
yer alan bir formdur. Komplike silikozis gelişme riski yüksektir (3). 

3. Kronik Silikozis:

Genellikle daha düşük düzeyde silikaya uzun yıllar boyunca (literatürde 
10 yıldan uzun süreli maruz kalım olarak belirtilir) maruz kalım neticesinde 
gelişen yavaş seyirli bir silikozis türüdür (1, 3).  

Kronik interstisyel retikülonodüler hastalık tablosu ile karakterizedir. Histo-
patolojik olarak orta kısmında yoğun fibrotik doku içeren silikotik nodüller 
ile bunları çevreleyen partikül yüklü makrofajlar ile karakterizedir (1).  
Kronik silikozis basit veya komplike silikozis şeklinde ilerleyebilir. Basit sili-
kozis belirgin bir klinik bulgu tespit edilmeyen, silikozise bağlı herhangi bir 
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komplikasyonun gelişmediği, yalnızca silikozisin klasik radyolojik bulgula-
rıyla seyreden ve PMF’nin de gelişmediği bir hastalık formudur. Radyolojik 
olarak genellikle bilateral yaygın, çapları 1 cm’den küçük olan nodüller ile 
karakterizedir. Özellikle üst lobları ve akciğerin arka bölgelerini tutma eğili-
mindedir (3). 

Komplike silikoziste ise nodüllerin büyümesi ve/veya birleşmesi neticesin-
de oluşan büyük fibrotik opasitelerin görüldüğü Prograsif Masif Fibrozis 
(PMF) tablosu görülür. Bu tabloya genellikle akciğer parankiminde çekil-
meler ve torsiyon ile kompanzatris amfizem eşlik eder. PMF’nin ileri dö-
nemlerinde solunum yetmezliği ve kor pulmonale gelişebilir (3). 

C. Komplikasyon Gelişip Gelişmemesine Göre:

1. Basit Pnömokonyozlar (1, 2):

Akciğer parankiminde klasik pnömokonyoz bulgularının olduğu ancak 
PMF tablosunun gelişmediği ve pnömokonyoza neden olan tozların pnö-
mokonyoz dışı etkilerinin klinik olarak ortaya çıkmadığı klinik tablodur. 
Basit pnömokonyozlarda akciğer radyolojisinde genellikle sadece küçük, 
yuvarlak veya düzensiz opasiteler görülür. Bu opasiteler genellikle keskin 
sınırlı ve formedir (şekil ve yoğunluk açısından idantik). Silikotik nodüllerin 
çapları 1-10 mm arasında değişebilir. Nodüller genellikle bilateral dağılır 
ancak daha çok üst loblara ve akciğerlerin posterior lokalizasyonlarına 
yerleşme eğilimindedirler. Histopatolojik olarak sentrlobüler, paraseptal ve 
subplevral bölgelerde perilenfatik dağılıma uygun şekilde yerleşme eğili-
mindedirler.  Olguların küçük bir kısmında bu nodüllerde kalsifikasyon ile 
uyumlu bulgular gözlemlenebilir (1, 2). 
Akciğer parankim bulgularına hiler ve mediastinal lenfadenopatiler eşlik 
edebilir. Bu lenfadenopatilerde periferik kalsifikasyon özellikle silikozis ol-
gularında sıktır (yumurta kabuğu kalsifikasyon) ve silikozis için patogono-
mik bir bulgu olarak kabul edilir (1).

2. Komplike Pnömokonyozlar (1, 2):
Pnömokonyozun basit akciğer parankim tutulumunun ötesinde büyük 
konglomere fibrozis odaklarının olduğu PMF tablosunun veya havayol-
larında ve/veya akciğer dışı organlarda da çeşitli tutulumların bir arada 
görüldüğü klinik tablolardır (1, 2). 
PMF nodül yapılarının genişleyerek birleşmeleri sonucunda ortaya çıkar. 
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Bu fibrozis odaklarının merkezinde fokal nekroz ve granülomatöz enfla-
masyon sıktır. Fokal nekrozun yoğun olduğu olgularda PMF lezyonlarında 
sekonder kavitasyon gelişebilir. PMF lezyonları genellikle bilateral ve üst 
loblarda olma eğilimindedir ve çapları> 1 cm, kenarları düzensizdir. Lez-
yonlar büyüdükçe hiler bölgeye doğru çekintiler oluştururlar ve bu durum 
akciğerlerde torsiyon ve kompanzatris amfizem ile sonuçlanır (1, 2).   
Pnömokonyozların komplike hale gelmesindeki en önemli etmenler maruz 
kalınan toz miktarı (doz), maruz kalım süresi, maruz kalınan tozun türü ve 
kişinin immünolojik özellikleridir.  

Pnömokonyozların en önemli komplikasyonları şu şekilde sıralanabilir;
- PMF
- Solunum fonksiyon bozuklukları (genellikle restriktif tipte olsa da obs-

truktif veya mikst tipte de olabilir; ek olarak karbon monoksit difüzyon 
kısıtlılığı sıklıkla saptanır)

- Kor pulmonale
- Tüberküloz
- Tüberküloz dışı fırsatçı akciğer enfeksiyonları
- Kanserler (akciğer kanseri ve malign mezotelyoma başta olmak üzere)
- Romatolojik hastalıklar [Kaplan Sendromu (Kömür İşçisi Pnömokon-

yozu ile birlikte Romatoid Artrit gelişmesi) ve Erasmus Sendromu (Si-
likozis ile birlikte Sistemik Sklerozis gelişmesi) en sık bildirilen klinik 
tablolardır]

- Nefropati

D. Pnömokonyoza Neden Olan Tozların Türüne veya Pnömokonyozun Gö-
rüldüğü İş Koluna Göre:
Bu sınıflamada pnömokonyoza neden olan tozun türü veya pnömokonyozun 
görüldüğü iş kolunun adına göre isimlendirme yapılır. Aşağıda buna ait en sık 
görülen örnekler sıralanmıştır;

1. Pnömokonyoza Neden Olan Tozların Türüne Göre;
- Silikozis
- Asbestozis
- Aluminozis
- Berilyozis
- Siderozis
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- Stannozis 
- Baritozis
- Stibiozis
- Silikat Pnömokonyozları (Kaolin, bentonit, grafit, talk, pirofillit, mika, 

vermikülit, atapulgit, sepiyolit, lületaşı, olivinler, andalusit, kıyanit, silli-
manit gibi silikatlarla gelişen pnömokonyozlar)

- Nadir Toprak Elementi Pnömokonyozu
- Yapay Taş Pnömokonyozu (Yapay Taş İlişkili Silikozis)
- Sert Metal Pnömokonyozu
- PVC Pnömokonyozu (Termal Plastik Pnömokonyozu)
- İnsan Yapımı Mineral Lif (Man Made Mineral Fiber-MMMF) Pnömo-

konyozları 
- Naylon Flok Pnömokonyozu
- Mikst Toz Pnömokonyozu

2. Pnömokonyozun Görüldüğü İş Koluna Göre;
- Kömür İşçisi Pnömokonyozu
- Diş Teknisyeni Pnömokonyozu
- Kaynakçı Pnömokonyozu

Aşağıda bazı sık görülen veya klinik özellikleri bakımından önem arz eden pnömokon-
yoz türlerine ilişkin tablolar yer almaktadır. 
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Tablo 2.1: SİLİKOZİS
Etken: Silika türleri (en sık kuartz, kristobalit, tridimit)
Spesifik Radyolojik Görünüm: Yumurta kabuğu kalsifikasyonlar (egg-shell kalsifi-
kasyonlar)
Spesifik Tanısal Test: Yok
Spesifik Komplikasyonlar: Erasmus Sendromu (Silikozis & Sistemik Sklerozis bir-
likteliği)
Sık Görülen Komplikasyonlar: PMF, solunum fonksiyon bozukluğu
Kanser Riski: Silika insan için grup 1 karsinojen (özellikle akciğer kanseri ve solunum 
yolu kanserleri)
Sık Görülen İş Kolları: Madencilik, tünel açma işleri, taş ocakçılığı, mineral işleme 
(kırma, eleme, zımparalama), kumlama, cam ve seramik endüstrisi, metal döküm, 
yapay taş üretimi ile kesim ve montajı

Kaynaklar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Tablo 2.2: KÖMÜR İŞÇİSİ PNÖMOKONYOZU (KİP)
Etken: Kömür Tozu
Spesifik Patolojik Bulgular: Doku örneklerinde kömür makülleri ve prograsif masif 
fibrozis ile uyumu bulgular
Spesifik Radyolojik Görünüm: Yok
Spesifik Tanısal Test: Yok
Spesifik Komplikasyonlar: Kaplan Sendromu (KİP & Romatoid Artrit birlikteliği), 
KOAH 
Sık Görülen Komplikasyonlar: PMF, KOAH
Kanser Riski: Kanser riskinde artışa neden olduğu kabul edilir.  
Sık Görülen İş Kolları: Kömür madenciliği, kömür tozu ile çalışma gerektiren her türlü 
iş ve işlemler

Kaynaklar: 5, 6, 7  
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Tablo 2.3: ASBESTOZİS
Etken: Asbest türleri (krizotil, krosidolit, amozit, tremolit, vb…) 
Spesifik Patolojik Bulgular: Doku örneklerinde alveoler makrofajlar içinde asbest 
cisimcikleri (protein-demir kaplama ile sarılmış asbest lifleri) görülebilir. 
En Sık Görülen Radyolojik Görünüm: Daha çok diffüz interstisyel akciğer fibrozi-
si yapma eğilimindedir. Beraberinde benign plevral effüzyon, plevral kalınlaşma ve 
plevral plaklar görülebilir. ILO Pnömokonyoz Grafi Okuması’nda genellikle düzensiz 
opasiteler (s, t, u) görülür. Lerleyen evrelerde bal peteği akciğer görülebilir.  
Spesifik Tanısal Test: Bronkoalveoler lavajda veya dokuda asbest liflerinin gösteril-
mesi (elektron mikroskopik inceleme ile)
Sık Görülen Komplikasyonlar: Solunum fonksiyon bozukluğu (genellikle restriktif 
patern), difüzyon kısıtlılığı
Kanser Riski: Asbestin tüm türleri insan için Grup 1 Karsinojen (özellikle akciğer kan-
seri, malign mezotelyoma ve solunum yolu kanserleri)
Sık Görülen İş Kolları: Bina yıkımı ve kentsel dönüşüm faaliyetleri, gemi sökümü, 
asbestli fren balataları ve debriyaj kaplamalarına sahip araçların tamir ve bakım işlem-
leri, asbest içeren malzemelerin geri dönüşüm işlemleri, hurdacılık, madencilik, tarım

Kaynaklar: 1, 4, 5, 6, 7
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Tablo 2.4: BERİLYOZİS (KRONİK BERİLYUM HASTALIĞI)
Etken: Berilyum 
Spesifik Patolojik Bulgular: Kronik granülomatöz hastalık tablosuna neden olur. Alt 
solunum yollarında CD4 T hücre ve makrofaj birikimi ile karakterizedir. Dokuda nonka-
zeifiye granülomlar sıktır. Hastalığın ilerleyen evrelerinde akciğer fibrozisi görülebilir.  
En Sık Görülen Radyolojik Görünüm: Erken evrelerde anlamlı radyolojik bulgu gö-
rülmeyebilir. İlerleyen evrelerde üst ve orta zonlarda baskın olan retikülonodüler 
opasiteler görülür. Hastalığın son evrelerinde akciğer fibrozisi, bal peteği akciğer, 
granülomatöz lezyonların konglomerasyonu sonucunda kitle görünümleri 
olabilir. Parankim bulgularına ek olarak hiler ve mediastinal  lenfadenopatiler 
görülebilir.  
Spesifik Tanısal Test: Dokuda granülomatöz enflamasyonun gösterilmesi ile birlik-
te Berilyum Lenfosit Proliferasyon Testi (periferik kanda veya bronkoalveoler lavaj 
sıvısında), ayırıcı tanıda mutlaka sarkoidoz ve tüberküloz açısından değerlendirme 
yapılmalıdır. 
Sık Görülen Komplikasyonlar: Berilyum sensitizasyonuna ikincil cilt lezyonları, gra-
nülomatöz hepatit, hiperkalsemi, böbrek taşları
Kanser Riski: Berilyum İnsan İçin Grup 1 Karsinojen (özellikle akciğer kanseri ve 
solunum yolu kanserleri)
Sık Görülen İş Kolları: Seramik üretimi, nükleer enerji ve nükleer silah üretimi, sa-
vunma sanayii, uzay ve havacılık endüstrisi, elektrik-elektronik endüstrisi, metal en-
düstrisi, metal geri dönüşüm, özellikli spor malzemelerinin üretimi, diş köprüsü ve 
protez üretimi

Kaynaklar: 1, 4, 5, 6, 7



Çalışma Yaşamında Pnömokonyoz

44

Tablo 2.5: SERT METAL PNÖMOKONYOZU (SERT METAL AKCİĞERİ)
Etken: Sert metaller (tungsten karbid, kobalt) 
Spesifik Patolojik Bulgular: Dev hücreli interstisyel pnömoni paterni bu hastalık için 
patognomiktir. Buna ek olarak akciğer dokusunda metalik komponent görülebilir.  
En Sık Görülen Radyolojik Görünüm: En sık olarak interstisyel akciğer hastalığı ile 
uyumlu görünüm saptanır. İleri olgularda parankimal distorsiyon ve bal peteği akciğer 
görülebilir.  
Spesifik Tanısal Test: Histopatolojik olarak dev hücreli interstisyel pnömoni paterni-
nin görülmesi
Sık Görülen Komplikasyonlar: Kobalt irritan ve allerjik bir metal olduğundan üst 
hava yollarında irritasyon ve astım sık görülür. Solunum fonksiyon testlerinde bozulma 
(restriktif veya obstruktif tipte olabilir) sıklıkla görülür. 
Prognoz: Erken evre olgular etkenden uzaklaşılması halinde reversibl olabilir. İleri 
evre olgular genellikle fibrozise ilerler. Sert Metal Pnömokonyozu olgularında da akci-
ğer kanseri sıklığında artış bildirilmiştir. 
Kanser Riski: Akciğer kanseri sıklığında artış bildirilmiştir.
Sık Görülen İş Kolları: Sert metal üretimi, sert metalden araç gereç üretimi, sert 
metallerle yapılan kesme, delme, taşlama veya parlatma işlemleri, elmas parlatma ve 
elmas kesim işleri, elmas uçlarla yapılan her türlü kesim işlemleri

Kaynaklar: 1, 4, 5, 7
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Tablo 2.6: TALKOZİS
Etken: Talk (hidrate magnezyum silikat) [Genellikle demir, nikel, kuartz, mika, kaolin, 
asbest türleri ile bir arada bulunur)
Spesifik Patolojik Bulgular: Nonnekrotizan granülomatöz enflamasyonu takip eden 
progresif fibrozis tablosuna neden olur. 
En Sık Görülen Radyolojik Görünüm: Asbestozise benzer şekilde yaygın nodüler 
ve retiküler infiltrasyonlar ile karakterizedir. Asbestozisten farklı olarak apeksler ve 
kostofrenik sinüsler korunmuştur. İleri evrelerde PMF gelişebilir. Bazı hastalarda hiler 
lenfadenopatiler görülebilir. 
Spesifik Tanısal Test: Yok
Sık Görülen Komplikasyonlar: Solunum fonksiyon bozukluğu (genellikle restriktif 
patern), difüzyon kısıtlılığı
Prognoz: Fibrojenik tipte pnömokonyoza neden olması nedeniyle radyolojik bulgula-
rın ve solunum fonksiyonlarının yakın takibi gerekir. 
Kanser Riski: Silika ve asbest içermeyen saf talk ile artmış kanser riski bildirilme-
miştir. 
Sık Görülen İş Kolları: Deri üretimi ve tabaklanması, kauçuk endüstrisi, kâğıt endüs-
trisi, tekstil endüstrisi, seramik endüstrisi

Kaynaklar: 1, 5, 6, 7, 8
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Tablo 2.7: SİDEROZİS
Etken: Demir oksitler
Spesifik Patolojik Bulgular: Alveoler makrofajlarda demir oksit birikimi patognomik-
tir. 
En Sık Görülen Radyolojik Görünüm: Genellikle orta zonlarda, perihiler bölgelerde 
baskın olan küçük nodüller 
Sık Görülen Komplikasyonlar: Siderozisin kendisi fibrozise veya solunum fonksiyon 
bozukluğuna neden olmamakla birlikte maruz kalınan toz ve gazların içinde demir 
oksit dışında başka metaller veya silika gibi maddeler olması halinde komplikasyonlar 
gelişebilir. Hastalığın prognozu değişebilir. 
Prognoz: Maruz kalım sonlandıktan sonra patolojik değişiklikler normale dönme eği-
limindedir. Bu nedenle tanı sonrası kişinin maruz kalımdan uzak kalması, içiyorsa si-
garayı bırakması ve 6 ay sonra kontrolü önerilir.  
Kanser Riski: Demir oksitlerin kendisinin doğrudan akciğer kanserine neden oldukla-
rına dair kesin kanıtlar olmamakla birlikte demir çelik endüstrisi IARC tarafından insan 
için kesin karsinojen sektör olarak kabul edilmektedir.  
Sık Görülen İş Kolları: Kaynakçılık, demir çelik endüstrisi, metal dökümü ve metal 
işleme, kimya endüstrisi (katalizör olarak), farmasötik endüstrisi, çimento üretimi

Kaynaklar: 1, 4, 5, 6, 9
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Tablo 2.8: KAYNAKÇI PNÖMOKONYOZU
Etken: Kaynak dumanları
Spesifik Patolojik Bulgular: Alveoler makrofajlarda demir oksit birikimi görülebilir. 
En Sık Görülen Radyolojik Görünüm: Radyolojik görünüm siderozise benzerlik 
gösterebilir. Nodüller buzlu cam dansitesinde olabilir veya klasik basit pnömokonyoza 
benzer radyolojik bulgular görülebilir (Bulgular kaynak dumanının içeriğinden ve ma-
ruz kalım yoğunluğundan etkilenir) 
Sık Görülen Komplikasyonlar: Kaynak dumanlarına bağlı KOAH, beyinde manga-
nez etkilenmesine bağlı Manganizm tablosu. Kaynakçılarda metal dumanı ateşi gö-
rülebilir. 
Prognoz: Kısıtlı sayıda olguda maruz kalım sonlandıktan sonra patolojik değişiklikler 
normale dönme eğilimindedir. Bu olguların tespiti amacıyla tanı sonrası kişinin maruz 
kalımdan uzak kalması, içiyorsa sigarayı bırakması ve 6 ay sonra kontrolü önerilir. An-
cak önemli sayıdaki hastada akciğerdeki radyolojik bulguların geri dönüşlü olmadığı 
da bilinmektedir.   
Kanser Riski: Kaynak dumanları IARC tarafından insan için kesin karsinojen kabul 
edilir.   
Sık Görülen İş Kolları: Kaynakçılık 

Kaynaklar: 5, 6, 10

Tablo 2.9: DİŞ TEKNİSYENİ PNÖMOKONYOZU
Etken: Diş teknisyenliğinde kullanılan çeşitli inorganik tozların karışımı ve kumlama 
işlemlerinde kullanılan silika
En Sık Görülen Radyolojik Görünüm: Diğer pnömokonyozlarla benzer radyolojik 
görünüm sıktır. Kumlama yapan olguların radyolojik görünümü silikozise benzer. PMF 
görülebilir.  
Sık Görülen Komplikasyonlar: PMF, solunum fonksiyon bozukluğu (genellikle res-
triktif patern), difüzyon kısıtlılığı sıktır
Prognoz: Maruz kalım sonlandırılsa bile hastalıkta progresyon görülebilir. 
Kanser Riski: Akciğer kanser riskinde artış görülür (Özellikle silika ve berilyum akılda 
tutulmalıdır) 
Sık Görülen İş Kolları: Diş teknisyenliği  

Kaynak: 11
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Tablo 2.10: NADİR TOPRAK ELEMENTİ PNÖMOKONYOZU
Etken: Skandiyum, İtriyum, Lantan, Seryum, Praseodim, Neodimyum, Prometyum, 
Samaryum, Evropiyum, Gadolinyum, Terbiyum, Disprosyum, Holmiyum, Erbium, Tul-
yum, İterbiyum ve Lutesyum gibi nadir toprak elementleri 
En Sık Görülen Radyolojik Görünüm: Diğer pnömokonyozlar ile benzer radyolojik 
görünüm 
Spesifik Tanısal Test: Yok
Prognoz: Henüz yeterli bilgi yoktur. Pnömokonyozlar için geçerli olan genel ilkeler 
dikkate alınarak takip edilmelidir.   
Kanser Riski: Henüz yeterli bilgi yoktur.  
Sık Görülen İş Kolları: Sentetik gübre üretimi ve kullanımı, tarım, mıknatıs üretimi, 
süper iletken ve yarı iletken üretimi, elektronik endüstrisi, cam endüstrisi, metal en-
düstrisi, kaynakçılık, madencilik, kimya endüstrisi (katalizör olarak), petrol ve plastik 
endüstrisi, boya ve pigment endüstrisi, nükleer reaktörler  

Kaynak: 12

Tablo 2.11: YAPAY TAŞ PNÖMOKONYOZU
Etken: Yapay taş (silika içeriği %90’ın üzerine çıkabilir, beraberinde cam, ayna parça-
ları, çeşitli metaller ve reçineler içerebilir)
Spesifik Patolojik Bulgular: Tanımlanmamış
En Sık Görülen Radyolojik Görünüm: Radyolojik görünüm belirgin olarak silikozise 
benzer. Akselere silikozise benzer olgular ile PMF sıktır. 
Spesifik Tanısal Test: Tanımlanmamış
Sık Görülen Komplikasyonlar: PMF, solunum fonksiyon bozukluğu (genellikle res-
triktif patern), difüzyon kısıtlılığı sıktır 
Prognoz: Akselere silikozis veya PMF tablosu ile başvuran kişilerde yakın takip ge-
rekir. Etkenden uzaklaşılsa bile hastalık progresyonu devam edebilir. İleri olgularda 
akciğer nakli gerekebilir. 
Kanser Riski: İçeriğindeki silikaya bağlı olarak kanser riski artmıştır.   
Sık Görülen İş Kolları: Yapay taş üretimi, yapay taş kesim ve montaj işleri (mutfak ve 
banyo tezgâhı, bina ve duvar kaplamaları)

Kaynak: 13
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PNÖMOKONYOZLARDA TANI SÜREÇLERİ

A. Pnömokonyoz Tanısında Anamnez ve Fizik Muayenenin Yeri ve Önemi

Yazan: Dr. Canan Demir

Anamnez kelimesinin sözlük anlamı geçmişin anımsanması veya anılmasıdır. Tıp pra-
tiğindeki teknik anlamı ise hastanın tıbbi öyküsünün alınması işlemidir (1). Tüm klinik 
alanlar açısından anamnez alınması, klinik değerlendirmenin ilk ve en önemli basamağı-
dır. Kapsamlı ve detaylı olarak alınmış bir anamnez hekimin hastayı anlamasını, hasta-
nın mevcut şikayetleri ve tıbbi öyküsü ile hastanın kişisel ve biyolojik özellikleri arasında 
bağ kurabilmesini sağlar. Böylece hekim hastası için en uygun ve en doğru tıbbi yön-
lendirmeyi yapabilir. Doğru tıbbi planlama ve yönlendirmenin yapılmış olması şüphesiz 
doğru tanıyı ve uygun tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarını da beraberinde getirir.    

Hipokrat döneminden başlamak üzere hastalıkların yapılan işler ve çevresel etkiler ile 
olan ilişkilerinin anlaşılmasında ve aydınlatılmasında anamnez en önemli değerlendir-
me basamağı olmuştur. Meslek hastalıkları alanının kurucusu olarak kabul edilen Ber-
nardino Ramazzini 1700 yılında yayımlamış olduğu De Morbis Artificum adlı eserinde 
hastalıkların tanısının konulmasında meslek anamnezinin önemine kapsamlı şekilde yer 
vermiştir. Ramazzini bu eserinde tüm hekimlerin hastalarına “Ne iş yapıyorsunuz? Mes-
leğiniz nedir?” sorularını yöneltmelerini önermiştir (2). O zamandan bu yana iş sağlığı 
ve meslek hastalıkları alanlarında çok önemli bilimsel ve teknolojik gelişmeler olduğu 
halde, anamnez gibi yalnızca hasta – hekim ilişkisine dayanan ve herhangi bir cihaz ve 
teknoloji desteğine ihtiyaç duymayan bir tanı aracı önemini korumaya devam etmiştir. 
Gelişen teknoloji ile her geçen gün daha fazla kimyasal madde sentezlenmekte ve en-
düstriyel üretimde kullanıma girmektedir. Ayrıca, işçilerin iş ortamında maruz kaldıkları 
diğer risk etmenlerinin sayı ve çeşitliliğinde de her geçen gün artış olmaktadır. Elbette bu 
kadar karmaşık ve çeşitli risk etmenlerine ait bilgilerin yalnızca anamnez ile hastalardan 
sağlanması mümkün görünmemektedir. Ancak yine de anamnez, klinik değerlendirme-
de her zaman önemli bir başlangıç noktası ve yararlı bir araç olarak kabul edilmektedir. 
Meslek hastalığı tanısı koymak durumunda olan uzmanların – özellikle de iş ve meslek 
hastalıkları uzmanlarının- işçilerin iş ortamları, maruz kaldıkları risk etmenleri, işe giriş 
ve periyodik muayene bulguları gibi önemli tıbbi bilgileri işyerlerinden ve özellikle işyeri 
hekimlerinden elde etmelerinin mümkün olmadığı durumlarda meslek anamnezinin öne-
mi daha da artmaktadır. Yapılan araştırmalarda pnomokonyoz tanısında akciğer grafisi, 
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yüksek rezolüsyonlu akciğer tomografisi, ortam toz ölçümleri, bronş lavaj ve bronkoal-
veoler lavajda asbest ve çeşitli toz ölçümleri gibi yöntemlerin hiçbirinin maruz kalınan 
doz – hastalık ilişkisini yeterince güvenilir şekilde ortaya koyamadığı gösterilmiştir. Bu 
nedenle, asbestozis dahil olmak üzere pek çok pnomokonyoz türünün tanısında hala 
meslek anamnezi “altın standart” olarak kabul edilmektedir (2). 

Nitekim pnömokonyoz tanısı aşağıdaki kriterlerin birlikteliğine dayanır (3);
1. Pnömokonyoz gelişimi ile uyumlu meslek anamnezi

2. Pnömokonyoz ile uyumlu radyolojik görünüm

3. Ayırıcı tanıda mevcut radyolojik görünümü açıklayacak başka bir hastalığın 
tespit edilmemiş olması

Buradan da anlaşılabileceği üzere meslek hastalıklarının genelinde olduğu gibi pnö-
mokonyozların tanısında da anamnez ilk ve en önemli klinik değerlendirme basamağı 
olarak kabul edilmektedir. 

Klinisyenler için ilk değerlendirme basamağı olan anamnez alma işlemi hekimin kendi 
belirleyeceği soruların belli bir sıralama ile hastaya sorulması ve alınan yanıtların kay-
dedilmesi şeklinde olabileceği gibi standart bazı formların kullanılmasıyla da yapılabilir. 
Günümüzde pek çok klinisyen standart anamnez formlarını kullanmayı tercih etmektedir. 
Bunun en önemli nedeni standart anamnez formu kullanılmasının hekimlere sağladığı 
bilimsel ve hukuki avantajlardır. Bu avantajların en önemlisi yapılandırılmış anamnez 
formlarının özellikle meslek hastalıkları alanındaki maruz kalım öyküsü değerlendirme-
sindeki eksikleri en aza indirmesidir. Yine bu formların kullanılması neticesinde hekimler 
arasında anamnez alma farklılıklarına bağlı değerlendirme değişkenlikleri azalmaktadır. 
Anamnez alınmasındaki eksiklikler klinik belirti ve bulguların mesleksel etkenlerle iliş-
kisini güçleştirmekte, meslek hastalıklarının tanısının konulmasında zorluklara neden 
olmaktadır. Buna ek olarak, mesleksel ve çevresel maruz kalımlara ilişkin öykünün 
uygun şekilde alınmamış olması bu iki önemli hastalık grubunun tanısının konulması 
sürecinde karışıklıklara neden olabilmektedir (Aslında mesleksel olan bir hastalığın çev-
resel sanılması veya tersi gibi). Bir hastalığın meslek hastalığı olduğunun anlaşılmaması 
(meslek hastalığı tanısının konulamaması) veya aslında mesleksel olan bir hastalığın 
değerlendirme eksikliği nedeniyle çevresel hastalık olarak algılanması, iş sağlığı açı-
sından son derece önemli olan etkene yönelik korunma önlemlerinin işyerinde hayata 
geçirilememesine neden olacaktır. Bunun doğal bir sonucu olarak iş ortamında benzer 
risk etmenlerine maruz kalmaya devam eden diğer çalışanlar korunamayacak ve benzer 
hastalıklar pek çok çalışanda ortaya çıkmaya devam edecektir (4). 
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Mesleksel ve çevresel maruziyete ilişkin anamnezin standart bir şekilde alınmaması 
ve kaydedilmemesi tanısal sorunların yanında araştırma alanında da önemli sorunlara 
yol açmaktadır. Yapılandırılmış, standardize formlar olmaksızın alınan anamnezler hele 
hele yazılı kayıtlar da düzenli olarak tutulmuyorsa özellikle retrospektif araştırma tasa-
rımlarında verilerin standart olmaması nedeniyle ciddi zorluklara neden olabilmektedir. 
Yine çok merkezli çalışmalarda klinisyenlerin farklı anamnez alma ve kayıt davranışları 
nedeniyle standart veri toplanması sürecinde önemli sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu kayıt-
lardaki standardizasyon sorunu aynı zamanda sürveyans sistemlerinde de sorunlara yol 
açmaktadır (4). 

Meslek hastalıkları alanında anamnez, çalışanların yönlendirilmesinin yanı sıra hastalık 
ile maruz kalınan çalışma koşulları arasındaki ilişkinin ortaya konulabilmesi açısından 
da çok önemli ipuçları sağlar. Bu ilişki “nedensellik bağı” olarak ifade edilir. Yasal dü-
zenlemelerde bu kavram “illiyet bağı” olarak belirtilmiştir. Meslek hastalıkları değerlen-
dirmesinde hastalığın çalışma koşullarıyla olan ilişkisi ne kadar açık ve net bir şekilde 
ortaya konulabilirse hastanın meslek hastalığı tanısı alması ve bundan kaynaklanan 
yasal haklarına kavuşması da o kadar kolay olacaktır. 

İlliyet bağının ortaya konulmasında pek çok kriter değerlendirilebilir. Bunlardan en önem-
lisi İngiliz epidemiyolog ve biyoistatistikçi Sir Austin Bradford Hill tarafından tanımlanmış 
olan Bradford Hill kriterleridir. Bradford Hill makalesinde iki olay arasındaki ilişkiyi ortaya 
koymanın göreceli olarak daha kolay olduğunu, oysa bu ilişkinin bir nedensellik ifade 
edip etmediğini anlamak için daha detaylı bir yol izlenmesi gerektiğini vurgulamıştır (5). 
Bradford Hill makalesinde nedensellik ilişkisinin anlaşılabilmesi gereken temel kriterleri 
şu şekilde sıralamıştır (5, 6);
1. İlişkinin kuvveti (Strenght)
2. İlişkinin tutarlılığı (Consistency)
3. İlişkinin özgüllüğü (Specificity)
4. İlişkinin zamana uygunluğu (Temporality)
5. Biyolojik gradient (Biological Gradient)
6. İlişkinin biyolojik açıdan kabul edilebilirliği (Plausibility)
7. İlişkinin mevcut bilimsel bilgilerimize uygunluk göstermesi (Coherence)
8. İlişkinin geriye dönebilirliği (Experiment)
9. Analoji (Analogy)

Görüleceği üzere bu kriterlerin pek çoğunun anlaşılmasında ve değerlendirmesinde 
detaylı ve yapılandırılmış bir anamnez ile elde edilecek bilgiler çok değerlidir. Hill, bu 
kriterleri 1965 yılında ilk tanımladığından beri epigenetik, biyobelirteçler, mekanistik tok-
sikoloji ve genotoksikoloji gibi alanlarda çok önemli gelişmeler olmuş olmasına rağmen 
Hill kriterleri hem araştırmacılar hem de klinisyenler için güncelliğini korumaktadır (7).  



Çalışma Yaşamında Pnömokonyoz

56

Hill kriterlerinden de anlaşıldığı üzere belli bir etkenle hastalık arasındaki nedensel iliş-
kinin ortaya konulabilmesi için klinisyenin maruz kalınan etken, maruz kalan kişinin bu 
etkene hangi koşullarda maruz kaldığı, maruz kalan kişinin biyolojik özellikleri ile tıbbi 
özgeçmişi, söz konusu hastalığın patogenezi ve kliniği gibi konularda detaylı bilgiye sa-
hip olması gereklidir. 

Maruz kalınan etken bilgisine ulaşabilmek için anamnezden sonraki en önemli basamak 
güvenlik bilgi formlarının (GBF) incelenmesidir. Bazen işyerinden getirilen bazı resim, 
broşür ve belgeler ile yapılan işi gösteren kısa videolar klinisyenin yapılan iş ve maruz 
kalınan etkenleri anlaması açısından yararlı olabilir. Çalışanın elinde bu tip belgeler yok-
sa internetten, yapılan işe ait bazı genel videolar hasta ile birlikte izlenerek çalışanın 
işyerinde yapmakta olduğu iş ve maruz kaldığı etkenler daha detaylı şekilde anlaşıla-
bilir. Etken bilgisi ve iş ortam koşullarıyla ilgili şüphesiz en güvenilir bilgi kaynağı işyeri 
hekimidir. İşyeri hekiminin çalışanı meslek hastalığı şüphesiyle yetkili sağlık kuruluşuna 
yönlendirirken olabildiğince kapsamlı bir bilgi dosyası ile göndermesi sağlıklı ve doğru 
değerlendirmenin yapılabilmesi açısından çok önemli ve değerlidir. İşyeri hekimi çalı-
şanı sevk ederken fabrika ve üretim ile ilgili genel bir bilgi, çalışanın iş akışının hangi 
birimlerinde görev aldığı, bu birimlerde ve işyeri genelinde ne gibi etkenlere / maddelere 
maruz kaldığı, bu etkenlere ait iş ortam ölçümleri ile kişisel maruziyet ölçümleri, güvenlik 
bilgi formları, çalışanın işe giriş ve periyodik muayene bilgileri ile klinisyenin kendisine 
ulaşabileceği telefon numaralarını da içeren bir bilgilendirme dosyasıyla göndermelidir. 
İşyeri hekiminin yetkili sağlık kuruluşundaki hekime çalışanla ilgili temel bilgilerin yanın-
da kendisinin konuyla ilgili düşüncelerini ve klinisyenden beklentilerini içeren kısa bir 
mektup göndermesi de yardımcı olabilmektedir (4). 

İşyeri hekimi tarafından bu bilgilerin sağlanmadığı durumlarda klinisyenin tek bilgi kay-
nağı hasta olacağından klinik tanı süreçlerinin temel belirleyicisi de hastadan alınan 
anamnez olacaktır. Bazı durumlarda bu anamnez yetersiz, hatta yanıltıcı olabilir. Bu-
nun sonucu olarak tanıda ve hastanın yönetiminde eksiklik veya hatalar ortaya çıkabilir. 
Bunu önlemenin en önemli yolu hem çalışanın hem de işyeri hekiminin mümkün oldu-
ğunca klinisyenle iş birliği yapmasıdır (4). 

Klinisyen anamnez ile elde ettiği maruz kalım bilgileri ile bu madde veya etkenlere bağlı 
gelişebilecek olası sağlık etkilerini araştırmalı ve bu etkilerin hastanın klinik tablosu ile 
ilişkili olup olamayacağını değerlendirmelidir. Bazı durumlarda bu ilişkiyi anlamak daha 
kolayken bazı durumlarda olası etken hastalık ilişkisi ancak detaylı bir literatür taraması 
ile anlaşılabilir. 
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Şüphesiz, etken ve maruz kalım bilgisi kadar kişiye ait özellikler de hastalıkların ortaya 
çıkışında önemlidir. Bu bakımdan klinisyenin anamnez alırken; kişinin mevcut hastalık-
larını, daha önce yapılmış olan tıbbi tetkiklerini (konsültasyon notları, epikrizler, sağlık 
kurul raporları, ilaç listeleri, epikrizler, vs…), kullanmakta olduğu ilaçlarını, hobilerini, 
yaşadığı çevre ve alışkanlıklarını, geçirdiği ameliyatları, iş kazalarını ve soy geçmişi-
ni sorgulaması gerekir. Bunlara ek olarak kişinin çevresel maruz kalımları da özellikle 
sorgulanmalıdır. Bunlar arasında ülkemiz için en önemli olanlar biyokütle (biomass) ve 
çevresel asbest maruz kalımlarıdır (4, 8). 

Anamnezden sonraki basamak sistem sorgulamasıdır. Bu bölümde öncelikle hastanın 
hekime başvurmasına neden olan ana yakınmalar detaylı olarak değerlendirildikten 
sonra tüm organ sistemlerine yönelik temel yakınmalar, hasta tarafından fark edilmiş 
olan belirti ve bulgular sorgulanır ve kaydedilir. Pnömokonyozlar ağırlıklı olarak solunum 
yollarını, özellikle de akciğerleri tutan hastalıklardır. Bu nedenle ön planda solunum sis-
temine ilişkin belirti ve bulguların değerlendirmesi gerekir. Ancak, pnömokonyoza neden 
olan pek çok etkenin akciğer dışı sağlık etkileri de olabileceği unutulmamalı ve mümkün 
olan durumlarda sistem sorgulaması tüm organ ve sistemleri içerecek şekilde genişle-
tilmelidir (8). 
Sistem sorgulaması ile benzer olarak fizik muayenede de pnömokonyozların başlıca 
akciğerleri tutma eğiliminde olmaları nedeniyle solunum sistemi muayenesine ağırlık ve-
rilmesi akılcı olacaktır. Buna ek olarak siyanoz ve parmaklarda çomaklaşma gibi bulgu-
ların kontrolü ile detaylı bir kardiyovasküler sistem muayenesinin yapılması önerilir. Kar-
diyak muayenede akciğer bazallerinde raller duyulması kalp yetmezliğini akla getirmesi 
bakımından önemlidir. Özellikle izole sağ kalp yetmezliği tespit edilmesi pnömokonyoza 
ikincil kor pulmonale geliştiğinin göstergesidir. Bu olgularda hipoksemi sürece eşlik ede-
bilir. Elbette her hastalıkta olduğu gibi tam bir fizik muayene yapılması pnömokonyoz 
yapan etkenlere bağlı diğer organ tutulumlarının ve olası pnömokonyoz komplikasyon-
larının tespit edilmesi açısından önemlidir. Buna ek olarak işyerinde maruz kalınan risk 
etmenleri pek çok organ sistemini etkileyebileceğinden kapsamlı bir fizik muayene yapıl-
ması bu açıdan da son derece önemlidir (2, 8).  

Pnömokonyozların özellikle erken evrelerinde özellikli bir yakınma ve / veya fizik mu-
ayene bulgusu görülmeyebilir. Sistem sorgulaması ve fizik muayene tamamen normal 
olabilir. Herhangi bir belirti ve fizik muayene bulgusu tespit edilmiş olsa bile hiçbir belirti 
ve fizik muayene bulgusunun pnömokonyoza özgül olmadığı da akılda tutulmalıdır (9).  

Görüldüğü üzere pnömokonyozlar da dahil olmak üzere genel olarak meslek hastalıkla-
rı açısından değerlendirme yapmak oldukça karmaşık bir süreçtir. Günümüzde meslek 
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hastalıkları değerlendirmelerinde yapılandırılmış formların kullanılması tercih edilmekte-
dir. Bu formlar basılı şekilde kullanılabileceği gibi elektronik kayıt şeklinde de kullanıla-
bilir (2, 4). 

Özetle, meslek hastalığı değerlendirme formlarında başvuru sebebi, detaylı tıbbi öykü, iş 
ve meslek öyküsü, sistem sorgulaması ve fizik muayeneye ilişkin bölümler bulunmalıdır 
(8). İşyeri hekimleri  açısından bir kolaylık olması bakımından pnömokonyoz değerlen-
dirmesi için özel olarak geliştirilmiş bir hasta değerlendirme formu bu bölümün eki olarak 
sunulmuştur. 
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C.  Aşılar ve Bağışıklama Durumu:  

Blmyor Aşısız Aşılı
(Doz sayısı) Aşının Türü

 
Aşılanma 
Tarhler

İnfluenza

Pnömokok

COVID-19 

Allerj Öyküsü:  

Allerj Öyküsü Var İse; 

Evde Hayvan Besleme:              

 Yok      Var  

 

           

Allerjk rnt

     

Konjunktvt

      

Ürtker

         Atop     Astım    
 

 
Yok        Var            

    
Varsa

   D. Komorbd Hastalıklar:  

Sürekl kullandığı laçlar: 

Btksel laç/aktar ürünler kullanımı: 

Geçrdğ cerrah operasyonlar: 

Dğer

  

Hpertansyon

Dabetes Melltus

Koroner Arter Hastalığı

Serebrovasküler Olay

KOAH

Konjestf Kalp Yetmezlğ

Otommun Hastalıklar 
(.....)

Dğer (…….)

 

Malgnte (…….)

İmmun Yetmezlkler 
(…….)

Astım

Epleps

İştme / Denge Bozukluğu 
(…….)

Görme Bozukluğu (…….)

Kas - İskelet Sstem 
Hastalıkları (…….)

Kronk Böbrek Hastalığı 
(…….)

Kc Hastalığı (…….)

Dğer Gs Hastalığı 
(…….)

Nöropskyatrk Hastalık 
(…….)

Kanama / Pıhtılaşma 
Bozukluğu (…….)

Geçrlmş Tüberküloz 
Öyküsü

Uyku Apne Sendromu

Yok

Yok

Yok

Var

Var

Var
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 E. Soygeçmş: 

Anne   

Baba

Kardeşler

Çocuklar

 Sağ      Extus Komorbd Hastalıklar: 

 

 
 
 

:

:

:

:

 Sağ      Extus Komorbd Hastalıklar: 

 
 Sağ      Extus Komorbd Hastalıklar: 

 
 Sağ      Extus Komorbd Hastalıklar: 

 

F. İş Öyküsü:

Yapmakta olduğu son ş (ayrıntılı):

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

İşyerlernde Maruz Kaldığı 
Tozların Türü ve Özellkler:
1.
2.
3.

 

 

 

 

 

Son 1 Yıldır Herhang Br 
Solunumsal Semptomu Oldu Mu?   

4.
5.

Hayır

Evet

........................

........................

........................

........................

........................
........................
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G.  Çevresel Maruz Kalım Öyküsü:

1.  Bomass Maruzyet Hayır Evet .......................................

2. Szn ya da evdek herhang br ale breynn hobs ya da uğraştığı br sanat var mı?

Hayır Evet .......................................

3. Yaşadığınız ortamda rutubet/küf mantarı var mı?                                                  

Hayır Evet .......................................

4.  Çevresel asbest maruz kalım öykünüz var mı? (Özellkle doğum yer ve çocukluk 

    yıllarını geçrdğ yerler sorgulanmalı, alede asbest lşkl hastalık varlığı öneml olablr)

Hayır Evet .......................................

H. Fzk Muayene:

1.  Boy: ........................ cm, Klo: ........................ kg, Vücut Ktle İndeks: .............................

2. Tansyon Arteryel: .......................... mmHg

    Nabız: ....................../dk, Solunum Sayısı: ....................../dk, SpO2: % ...................... 

3.  Genel görünüm:

4. Kalp Muayenes:

5. Solunum Sstem Muayenes:

    Olağan

    Obezte

    Solukluk

    Syanoz

    Çomak Parmak

    Dğer

Yok Var

Yok Var

Yok Var

Yok Var

................................................

    Olağan

    Üfürüm

    Ekstra Vuru

    Pacemaker / ICD

    DğerYok Var

Yok Var

Yok Var

................................................

    Olağan

    Göğüs Kafes 
    Deformtes

    Wheezng

    Ral

    Ronküs

    Dğer

Yok Var

Yok Var ................................................

Yok Var

Yok Var
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6.  Sstem muayenelernde tespt edlen dğer bulgular:

 ....................................... ....................................... ....................................... .......................................

 ....................................... ....................................... ....................................... .......................................

 ....................................... ....................................... ....................................... .......................................

İlk Değerlendrme Tarh: _ _ / _ _ / _ _

    .  Radyolojk Değerlendrme (Tarh: _ _ / _ _ / _ _)

Normal Anormal Bulgular Var: ...............................................................

    .   ILO Pnömokonyoz Grafi Okuması Nha Sonucu (Tarh: _ _ / _ _ / _ _): …………………..

    .  Solunum Fonksyon Test Sonucu (Tarh: _ _ / _ _ / _ _):

Normal

Restrktf tpte bozukluk

Obstruktf tpte bozukluk

Mkst tpte bozukluk

Teste uyumsuz

SONUÇ ve PLANLAMA (Tarh: _ _ / _ _ / _ _):              

Normal sonuçlar, peryodk muayenelerle kontrol planlandı

Pnömokonyoz şüphes nedenyle yetkl sağlık kuruluşuna sevk edld

YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞU DEĞERLENDİRME SONUCU (Tarh: _ _ / _ _ / _ _):  

Normal, peryodk muayenelerle kontrol

Pnömokonyoz tespt edlmş ve bldrm yapılmış

Yetkl Sağlık Kuruluşu ILO Pnömokonyoz Grafi Okuması Sonucu (Tarh: _ _ / _ _ / _ _):
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YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞU DEĞERLENDİRMESİ NETİCESİNDE SAPTANAN 

PNÖMOKONYOZA BAĞLI KOMPLİKASYONLAR: 

Progresf Masf Fbrozs: ……………………………………...............................………

Solunum Fonksyon Bozukluğu: ………………………………....................................

.Kor Pulmonale: ……………………………………………………........................….…

Akcğer Kanser: ………………………………………………………..........................

Tüberküloz: ………………………………………………………………......................

Dğer Fırsatçı Akcğer Enfeksyonları: ………………………....................................

Romatolojk / Otommun Hastalık: ……………………………..................................

Nefropat: ………………………………………………………………….....................

Dğer Komplkasyon: ………………………………………………………………..….

Komplkasyon saptanmamış

PNÖMOKONYOZ TANILI ÇALIŞANIN TAKİBİ AMACIYLA YAPILAN PLANLAMALAR:

1. ..........................................................................................................................

2. ..........................................................................................................................

3. ..........................................................................................................................

4. ..........................................................................................................................

5. ..........................................................................................................................

İşyer Hekm'nn Adı/Soyadı: .…………………………………….

İşyer Hekm Belge No: ………………………………………………

İşyer Hekm'nn İmzası: …………………………………………….
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PNÖMOKONYOZLARDA TANI SÜREÇLERİ

B. Radyoloji
Yazan: Dr. Ender Evcik

Pnömokonyozlar, diğer tüm meslek hastalıklarında olduğu gibi, önlenebilir akciğer has-
talıklarıdır. Mühendislik yöntemlerle önlenemediği durumlarda; erken tanıyla, maruz kal-
ma durumunun sonlandırılması ve ilerlemenin durdurulması veya yavaşlatılması çoğun-
lukla olasıdır. Erken tanı için ilk uygulanacak en uygun yöntem “Akciğer radyografisi”dir. 
Akciğer radyografisini diğer radyolojik modalitelerden farklı kılan ve beraberinde öne 
çıkaran özellikleri nelerdir? 

¢	En kolay yöntemdir: Tetkike ulaşım ile birlikte tetkikin gerçekleştirilmesi en 
hızlı ve kolay olarak akciğer radyografisi ile mümkündür. 

¢	En az zararlı yöntemdir: Radyasyon maruziyeti Bilgisayarlı Tomografi tetkiki-
ne göre oldukça düşüktür.

¢	En ucuz yöntemdir 

¢	En kolay tekrarlanabilir yöntemdir: Periodik muayenelerde en sık kullanılan 
tetkiktir. 

¢	Standartları vardır: Çekim tekniği / Kalitesini belirleme / Pnömokonyoz yö-
nünden değerlendirme ve okuma. Çekim tekniği ve kalite belirleme standartları 
diğer radyolojik modaliteler için de geçerli olsa da ILO’nun belirlediği pnömo-
konyoz yönünden değerlendirme standartı sadece PA Akciğer radyografisi için 
geçerlidir. 

İşte yukarıda belirtilen kriterler, PA Akciğer radyografisini iş sağlığında en sık kullanılan 
radyolojik tetkik yapmaktadır. Akciğer radyografisi sadece işe giriş muayenelerinde de-
ğil, aynı zamanda periyodik muayenelerde de ön plana çıkmaktadır. 

ILO sınıflamasında pnömokonyozların kronik süreçli bulguları hâkim olup bu sınıflama 
sadece PA Akciğer radyografisindeki bulguları içerir. Sınıflandırmanın amacı, radyogra-
fik anormallikleri harf ve rakamlarla kodlayarak, pnömokonyoz bulgularına yönelik ulus-
lararası ortak bir dil oluşturmaktır. Bu ortak dil kullanımı pnömokonyozlarla ilgili verinin 
uluslararası karşılaştırılmasının daha iyi yapılmasına olanak sağlar. 
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ILO pnömokonyoz sınıflaması dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm filmin teknik 
kalitesini içermektedir. Teknik kalite dört kategoriden oluşmaktadır:

1. İyi kalitede olan: Akciğer radyografisine ait teknik parametreler açısından 
hatası bulunmayan

2. Kabul edilebilir, pnömokonyoz radyografisi sınıflandırmasını bozması 
muhtemel teknik hatası olmayan: Bir veya birden fazla teknik hatası ol-
masına rağmen bu hatalar filmi pnömokonyoz yönünden değerlendirmede 
problem yaratmamaktadır.

3. Kabul edilebilir, bazı teknik hataları olan fakat sınıflandırma amaçları için 
hala yeterli nitelikte olan: Önerilen mümkünse filmin tekrar edilmesidir. 

4. Sınıflandırma amaçları için kabul edilemez olan: Film değerlendirilemez 
olup mutlaka tekrar edilmelidir. 

Ülkemizde film teknik kalitesi tüm teknolojik gelişmelere rağmen hala en önemli sorun-
dur. Pnömokonyoz sınıflamasında parankim ve plevra bulgularının net bir şekilde gös-
terilmesi gerekmektedir. Fazla dozda çekilmiş radyografilerde küçük opasiteler gözden 
kaçabilirken, düşük dozda çekilmiş radyografilerde küçük opasiteler olmadıkları halde 
yanlışlıkla varmış gibi tanımlanabilir.

İkinci bölüm pnömokonyoza ait parankimal opasitelerden oluşmaktadır. Parankim opa-
siteleri de üç yönden değerlendirilmektedir. ILO sınıflamasında profüzyon olarak tanım-
lanan yoğunluk, akciğerin etkilenen bölgelerinin her birim alanındaki küçük opasitelerin 
konsantrasyonudur. Profüzyon dört ana kategoride tanımlanmakta (0;1;2;3) ve her ana 
kategorinin kendi içerisinde üç alt grubu bulunmaktadır. Böylece 12 skaladan oluşan pro-
füzyon tanımlaması 0/- başlayıp, 3/+ ya uzanan opasite yoğunluğuna işaret etmektedir.

Şekil 3.1. ILO sınıflamasına göre profüzyon kategorileri

Şu an mevcut yasal düzenlemelerimize göre ILO sınıflamasında profüzyon en önemli 
parametreyi oluşturmaktadır. Tozla Mücadele Yönetmeliği’nde (Resmi Gazete Tarihi/Sa-
yısı: 05.11.2013/28812)  Ek-3’te verilen ILO Uluslararası Pnömokonyoz Değerlendirme 
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Kategorisi Çizelgesi aşağıda belirtilmiştir.

Tablo 3.1: ILO Uluslararası Pnömokonyoz Değerlendirme Kategorisi Çizelgesi
0.  Kategori 0/- 0/0 0/1
I.  Kategori 1/0 1/1 1/2
II.  Kategori 2/1 2/2 2/3
III.  Kategori 3/2 3/3 3/+

Tozla Mücadele Yönetmeliği’nin “Pnömokonyoz olgularının belirlenmesi” başlıklı 12’nci 
maddesinde “(1) Ek-3’te verilen ILO Uluslararası Pnömokonyoz Değerlendirme Kate-
gorisi Çizelgesi’ne göre okuyucuların nihai değerlendirme sonuçlarına ilişkin raporunu 
alan işveren;
a) Kategori 0 olarak değerlendirilenlerin; aralıklı muayenelerle takibinin yapılmasını,
b) Kategori 1 ve üzeri olarak değerlendirilenlerin; SGK tarafından yetkilendirilen sağlık 
hizmet sunucularına sevkini sağlar.” olarak belirtilmiştir.
Bundan dolayı işveren okuyucular tarafından 1/0 ve üzeri profüzyon skoru tanımlanan 
çalışanın meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü kaybı oranları tespitinde 
esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye SGK tarafından yetkilendirlen sağ-
lık hizmet sunucularına (Sağlık Bakanlığı meslek hastalıkları hastaneleri ile eğitim ve 
araştırma hastaneleri ve  devlet üniversitesi hastanelerine) sevkini  sağlar. Ana katego-
ri 0 profüzyonlarda periyodik muayene takibi ön görülmektedir. Burada dikkat edilmesi 
gereken husus okuyucular tarafından tanımlanan Kategori 1 ve üzeri skorlar kesin pnö-
mokonyoz tanısına işaret etmemektedir. ILO pnömokonyoz sınıflaması tarama ve sur-
veyans amaçlı kullanılmakta ve pnömokonyoz tanısı koymaya yetkili sağlık kuruluşuna 
sevk edilecek kişileri ayırt etmektedir. İşte bu ayrımda kullanılan kesişim noktası 0/1 ve 
1/0 olarak yönetmelik ile belirlenmiştir. 

Parankimal opasitelerin bir diğer değerlendirmesi yaygınlık olarak tanımlanan akciğerin 
etkilenen zonlarının belirlenmesidir. Her iki akciğer apeksten diyafragma düzeyine kadar 
olan bölgede üç eşit uzunluğa bölünerek üst-orta-alt zonlar olarak ayrılmaktadır.

Opasiteler son olarak şekil ve büyüklüklerine göre sınıflandırılmaktadır. Şekil olarak 
önce yuvarlak (düzenli / nodüler) ve çizgisel (düzensiz / retiküler) opasiteler olarak ayrıl-
maktadır. Daha sonra yuvarlak opasiteler çaplarına, çizgisel opasiteler de kalınlıklarına 
göre kodlanmakta olup aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 
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Şekil 3.2. ILO sınıflamasına göre düzenli ve düzensiz opasiteler

Yuvarlak opasiteler R (round) olarak tanımlanmış ve 1.5 mm çapa kadar olanlar “p”; 1.5-
3 mm çaplarında olanlar “q”; 3-10 mm çaplarında olanlar “r” şeklinde kodlanmaktadır. 
Çizgisel opasiteler I (irregular) harfi ile belirtilmiş ve en kalın yerinde 1.5 mm’ye kadar 
olanlar “s”; en kalın yerleri 1.5-3 mm arası olanlar “t”; 3-10 mm arasında olanlar “u” harf-
leri ile kodlanmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken bu opasiteler 10 mm’ye kadar olan 
opasitelerdir. 10 mm’den daha büyük çap ya da kalınlığa sahip opasiteler “Büyük Opasi-
te” ve 10 mm’den küçükler “Küçük Opasite” olarak adlandırılmaktadır. Büyük Opasiteler 
“A”; “B”; “C” olarak tanımlanmaktadır. Her iki akciğerdeki 10 mm’den büyük tüm opasi-
telerin toplam uzunlukları 1-5 cm arasında ise Büyük Opasite “A”; uzunluk toplamları 5 
cm’den büyük ve toplam kapladıkları alan sağ akciğer üst zon alanından küçükse Büyük 
Opasite “B”; toplam alanları sağ üst zon alanından daha geniş ise Büyük Opasite “C” 
olarak tanımlanmaktadır. Şunu unutmayalım ki büyük opasiteler küçük opasitelerin za-
manla birleşmesi sonucu oluşmaktadır. Yani parankimde küçük opasite olmadan büyük 
opasite olmaz. Bundan dolayı bir ILO sınıflamasında Büyük opasite “B” mevcut deyip, 
küçük opasite profüzyonunu 0/0 veya 0/- olarak tanımlamak hatalı bir kodlama olacaktır. 
Parankimde büyük opasite oluşması ile pnömokonyoz kliniği komplike adını almakta 
ve “Progresif Masif Fibrozis” olarak tanımlanmaktadır. Parankimde büyük opasiteler ile 
karşılaşılması, radyolojik olarak maligniteden ayrım sorununu yaratmaktadır. Yapılan ça-
lışmalar, bu ayrımda MR görüntülerinin PET CT’den daha etkin olduğunu göstermiştir. 
PET CT tetkiklerinde fibrotik büyük opasiteler ile malign kitleler, florodeoksiglikoz (FDG) 
tutulumu göstermekte olup progresif masif fibrozis kitleleri T2 ağırlıklı MR kesitlerinde 
hipointens, buna karşın malign kitleler T2 ağırlıklı kesitlerde hiperintens olarak görüntü-
lenmektedir.

ILO sınıflamasında üçüncü bölüm plevra bulgularına aittir. Plevra bulguları lokalize 
plevral kalınlaşma (plevral plak) ve diffüz plevral kalınlaşma olarak iki kategoride de-
ğerlendirilmekte ve bir de kostofrenik sinüs obliterasyonu açısından yorumlanmaktadır. 
Diffüz plevral kalınlaşma tanımlaması için aynı tarafta kostofrenik sinüs obliterasyonu 
ile birlikte, bu obliterasyon ile devamlılık halinde yukarı doğru uzanan plevral kalınlaş-
ma gerekmektedir. Diffüz plevral kalınlaşmada hem parietal hem de visseral plevranın 
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tutulduğu kabul edilmekte; lokalize plevral kalınlaşmada (plevral plak) sadece parietal 
plevranın etkilendiği belirtilmektedir. Şunu unutmayalım; kostofrenik (kostodiafragmatik) 
sinüs obliterasyonu diffüz plevral kalınlaşma olmadan tek başına olabilir. Bu durumda 
formda sadece Bölüm 3C işaretlenir ve Bölüm 3D boş bırakılır. Ayrıca apikal plevral 
kalınlaşmalar da Bölüm 3’te değerlendirilmeyip, semboller olarak tanımlanan Bölüm 4’te 
değerlendirilmektedir. Plevral plak (lokalize plevral kalınlaşma) ve diffüz plevral kalınlaş-
ma hem uzunlukları hem de kalınlıkları (sadece profil plaklar için geçerli) açısından aynı 
kriterler ile kodlanmaktadır. 

Semboller olarak adlandırılan dördüncü bölüm pnömokonyoz ile ilişkili bulgular ile birlik-
te pnömokonyoz harici sık görülen patolojilerin harfler ile kodlanmasıdır. Pnömokonyoza 
eşlik eden bulgulardan “ho”; “ih”; “id” ve “di” gibi semboller pnömokonyozun ileri evresine 
işaret etmektedir. Ayrıca ILO pnömokonyoz sınıflaması değerlendirme formunda, harf ve 
rakamlarla kodlamanın yapılmadığı ve gereklilik halinde okuyucunun ek açıklamalarda 
bulunacağı “Diğer Yorumlar” bölümü bulunmaktadır.  

ILO, Uluslararası Pnömokonyoz Sınıflamasına ait son kitapçık baskısını 2011 yılında 
gerçekleştirmiştir. Bu baskının bir önceki 2000 yılına ait kitapçıktan tek farkı, dijital rad-
yografilerin elde edilmesi ve yorumlanmasına ait bazal standartları içermesidir. Dijital 
radyografilerin hangi tip monitörlerde değerlendirilmesi gerektiğini ve bu monitörlerin sa-
hip olması gereken teknik parametreleri tanımlamaktadır. 2011 kitapçık baskısının DVD 
formatı ile birlikte ayrı bir DVD içerisinde de standart filmlerin görüntüleri bulunmaktadır. 
Bu baskıda vurgulanan en önemli özelliklerden birisi değerlendirilecek görüntülerin mut-
laka DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) formatında olmasıdır. 

Pnömokonyoz sınıflandırması, daha önce de belirtildiği gibi pnömokonyoz olgularının 
kronik süreçli bulgularını içermektedir. Kronik süreçli olguların akciğer parankiminde, 
alveoler yapılardan çok interstisyel komponenti tuttuğu göz önüne alınırsa radyolojik 
olarak bulgular nodüler, retiküler veya retikülonodüler olarak karşımıza gelmektedir. 
Pnömokonyoz bulguları dağınık birkaç adet opasite şeklinde olmayıp parankimayı diffüz 
olarak içermektedir. Kısacası kronik süreçli pnömokonyozlar diffüz interstisyel akciğer 
hastalığı grubundadır. Bu arada pnömokonyozların radyolojik bulgularına ait önemli bir 
genellemeden bahsedilmesi gerekmektedir. Nodüler (yuvarlak) opasiteler daha çok üst 
zonlarda görülürken; retiküler (düzensiz) opasiteler daha çok alt zonlarda görülür. Sili-
kozis ve Kömür İşçisi Pnömokonyozu (KİP) daha çok nodüler tip interstisyel tutuluma 
yol açar ve üst zonlarda görülür. Asbestozis çoğunlukla düzensiz opasiteler şeklinde alt 
loblarda tutuluma yol açar.
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Pnömokonyozların klinik formlarını ve bu formlarda karşılaştığımız radyolojik bulguları 
silikozis özelinde ele alırsak, üç klinik form görmekteyiz:

•  Akut Silikozis: Akut silikozisde silika tozuna hızlı ve yoğun bir maruziyet 
vardır. Bu masif maruziyet sonucu alveolar makrofajlar silika partiküllerine 
karşı yetersiz kalmakta, bunun sonucunda alveolar yüzeydeki tip 2 pnömo-
sit hücreleri toz partiküllerini fagosite etmekte ve fazla miktarda surfaktan 
madde salınmaktadır. Bu yüksek proteinli surfaktan sıvı madde alveolleri 
doldurarak «silikoproteinozis» bulgusuna yol açmaktadır. Bu durum diffüz 
buzlu cam dansitesi, konsolidasyon veya crazy paving (buzlu cam ile bir-
likte septal kalınlaşmaların görülmesi) diye adlandırılan radyolojik bulgular 
ile karşımıza gelmektedir. Semptomlar birkaç hafta ile en fazla birkaç yıl 
içerisinde gelişir. Akut silikoziste bronkoalveolar lavaj (BAL) etkilidir. Akut si-
likoziste prognoz çok kötü olup hastalarda hızlıca siyanoz, kor pulmonale ve 
solunum yetmezliği gelişmektedir. Yaşam süresi çoğunlukla semptomların 
başlamasından itibaren 4 yılı geçmemektedir. Klinik süreçte mikobakterial 
ve fungal enfeksiyonlar gelişebilmektedir.

•  Akselere Silikozis: Yüksek doz silika maruziyeti sonucu 5-10 yıllık bir sü-
reçte gelişir.

•  Kronik Silikozis: 

a) Basit Silikozis: Çoğunlukla üst loblarda görülür. Nodüller sayısız şek-
linde tanımlayacağımız, çok sayıda olup çoğunlukla yuvarlak opasiteler 
şeklindedir. 
b) Komplike Silikozis (Progresif Masif Fibrozis): Genişlikleri 1 cm’den 
fazla olan düzensiz fibrotik solid oluşumlardır. Kronik silikozis 10-30 yıllık sü-
reçte yavaşça gelişmektedir. Hatta işi bıraktıktan yıllar sonra bile radyolojik 
bulgular ortaya çıkabilmektedir. 

Silikozis hastalarında tüberküloz görülme insidansı artmaktadır. Bunun nedeni silikanın 
alveolar makrofajlar üzerindeki toksik etkisi sonucu, immünitenin zayıflaması ve miko-
bakterial enfeksiyona duyarlılığın artmasıdır. Bu tip vakalar silikotüberküloz olarak ad-
landırılmaktadır.  

Kömür İşçisi Pnömokonyozu (KİP) kömür madenciliği sırasında toz maruz kalımına bağlı 
olarak gelişir. Kömür tozu esas olarak karbon içerir. Beraberinde kükürt, fosfor, bazı mi-
neraller ve bir miktar silis mevcuttur. Kömür işçilerinde ortaya çıkan bulguların başlangıç-
ta kömür tozundaki silika nedeniyle oluştuğu düşünülmüştür. Ancak siyah karbon, grafit, 
karbon elektrolit endüstrilerinde, silika içermemekle beraber KİP gelişebildiği gösteril-
miştir. KİP radyolojik olarak silikozise benzer bulgular içerir. KİP silikoziste olduğu gibi 
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radyolojik olarak basit-komplike formlar içermekte ve daha çok üst lobları tutmaktadır. 
Asbest, lif (fiber) yapıdadır. Asbestin fibrojenik potansiyeli silis tozundan az, ancak kö-
mür tozundan fazladır. Asbestin neden olduğu hastalıklar:

•  Akciğer parankiminde fibrozis (Asbestozis)

•  Plevrada kalınlaşma; Plevral plak, kalsifikasyon

•  Plevral effüzyon

•  Akciğer kanseri

•  Mezotelyoma
Asbest maruziyetinde akciğer parankim tutulumu gelişirse klinik olarak “Asbestozis” 
olarak isimlendirilmektedir. Asbestozis genellikle akciğer parankiminde alt lobları tutar 
ve düzensiz retiküler opasiteler olarak izlenir. Asbestozis gelişimi için plevral plak ya 
da mezotelyomaya göre daha yüksek doz maruziyeti gerekmektedir. Asbestozis %90 
oranında plevral kalınlaşma / plak ile beraber görülür. Asbest maruziyetinin en erken 
bulgusu plevral mayi olup ilk 10 yıl içerisinde görülmektedir. %90 oranında tek taraflıdır. 
Çoğunlukla kendiliğinden kaybolur. Takip radyografilerinde diffüz plevral kalınlaşmaya 
yol açtığı izlenmiştir. Asbest maruziyetinde en sık görülen bulgu plevral plaklar olup ge-
nellikle ilk maruziyetten yaklaşık 20 yıl sonra oluşur. Plevral plaklar genellikle mid toraks 
düzeyinde (lateral 5-8 kostalar) görülmektedir. Diğer bölgeler paravertebral alan ve mid 
diafragmadır. Genellikle bilateral (%87) olup tek taraflı olduğunda daha çok soldadır. Yo-
ğun asbest maruziyetli kişilerin %20-25’inde akciğer kanseri gelişme riski vardır. Bunlar 
arasında büyük bölümü sigara içenler olup sigara içmeyenlere göre 80-100 kat fazla 
riskleri vardır. Asbeste bağlı akciğer kanserleri çoğunlukla alt lob periferik yerleşimlidir. 

Malign mezotelyoma, mediastinel plevra tutulumuna da yol açar. Bu bulgu mezotelyo-
manın diffüz plevral kalınlaşmadan ayrımında önemlidir. Mezotelyomada plevral kalsi-
fikasyon nadirdir (%10). Kapalı iğne biyopsisi hem yetersiz miktarda doku sağlaması 
hem de implantasyon metastazı riski nedeniyle mezotelyomada tercih edilmemektedir. 
Bunun yerine tanı ve evrelemede torakoskopi önemli bilgiler vermektedir. Mesleki akci-
ğer hastalıklarında Magnetik Rezonans’ın (MR) en çok ön plana çıktığı alan plevral bul-
guları malignite açısından değerlendirmedir. Malign plevral patoloji tanımında MR %100 
sensitif olup, spesifitesi %93 tür. Aynı morfolojik bulgulara göre malignite açısından BT 
%93 sensitivite ve %87 spesifiteye sahiptir. Malign mezotelyomanın MR bulguları: T2 
ağırlıklı kesitlerde interkostal kaslara göre daha yüksek intensiteye sahip olması; T1 
ağırlıklı kesitlerde kontrast tutulumu, mediastinel plevra tutulumu; çepeçevre kalınlaşma, 
nodülarite ve plevrada kontur düzensizliği olarak sıralanabilir.

Hipersensitivite Pnömonisi; küf, organik partiküller ve rutubete maruz kalan işçilerde 
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görülmekte olup daha çok tarım ve hayvancılık sektöründe karşılaşılmaktadır. Antijenik 
maddelerin tekrarlayan inhalasyonuyla, duyarlı kişilerde alveollerde ve interstisyumda 
inflamatuar / granülamatöz reaksiyondur. Akut, subakut ve kronik formlardadır. Akut 
atakta maruziyetten 4-8 saat sonra ateş, üşüme, titreme, öksürük ve nefes darlığı baş-
lar. Maruziyet kesildiğinde ateş kısa sürede düşer, dispne birkaç gün sürebilir. Subakut 
tabloda tekrarlayan maruziyetlerden sonra giderek artan dispne ve prodüktif öksürük 
görülür. Kronik formda interstisyel fibrozis ve dispne ön plandadır. 

Hipersensitivite Pnömonisi Radyolojik Bulguları:
•  Akut form: Diffüz veya multifokal buzlu cam alanları, sentrilobüler düşük dan-

siteli nodüller görülür.

•  Subakut form: Buzlu cam dansitesi diffüz karakter alıp içerisinde yaygın sen-
trilobüler düşük dansiteli nodüller izlenir.

•  Kronik form: Fibrozis bulgularına ait retiküler opasiteler ve balpeteği görünü-
mü mevcuttur. Fibrotik bulgular alt zonlarda başlayıp hastalık ilerledikçe üst 
loblara doğru yayılır. 

Kaynakçı akciğerinde oluşan dumanın içeriği asıl olarak demir oksit olup klinik olarak 
siderozis adını alır. Normalde demir oksit dumanına ait siderozislerde fibrozis görülmez. 
Ancak demir bir miktar silika ile karışmışsa oluşan silikosiderozis (mikst toz pnömo-
konyozu) pulmoner fibrozise yol açabilir. Sideroziste nodüler opasiteler daha düşük 
yoğunluklu ve daha düşük profüzyonludur. Çoğu pnömokonyozun aksine sideroziste 
maruziyet sonlanınca akciğer bulguları geri döner. Kaynakçı akciğerinde izlenen silik dü-
şük dansiteli nodüler opasiteler fibrozisden çok makrofajlar içerisinde biriken demir par-
tiküllerinin yarattığı görünümdür. Bulgular daha çok hipersensitivite pnömonitisine aittir. 

Kronik berilyum hastalığında, inhale berilyuma karşı granülamatöz hipersensitivite re-
aksiyonu oluşur. Hastalığın görülme sıklığı ve ağırlığı maruziyetin yoğunluğu ve süresi 
ile korele olmayıp, eğer genetik yatkınlık varsa minimal maruziyette bile görülmektedir. 
Maruziyet alanları havacılık, seramik, diş hekimliği, nükleer silah ve reaktörler olarak sı-
ralanabilir. Radyolojik bulgular sarkoidoza benzemektedir. Mediastinel ve hiler lenf bez-
leri sarkoidoza oranla daha az sıklıkla görülmekle birlikte (%25 oranında), sarkoidozu 
düşündüren parankimal bulgularda kronik berilyum hastalığı akla gelmelidir.

İş sağlığında radyasyon dozu, tetkik maliyeti ve tetkike ulaşım kolaylıkları göz önüne 
alındığında akciğer radyografisi ilk tercih edilecek radyolojik tetkik olmaktadır. Ancak 
patolojilerin tespitinde Bilgisayarlı Tomografinin (BT) akciğer radyografisine oranla kesin 
üstünlüğü söz konusudur. BT erken dönem pnömokonyoz olgularında parankimal opa-
sitelerin tespitinde daha yüksek sensitivite ve spesifiteye sahiptir. Normal olarak değer-
lendirilen akciğer radyografili %23-27 vakada BT’de pnömokonyoz saptanmıştır. Ayrıca 
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komplike pnömokonyoza işaret eden konglomere opasitelerin tespitinde, amfizem ve 
diğer hava yolu hastalıkların tespitinde BT üstünlüğü mevcuttur. Plevral bulguların tes-
piti ile yanıltıcı plevral hastalık görüntüsü veren ekstraplevral yağ dokusu tespitinde BT 
akciğer radyografisine oranla daha üstündür.

Pnömokonyoz olgularında parankimal bulguları daha net göstermesi nedeni ile BT’de 
yüksek rezolüsyonlu teknik kullanılmaktadır. Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomog-
rafi (YRBT) tekniğinde kesit kalınlığında incelme (genellikle 1mm) ile birlikte yüksek spa-
siel rezolüsyonlu rekonstrüksiyon algoritmi kullanılmaktadır. Pnömokonyozlarda akciğer 
biyopsisinin klinik kullanımı yaygın olmadığı için YRBT altın standart kabul edilmektedir. 

Sonuç olarak mesleki akciğer hastalıklarında radyolojik açıdan en önemli araçlarımız PA 
Akciğer Radyografisi ve YRBT tetkikleridir. Akciğer radyografisi tanı ve tarama amaçlı ilk 
başvurulacak yöntem olmalı, klinik tanıda yetersiz kaldığında YRBT desteğini almalıdır.

Şekil 3.3. Mikronodüler ve retiküler interstisyel bulgular için örnek radyografiler
ILO sınıflamasında pnömokonyozun kronik süreçli bulguları hâkim olup akciğe-
rin interstisyel kompartmanını içermekte ve radyolojik olarak yuvarlak (nodüler), 
çizgisel(retiküler) ya da her ikisinin birlikte görüldüğü retikülonodüler opasiteler şek-
linde karşımıza gelmektedir.
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Şekil 3.4. Basit silikozis akciğer radyografisi ve BT kesiti örnekleri

Basit Silikozis: Genellikle üst loblarda ve nodüler opasiteler şeklindedir. Radyolojik 
olarak küçük opasitelerin (çapları ve kalınlıkları 10 mm’den küçük) görüldüğü klinik 
evredir. 
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Şekil 3.5. Komplike silikozis akciğer radyografisi ve BT kesiti örnekleri 

Komplike pnömokonyozda küçük opasitelerin koalesans ve birleşmesi sonucu bü-
yük opasiteler (genişlikleri 10 mm’den büyük) oluşmaktadır. Klinik olarak Progresif 
Masif Fibrozis (PMF) adını almaktadır. Tanımlanan fibrotik kitleler kalsifikasyon içe-
rebilir. 
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Şekil 3.6.  Silikotüberküloz akciğer radyografisi ve BT kesiti örnekleri 

Silikozis hastalarında tüberküloz görülme insidansı artmaktadır. Bunun nedeni sili-
kanın alveolar makrofajlar üzerindeki toksik etkisi sonucu, immünitenin zayıflaması 
ve bu durumun kişinin mikobakterial enfeksiyona duyarlılığını arttırmasıdır. Bu va-
kalar silikotüberküloz olarak adlandırılmaktadır.  
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Şekil 3.7.  Plevral plak ve asbestozis akciğer radyografisi ve BT kesiti örnekleri 

Diyafragmatik plevral plaklar büyük oranda asbest maruziyetini destekler. Ayrıca 
asbeste bağlı plaklar posterolateral yüz boyunca yaygındır. Ayrıca bu resimde alt 
zonlarda asbestozise ait retiküler opasiteler izlenmektedir.
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Şekil 3. 8.  Subakut hipersensitivite pnömonisi akciğer radyografisi ve BT kesiti 
örnekleri 

Subakut Hipersensitivite Pnömonisi: Buzlu cam dansitesi diffüz karakter alıp içe-
risinde yaygın sentrilobüler düşük dansiteli nodüller izlenir.
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Şekil 3. 9.    Kaynakçı akciğeri akciğer radyografisi ve BT kesiti örnekleri 

Kaynakçı akciğerinde oluşan dumanın içeriği asıl olarak demir oksittir. Çoğunlukla 
sideroziste maruziyet sonlanınca akciğer bulguları geri döner.  Ancak demir bir mik-
tar silika ile karışmışsa oluşan silikosiderozis (mikst toz pnömokonyozu) pulmoner 
fibrozise yol açabilir. Sideroziste nodüler opasiteler daha düşük yoğunluklu ve daha 
düşük profüzyonludur. 
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PNÖMOKONYOZLARDA TANI SÜREÇLERİ

C. Fonksiyonel Değerlendirme 
Yazan: Dr. Ahmet Uğur Demir

Fonksiyonel değerlendirme ile anlaşılan geniş anlamıyla solunum fonksiyon testleridir. 
Solunum fonksiyon testleri (SFT) basit spirometri dışında difüzyon testi, akciğer hacim 
ölçümleri, kardiyopulmoner egzersiz testini içerir. Klinik uygulamada en sık başvurulan 
solunum fonksiyon testi spirometridir. Meslek hastalıkları ve iş sağlığı ile ilgili değerlen-
dirmelerde de benzer şekilde en çok kullanılan, diğer testlerin gerekliliğine karar verir-
ken de yararlanılan test spirometridir. Bu bölümde spirometri ile ilgili tanımlar, kullanım 
alanları, standart ölçüm gereklilikleri ve sonuçların yorumlanmasıyla ilgili temel bilgiler 
özetlenecektir. Diğer solunum fonksiyon testlerinin gerekli görüldüğü yerler ve özet bilgi 
de sunulacaktır. 

Spirometri “soluk alma veya verme sırasında oluşan akım ya da volüm değişikliklerini 
zamanın türevi olarak ölçen fizyolojik bir testtir. Pratik uygulamada en sık kullanılan solu-
num fonksiyon testidir ve endikasyonları oldukça geniştir. Standart spirometri manevrası 
maksimum ve derin bir inspirasyondan sonra yapılan maksimum zorlu ve hızlı bir ekspi-
rasyondur. Bu manevra ile çeşitli spirometrik parametreler ölçülür. Günümüzde kullanı-
lan spirometrelerin çoğu volüm-zaman grafisi yanında akım-volüm halkasını da çizebil-
mektedirler. Elde edilen spirometrik ölçümler bilgisayarda otomatik olarak BTPS’ye (BT: 
Vücut ısısı, P: Basınç, S: Sature olmuş su buharı) göre düzeltilir” (1).  

Her ölçümde olduğu gibi spirometrik incelemede de test sonucunun yorumlanması için 
testin standart şekilde uygulanmış olması, ölçümlerin doğruluğunun, geçerliliğinin bilin-
mesi gerekir. Doğru, geçerli bir ölçüm yapılmazsa sonuçların yorumlanması anlamsız 
ve yanıltıcı olur. Dolayısıyla spirometrik incelemenin geçerliliğini belirleyen standartlar 
önemlidir. 
Kabul Edilebilir Test İçin Kriterler:

•	 Spirogramda artefakt olmamalı
•	 Öksürük olmamalı (birinci saniyeden sonra olan öksürüklerde FEV1 değeri ka-

bul edilebilir)
•	 Ekshalasyonun 1. saniyesinde glottis kapatılmamalı
•	 Testi erken bitirmemeli veya kesmemeli
•	 Efor değişkenliği olmamalı
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•	 Ağızlıktan kaçak olmamalı
•	 Ağızlık dille veya ısırılarak kapatılmamalı

Spirometrede kullanılan cihazlar bilgisayar yazılımı ile akım hızı veya hacim ölçerek 
zorlu ekspiryum (soluk verme) manevrasında çıkarılan toplam hacmi (FVC: Zorlu vi-
tal kapasite) ve bir saniyede çıkarılan toplam hava hacmini (FEV1) ölçmektedir. Spiro-
metrede diğer parametreler de ölçülmesine karşın temel değerlendirmede önemli olan 
FVC, FEV1 ve FEV/FVC oranıdır. Akım hızını tanımlarken hava hacmini hava hacminin 
çıkarıldığı zamana oranlamak gereklidir. Havayollarının yapısı ile ilişkili şekilde büyük 
havayollarında yüksek, kaotik hızlarla akım ve küçük havayollarında katmanlar şeklinde 
(laminar) akım, solunum çabası ile değişen oranlarda orta büyüklükteki havayollarında 
bu iki temel akım şeklinden biri gelişmektedir. Türbülan akım yüksek dirençle birliktedir, 
eforla hızı artabilir. Laminar akım ise küçük dirençle birliktedir ve eforla hızı artmaz. 
Hava akım hızında eforla oluşan büyük değişiklikler, spirometrideki solunum manevrası-
nın zorlu ekspiryum olması gerektiğini ve bunun standart olarak sağlanmasının önemini 
gösterir (2). 

Akciğer Hacimleri: 
•	 Fonksiyonel Reziduel Kapasite (FRC): Tidal solunum esnasında ekspirasyon 

sonunda akciğerlerde bulunan gaz volümüdür.
•	 Ekspiratuar Rezerv Volüm (ERV): Tidal solunum esnasında ekspirasyon so-

nundan sonra (FRC seviyesi) maksimal bir ekspirasyonla çıkarılan gaz volü-
müdür.

•	 İnspiratuar Kapasite (IC): Normal ekspirasyondan sonra derin inspirasyonla 
alınan maksimum gaz volümüdür. VC’nin %75’ini oluşturur.

•	 İnspiratuar Rezerv Volüm (IRV): FRC seviyesinden sonra inspire edilen maksi-
mum gaz volümüdür.

•	 Reziduel Volüm (RV): Maksimal ekspirasyondan sonra (ekspirasyon hangi vo-
lümden başlarsa başlasın) akciğerde kalan hava volümüdür.

•	 Tidal Volüm (TV veya VT): İstirahat esnasında inspire veya ekspire edilen gaz 
volümüdür.

•	 Total Akciğer Kapasitesi (TLC): Maksimal inspirasyondan sonra akciğerlerde 
bulunan hava volümüdür.

•	 Vital Kapasite (VC): Tam bir inspirasyondan sonra tam bir ekspirasyonla çıkarı-
lan hava volümüdür.

•	 İnspiratuar Vital Kapasite (IVC): Tam bir ekspirasyondan sonra zorlamadan, 
kesintisiz tam bir inspirasyonla ölçüm yapılır.

•	 Ekspiratuvar Vital Kapasite (EVC): Tam inspirasyon seviyesinden zorlamadan, 
kesintisiz tam bir ekspirasyonla ölçüm yapılır.
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•	 Ekspiratuvar Vital Kapasite (EVC): Tam inspirasyon seviyesinden zorlamadan, 
kesintisiz tam bir ekspirasyonla ölcüm yapılır.

Tablo 3.2: Normal Solunum Hacim Değerleri (3): 
Hacim veya Kapasite Değer  
Tidal Volüm 300-500 ml (6-8 ml/kg)
İnspiratuar Rezerv Volüm 1900-3300 ml 
Ekspiratuar Rezerv Volüm 700-1200 ml
Rezidüel Volüm 1200 ml (20-25 ml/kg)
Toplam Akciğer Kapasitesi 6000 ml (4-6 L) 
Vital Kapasite 4800 ml 
Fonksiyonel Rezidüel Kapasite 1800-2200 ml 

Akciğer hacimlerinin ölçümü tüm vücut pletismografisi veya inert gazların inhalasyonu-
nu içeren testlerle yapılır. Spirometre sırasında akciğer hacim ölçümünden farklı olarak 
derin nefes alma sonrası toplam akciğer kapasitesine ulaşıldıktan sonra zorlu ekspiryum 
yapılır, sonunda rezidüel hacim kalır. Manevranın zorlu olması ile birlikte ölçülen hacim 
zorlu vital kapasite olarak adlandırılır. Normalde zorlu vital kapasite vital kapasiteye eşit-
tir. Ancak zorlu ekspiryumda havayollarında erken kapanma olabileceği için bazen zorlu 
vital kapasite vital kapasiteden düşük olabilir. 

Spirometride obstrüktif değişiklik ve restriktif değişiklik şeklinde iki temel değişiklik vardır. 
Obstrüktif değişiklikte azalmış FEV1/FVC ve azalmış FEV1 vardır, FVC azalmış veya 
normal olabilir. Restriktif değişiklikteyse FVC azalmıştır, FEV1 ve FEV1/FVC oranı azal-
mış veya normal olabilir.  

Akciğer hacimleri değişikliklerine göre obstrüktif hastalıklarda toplam akciğer kapasitesi 
ve rezidüel hacim artmıştır (beklenenin %120’si veya üstünde). Restriktif akciğer hasta-
lıklarında ise toplam akciğer kapasitesi ve rezidüel hacim azalmıştır (beklenenin %80’si 
veya üstünde).  
 
SFT’de Beklenen Yüzde: 

Toplumda sağlıklı bireylerde yapılan araştırmalarda ırk, cinsiyet, yaş, boy ve ağırlık de-
ğerlerine göre kontrol edilmiş ortalama (beklenen) değerler hesaplanır. Hastanın özel-
liklerine göre hesaplanmış beklenen değere göre beklenen yüzde belirtilir. Beklenen 
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yüzde solunum fonksiyon testi sonucunun, solunum fonksiyonunu fizyolojik olarak et-
kileyebilecek özellikleri kontrol ederek standardize edilmesini, normal olanla fonksiyon 
bozukluğunu karşılaştırmayı sağlar. 
Bu özelliklere göre temel noktalar aşağıda özetlenmiştir: 

Cinsiyet: Buradaki cinsiyet sosyal cinsiyet değil, biyolojik cinsiyettir. Kadınla 
erkek arasındaki anatomik farklılıklar nedeniyle solunum fonksiyon testi sonuç-
larında farklılıkların olmasından kaynaklanır. 
Irk: Irklara özgü anatomik ve fizyolojik farklılıklar nedeniyle ırkın da göz önüne 
alınması gerekir. Birçok farklı ırk ve etnik grup için hazırlanmış normal değer-
ler vardır. Türkiye için Kafkas ırkı, beyaz ırk referans olarak alınabilir. Türkiye 
için toplumda saptanmış normların olmaması bu konuda yanılgılara yol aça-
bilir. Özellikle obstrüktif havayolu hastalıklarının tanı ve derecelendirmesinde 
önemli olan bu ayrım üzerinde yapılan yorumlar paylaşılacaktır. 
Yaş: 15-25 yaş aralığından itibaren FEV1 de plato izlenir, genelde 25 yaş son-
rasında erkeklerde ve kadınlarda FEV1’de yıllık düşüş saptanır. Bu araştırma 
Londra’da 30-59 yaş grubunda 1136 erkek ve 792 kadın, çoğunlukla nitelikli 
işler yapan ve büro işleri yapan çalışanlar sekiz yıl süresince izlenmiş, solunum 
fonksiyon testindeki değişim sigara içme durumuna göre incelenmiştir (4).  
Boy: Akciğer hacmini temsil eder. 
Vücut Ağırlığı: Solunum çabası, kas gücü, diyafram etkinliğindeki azalma, kısıt-
lanmayı değerlendirmeye yardımcı olur. 

Buradaki özelliklerin solunum fonksiyon testi değerleri ile ilişkisi araştırma sonuçlarının 
regresyon analizi ile hesaplanmıştır. Sigara ve mesleksel veya çevresel toz teması gibi 
özellikler standardizasyona katılmaz, bu tür maruz kalımları olan kişiler ilgili araştırma 
toplumuna alınmaz. 

Başlıca obstrüktif hastalıklardan biri olan kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) için 
tanı ölçütü FEV1/FVC oranının bronkodilatasyon uygulaması sonrası 0,7’nin altında ol-
masıdır. FEV1 beklenen %’leri KOAH derecelendirmesi için kullanılır. 

Restriktif Değişiklik: FVC azalmıştır, FEV1 ve FEV1/FVC oranı azalmış veya normal 
olabilir. 

İki durumun birden görüldüğü mikst tip bozuklukta hem obstrüktif hem restriktif bozukluk 
vardır. Sıklıkla astım atağı sırasında, ağır havayolu obstrüksiyonu durumunda ya da iki 
farklı hastalığın bir arada olduğu durumlarda mikst tip bozukluk görülebilir. 
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Farklı hastalık ve durumlar için farklı şemalar kullanılmıştır. Bunlar içinde en önemli olan 
spirometrinin tanı için gerekli olduğu KOAH’tır. Kullanılan farklı şemalar tabloda göste-
rilmiştir: 

Tablo 3.3: Beklenen Yüzde Değerleri ve LLN (Normalin Alt Sınırı) Ölçütüne Göre Solu-
num Fonksiyon Testi Bozuklukları Sınıflaması: 

GOLD* (5) AMA** (6) (7)
FEV1/FVC 0: >LLN veya> 75

<LLN 
FEV1 0: ≥ 80 

I: ≥ 80 I: 65-79 Hafif:> 70
II: 50-79 II: 55-64 Orta: 60-69
III: 30-49 III: 45-54 Orta ağır: 50-59
IV: <30 IV: <45 Ağır: 35-49

Çok ağır: <35 
FVC 0: ≥ 80 

I: 70-79
II: 60-69
III: 50-59
IV: <50

DLCO 0: ≥ 75 
I: 65-74
II: 55-64
III: 45-54
IV: <45

*: KOAH tanısı ile ilgili değerlendirme
**: Fonksiyonel Değerlendirme: Egzersiz kapasitesi ile birlikte AMA’nın (American Medi-
cal Association: Amerika Tıp Birliği) değerlendirme şeması   

Bronkodilatör Yanıtı:
Bronkodilatör sonrası FEV1’deki düzelme derecesi reversible (düzelebilir) havayolu obs-
trüksiyonunu gösterir. 
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Anlamlı yanıt: FEV1 ve/veya FVC’deki artış> %12 ve >200 ml 
Bronkodilatör yanıtı: Astım tanısıyla uyumludur. 
Bronkodilatasyonla solunum fonksiyon testi tekrarı: Spirometride obstrüktif değişik-
lik varsa istenir.

Üst Havayolu Obstrüksiyonu: 
Üst havayolu obstrüksiyonu şüphesi oluşturan spirometride akım hacim eğrisinde obs-
trüksiyonun yeri ve niteliğine göre değişiklikler izlenir. Değişken intratorasik obstrüksi-
yonda havayolları ekspiryum sırasında daralacağı için ekspiryum kolunda düzleşme 
görülür. Değişken ekstratorasik obstrüksiyonda ise havayolları inspiryum sırasında da-
ralacağı için inspiryum kolunda düzleşme görülür. Fiks (sabit) obstrüksiyonda ise hem 
inspiryum hem ekspiryum kolunda düzleşme görülür. Ekstratorasik havayolları farinks, 
larinks, trakeanın toraks dışındaki kısmından, intratorasik havayolları intratorasik trakea 
ve ana bronşlardan oluşur. İnspiryum sırasında ekstratorasik havayollarındaki basınç 
atmosferik basınçtan düşüktür, bu sebeple intratorasik havayolları inspiryumda dara-
lır. İntratorasik havayolları ise plevral basıncın negatif intraluminal basıncı engellemesi 
nedeniyle daralmadan etkilenmez.  Akımda osilasyonlar (testere dişi belirtisi) havayolu 
stabilitesinin bozulduğu Parkinson hastalığı, uyku apne sendromu gibi durumlarda izle-
nebilir (6)   
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Tablo 3.4 : Solunum Fonksiyon Bozukluklarına Göre Solunum Hastalıkları (8): 
Obstrüktif Değişiklik Restriktif Değişiklik
α1-Antitripsin Eksikliği
Astım
Bronşiektazi 
Bronşiolitis Obliterans
KOAH 
Kistik Fibrozis
Silikozis (Erken Dönem)

Göğüs Duvarı Deformiteleri 
        Kifoz
        Skolyoz
        Morbid Obezite
        Ankilozan Spondilit

İlaçlar (Olumsuz Reaksiyon)
        Amiodaron 
        Metotreksat 
        Nitrofurantoin 

İnterstisyel Akciğer Hastalığı  
        Asbestozis
        Berilyozis
        Eozinofilik Pnömoni 
        Hipersensitivite pnömonisi
        İdiopatik pulmoner fibrozis
        Sarkoidoz

Nöromusküler Bozukluklar
         Amyotrofik lateral skleroz
         Guillain-Barré syndrome
         Muskuler distrofi
         Myastenia gravis
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Tablo 3.5 :Spirometri Endikasyonları:  
Tanı İzlem Diğer 
Semptom, bulgu, 
laboratuvar sonucunu  Tedaviye yanıt Maluliyet / iş göremezlik 

değerlendirmeleri 

Hastalığın fizyolojik etkisi   Hastalığın ilerlemesi 
Rehabilitasyon programı
Sigorta değerlendirmesi
Hukuki gerekçeler 

Pulmoner hastalık riski 
olanları taramak 

Alevlenme ve 
alevlenmenin 
düzelmesi

Araştırma, klinik deneyler
Epidemiyolojik araştırmalar
Referans denklemleri 
oluşturma 
İşe giriş ve riskli işlerde akciğer 
sağlığı izlemi
Riskli fiziksel etkinliklerden 
önce sağlık durumunu 
belirlemek

Preoperatif riski belirlemek Zararlı etkenlerin 
istenmeyen etkileri 

Prognozu belirlemek 
Pulmoner toksisitesi 
bilinen ilaçların 
etkileri  

Spirometre Tipleri: 
Hacim ve akım spirometreleri şeklinde iki tip spirometre vardır. Hacim spirometri doğ-
rudan hastanın verdiği soluğun hacmini ölçer. Akım tipi spirometre ise hastanın verdiği 
soluğun akım hızını ölçüp bunu entegre ederek hacmi ölçer. Her iki tip spirometre de 
hacim-zaman ve akım-hacim eğrilerini çizebilir. Her iki tip spirometre de spirometre için 
önerilen gereklilikleri karşılamalıdır. 
 
Cihazların hata oranları ile ilgili saptamalarda volüm doğrulama işleminde kabul edilebilir 
hata oranı %3= spirometre %2.5 + kalibrasyon şırıngası %0.5 kabul edilmiştir. Bu ölçüler 
ISO 26872 standartlarına göre belirlenmiştir (9). Cihazların üretici firmaya uygun şekil-
de kalibrasyon ve kalite kontrolü yaptırması gerekir. Kalibrasyon günlük olarak 3 litrelik 
kalibrasyon şırıngası ile yapılır. Pistonun günlük kontrolü, pistonun yumuşak işleyişinin 
günlük kontrolü, aylık kaçak testi yapılır. Düşük – orta – hızlı akımda deneme yapılır. 
Kalibrasyon faktöründeki değişim>%6 ise veya ortalamadan ±2SD ise spirometreyi te-
mizlemek önerilir. Büyük olasılıkla spirometre hortumunda hastadan kaynaklı bir eks-
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pektorasyonla tıkanma oluşmuştur. Cihazın uygun şekilde temizlenmesi şarttır. Kalite 
kontrolünün belgelenmesi gerekir.  

Spirometri Relatif Kontraendikasyonları:  
•	 Myokard yükü veya kan basıncı değişiklikleri 
•	 Akut myokard enfarktüsü – 1 hafta
•	 Sistemik hipotansiyon veya ağır hipertansiyon 
•	 Ciddi atrial / ventriküler aritmi
•	 Dekompanse kalp yetmezliği
•	 Kontrolsüz pulmoner hipertansiyon 
•	 Akut kor pulmonale 
•	 Klinik olarak anstabil pulmoner embolizm 
•	 Zorlu ekspiryum / öksürükle senkop öyküsü 
•	 İntrakraniyal / intraoküler basınç artışı 
•	 Serebral anevrizma – beyin cerrahisi 4 hafta – yakın zamanda beyin sarsıntısı 

ile süregelen semptomlar – göz cerrahisi 1 hafta 
•	 Sinüs ve ortakulak basıncı artışı 
•	 Sinüs veya ortakulak cerrahisi 1 hafta
•	 İntratorasik ve intraabdominal basınç artışı pnömotoraks - torasik cerrahi 4 haf-

ta – batın cerrahisi 4 hafta – son dönem gebelik
•	 Enfeksiyon kontrolü: Tüberküloz dahil aktif veya şüpheli bulaşıcı hastalık- bula-

şı arttıran fiziksel durumlar: Hemoptizi, sekresyon veya ağız içi kanama

Akciğer Fonksiyon Testlerinden Önce Kaçınılması Gereken Etkinlikler: 
•	 Bir saat önce sigara içme, nargile ve elektronik sigara kullanımı 
•	 Testin 8 saat öncesindeki intoksikan kullanımı (koordinasyon, anlama ve fizik-

sel beceri sorunları)
•	 Ağır egzersiz kısıtlaması: 1 saat önce
•	 Göğüs ve batın genişlemesini engelleyecek sıkı giyim 
•	 Kullanılan bronkodilatör ilaçların farmakokinetik özelliklerine göre test öncesin-

de kesilmeleri gerekir. Hastanın tanısı biliniyorsa izlem amaçlı solunum fonk-
siyon testinde bu gereklilik aranmayabilir. Bu süre kısa etkili beta mimetikler 
için 4-6 saat, kısa etkili antikolinerjikler için 12 saat, uzun etkili beta mimetikler 
için 24 saat, ultra uzun etkili beta mimetikler için 24 saat, ultra uzun etkili beta 
mimetikler için 36 saat, uzun etkili antikolinerjikler için 36-48 saattir.      



Çalışma Yaşamında Pnömokonyoz

92

Zorlu Vital Kapasite Manevrası: 
•	 Hastayı hazırla
•	 El dezenfeksiyonu 
•	 Hastanın kimliği ve dosya numarasının girilmesi
•	 Ağırlık ve boy ölçümü (ayakkabısız)
•	 Kaçınılması gerekenleri, ilaç kullanımını, rölatif kontraendikasyonları sorgula, 

solunum semptomlarını not al 
•	 Bilgilendir ve göster 
•	 Hastanın işlemi anladığından ve uyum göstermek istediğinden emin ol  

Manevra: 
•	 Ağızlık ve burun kıskacı pozisyonunu kontrol et 
•	 Postürü düzelt, baş hafif yukarıda 
•	 Normal solunum
•	 Hızla tam inspiryum, ≤2 s ara 
•	 Maksimum çabayla tamamen boşaltana kadar ekspiryum  
•	 Maksimum çabayla tamamen doldurana kadar inspiryum

Manevrayı Yap:
•	 Uyarıları gereğince yap ve iyice destekle 
•	 Manevraları en az üç, genellikle 8’i aşmadan tekrarla – FEV1 FVC tekrarlana-

bilirliğini kontrol et ve gerekirse yeni manevralar  
•	 Manevrayı yap sadece ekspiryum olan cihazlarda “Maksimum çabayla tama-

men doldurana dek soluk al” yok.  

ATS (American Thoracis Society: Amerikan Toraks Derneği) ve ERS (European 
Respiratory Society: Avrupa Solunum Birliği) Tarafından Önerilen Spirometri Sıra-
sındaki Ekran Görüntüsü: 
Mesleksel amaçlı kullanılan spirometrelerde bu özellik olmalıdır. Bu şekilde teknisyen 
hastanın testi nasıl yaptığını denetleyebilir ve uygun şekilde özendirmede bulunabilir. 
Görüntünün görülebilecek kadar büyük olması gereklidir. Bu geçerlilik için şart değildir. 
Çözünürlüğe bağlı netlik sorunu olabilir.  Akım hacim eğrisi manevra başlangıcı, hacim 
zaman: manevranın bitişini izlemeyi sağlar. Bu görüntüler değerlendirmeye yardımcı ol-
ması için rapora da eklenmelidir. 

Geri Ekstrapole Edilen Hacim: 
Maksimal akciğer kapasitesinden ekspiryum başlangıcına (0 saniye) kadar ekspire edi-
len hava hacmidir. Hacim zaman eğrisinde PEF’in eğimine ait çizginin çizilerek (kırmızı) 
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zaman eksenindeki 0’ı kesen hacmin hesaplanmasıyla bulunur. Aşağıdakilerden hangisi 
büyükse onunla karşılaştırılır: 100 ml veya FVC’nin %5’i. Eğer bu şart sağlanamazsa 
test geçersiz kabul edilir.   
 
Spirometri ve Raporlama Algoritması: 
Standart FVC ve FEV1 manevraları tanımlanmıştır. Salgın döneminde bulaş riskini 
azaltmak için kısıtlama getirilmiştir. Ancak normalde kabul edilebilir solunum fonksiyon 
testi için tekrarlanabilir üç ölçüm gereklidir, maksimum ölçüm sayısı sekizdir. 
Zorlu ekspiryum manevrasında temelde iki yere bakılır, bunlar başlangıç ve bitiştir. Baş-
langıçta gecikme olmaması, erken başlanmaması, yeterli efor sarf edilmesi, ağızlığın dil-
le engellenmemesi gerekir. Bitiş için ise ekspiryumun kesilmemesi sonuna kadar devam 
ettirilmesi, ekspiryumun tamamlanması gerekir. 

Zorlu Ekspiryumun Sonu (End of Forced Expiration: EOFE) Belirteçleri:
Bunlardan en az biri: 

1. Ekspiratuar plato (Ekspiryumun ilk saniyesinden sonra <0.025 L)  
2. Ekspiryum zamanı >15 saniye 
3. FVC önceki en büyük FVC’den büyük veya fark tekrarlanabilirlik sınırında  
EOFE sonrası IFVC> EFVC ise IFVC- EFVC farkı ≤FVC’nin %5’i veya 100 ml –han-
gisi büyükse

Değerlendirme (10): 
1. Önce test geçerli mi sorusu yanıtlanır: 
≥3 kabul edilebilir eğri (tekrarlanabilir, ≤150 ml) değilse olası geçersizdir. Sonuç dik-
katli yorumlanmalıdır. 

2. Obstrüktif bozukluk:  
FEV1/FVC <LLN 
+ FEV1 <LLN 
FEV1 <LLN değilse sınırda obstrüksiyon veya fizyolojik değişiklik olarak adlandırılır. 

3. Restriktif bozukluk: 
FVC <LLN>>> restriktif bozukluk olası, kesinleştirmek için ileri incelemeler gerekebilir. 

Spirometride kalite değerlendirme için son güncellemede kalite derecelendirilmesi geti-
rilmiştir. A, B, C, D, E şeklinde en kaliteli test A olacak şekilde dereceler dışında U: kul-
lanılabilir, F: kabul edilebilir değil / kullanılamaz dereceleri vardır. Sonuçları yorumlarken 
kalite derecesini göz önüne almak, kullanılamaz sonuçları yorumlamamak gerekir. Kalite 
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değerlendirmesi test sırasında eksik ve hataların ne olduğu, sorunun ne olduğu anlaşı-
lıp düzeltilebilecekse düzeltilebilir, bu tür hatalarla ilgili cihaz, hasta, hastalık kaynaklı 
durumlarda sonrasında konsültasyon istenebilir. Burada en önemli nokta testin uygun 
şekilde yapılması ve cihazla ilgili sorunları izleyebilecek teknisyenin konuyla ilgili gözlem 
ve test raporuna ekleyeceği veya sorumlu hekimle paylaşacağı notlardır. 

Eklerde farklı spirometri bulguları örnek olarak yorumlarıyla birlikte sunulmuştur. 
Alt Sınırın Normali (LLN: Lower Limit of Normal): 
Her akciğer fonksiyon indeksi için dağılım sıklığındaki en düşük %5 alt sınır değeri ola-
rak tanımlanır. Bu değer istatistiksel hesaplarla referans denklemlerinde yer alır. Normal 
tanımında %80 beklenen değeri çocuklarda kabul edilebilir ancak erişkinlerde solunum 
fonksiyonlarını yorumlarken önemli hatalara yol açabilir. KOAH tanısında obstrüksiyonu 
tanımlamak için FEV1/FVC oranında sınır değeri 0.7 noktası olarak almanın erkekler-
de 40 yaş, kadınlarda 50 yaş üstünde yanlış pozitifliklere ve sigara içmemiş yaşlılarda 
yanlış KOAH tanısı konmasına yol açtığı belirtilmiştir. Bu sebeple alt sınırın normalinin 
kullanılmasını doğru tanıyı sağlayacağı ileri sürülmüştür (7). Ancak bu konu üzerinde 
henüz kesin olarak uzlaşı sağlanamadığını belirtmek gerekir.  

Salgın Döneminde Spirometre: 
Solunum fonksiyon testi manevralarının kendisi ile test sırasında olabilen öksürük aero-
sol oluşturur ve coronavirüs hastalığının yayılımını kolaylaştırır. Altta yatan solunumsal 
semptomları olan hastalar ile asemptomatik hastalarda aktif COVID-19 enfeksiyonunu 
taramak kolay olmadığından spirometri uygulamasında her hasta riskli kabul edilmelidir. 
Dolayısıyla solunum fonksiyon testi uygulamasının tanının tedavi için kritik olduğu has-
talarla kısıtlanması önerilir. Bronkodilatasyon testi ve bronkoprovakasyon testi için nebu-
lizer kullanımından kaçınılmalıdır. Yayılımı engellemek için el hijyeni, gerekli uygun tüm 
kişisel koruyucu donanımların (eldiven, başlık, yüz solunum koruyucu maske, yüz siperi, 
iş kıyafeti vb.) sağlanması personel ve test ortamındaki herkes için şarttır. N95, FFP2 
vb. maskeleri veya hava temizleyici respiratörler cerrahi maskelere tercih edilmelidir. 
Hastalar test ortamına sıraya girme ve bekleme olmadan getirilmeli, hastalar arasında 
yeterli hava değişimi için zaman sağlanmalıdır. Bulaşı engellemek için tek kullanımlık 
akım sensörleri ve atılabilir tek çıkışlı ağızlık kullanılmalıdır. Aksi durumda hastalar sa-
dece zorlu ekspiryum manevrası gerektiğinde cihazdan inspirasyon yapmamaları için 
uyarılmalıdır. Hacim duyarlı spirometreler doğruluklarını uzun yıllar korumalarına karşın 
temizlikleri zordur ve bu spirometre tipi ofiste kullanıma pek uygun değildir (11). 

Mesleksel Ortamdaki Teknik Standartlar Ana Hatlarıyla: 
1. Spirometriden önce işyeri spirometri programının kilit noktaları belirlenmiş ol-
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malıdır (testin amacı, paylaşım ağı ve sorumluluklar, testin yorumlanmasına 
dair esaslar)

2. Spirometri kalitesini arttırmak için teknisyenler pratik eğitimi ve tazeleme kurs-
ları almalıdır

3. Teknisyenler yaptıkları testin kalitesi ve olası sorunları nasıl düzeltecekleri ko-
nusunda geribildirim almalıdır 

4. Ayakta ve oturur postür test için kullanılabilir. Ancak izleyen testlerde aynı pos-
tür kullanılmalı ve bu bilgi kaydedilmelidir. Çünkü postür ilişkili FEV1, FVC de-
ğişiklikleri küçük olsa da değerlendirmeyi anlamlı şekilde etkiyebilir

5. Irksal ve etnik farklılıklar solunum fonksiyonunu etkiler. Belli toplumlarda ya-
pılmış olan araştırmalardan elde edilmiş özel referans değerler kullanılmalıdır 
(NHANES III gibi). Bu değerlere düzeltim faktörü (örneğin Kuzey Amerika’daki 
Asyalı toplumlarda FEV1 ve FVC için 0.88) uygulanabilir

Spirometri ölçümleri, normal aralıkla karşılaştırılmasına ek olarak çalışanın bazal testine 
göre de değerlendirilmelidir. Bunun iki önemli sebebi vardır. Birincisi kronik etkilenmeyi 
göstermek açısından izlem ve zaman içindeki değişimi ölçmek önemli bilgi sağlar. İkin-
cisi ise bununla ilgili olarak sıklıkla fiziksel güç gerektiren işlerde, tozlu işlerde çalışan-
ların gerek kendi kendilerini seçmeleri gerek işe giriş muayenesi gibi basamaklardaki 
elemelerle toplum normallerine göre daha iyi solunum fonksiyon testi değerlerine sahip 
olmalarıdır. Bu durumda kesitsel olarak elde edilen veriler yanıltıcı olabilir, solunum fonk-
siyonundaki bozulmanın normal anormal sınırına gelmedikçe fark edilmesini engelleye-
bilir. Örneğin işe girişte FEV değeri %140 olan, 5 yıl sonra %105 olan işçinin değerleri iki 
durumda da normalden yüksektir, ancak işçinin havayolu fonksiyonunda büyük düşme 
olmuştur. Sadece normal anormal ayrımı kullanılırsa bu kötüleşme anlaşılmaz. 
 
Solunum fonksiyon testindeki değişim beklenen değere göre %15’lik düşme, lineer reg-
resyonla solunum fonksiyon değişikliğinin değerlendirilmesi veya basitçe yıllık FEV1 dü-
şüşü (90 ml/yıl anlamlı kabul edilmiştir) ile değerlendirilebilir. Bu tür değerlendirmelerle 
ilgili olarak kısa süreli değişkenliği de göz önüne alarak beş yıllık değişimlerin ölçülmesi 
daha doğru bilgi verebilir. %15 değişime 5 yıl için bakılıyorsa yıllık değişimin %4 gibi 
olması anlamlıdır. 

Difüzyon Kapasitesi:
Akciğerlerin CO için difüzyon kapasitesi akciğerlerin inhale edilen gazı alveollerden ka-
pillerlere taşıma özelliğini ölçer. Ölçümde genellikle helyum ve CO gazı içeren havanın 
solunup 10 saniye tutulması sonrası ekshale edilen havadaki CO miktarının solunan 
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miktarla karşılaştırılması CO’nin transferi, alveoler volüm ve difüzyon kapasitesi ölçülür. 
CO, hemoglobine afinitesi yüksek olduğu için gaz değişimi difüzyona bağlıdır. Hemog-
lobin miktarı da ölçüm için önemlidir, anemi ile difüzyon kapasitesi azalır. Dolayısıy-
la difüzyon kapasitesi ölçümü hemoglobin konsantrasyonuna göre düzeltilir. Difüzyon 
kapasitesini (DLCO) etkileyen faktörler: Alveolo-kapiller membran, hemoglobin konsan-
trasyonu ve kalp debisidir (cardiac output). DLCO akciğer hacmini azaltan durumlarda, 
akciğer parankimini etkileyen hastalıklarda (interstisyel akciğer hastalıkları ve amfizem) 
ve pulmoner vasküler hastalıklarda (pulmoner hipertansiyon gibi) etkilenir. Roughton ve 
Forster modeline göre CO alımı iki transfer faktöre bağlıdır: Membran geçişi (DM): CO’in 
alveolokapiller membrandan geçişi ve kandaki geçiş (qVc): karboksihemoglobinin reak-
siyon hızı ve alveolokapiller kan hacmi. 

Difüzyonun Belirleyicileri: 
•	 Difüzyon özelliği
•	 Membran kalınlığı
•	 Yüzey alanı (alveolokapiller membran)
•	 Basınç farkı
•	 Çözünürlük

Difüzyon kapasitesi:
1/ DLCO = 1/DM + 1/ θVc
DM: Membran iletisi (kondüktans), CO’in membrandan geçiş hızı. 
 θVc: Kan akımı iletisi, COHb reaksiyon hızı ve alveolokapiller kan hacmi

DLCO artışı da görülebilir. Çoğunlukla bu astım veya obeziteye bağlıdır. Daha az sıklıkla 
gebelik, sigara içiciliği, difüz alveoler kanama, polisitemi, kalp yetmezliğinin erken döne-
mi veya soldan sağa şant durumuyla veya dinlenmemiş olmakla ilişkili olabilir. 

DLCO değerlendirmesi yaş, boy, vücut ağırlığı ve hemoglobin ile hesaplanan normal 
değerlerin yüzdesine göre yapılır: 

•	 %60-<80: Hafif bozulma 
•	 %40–<60: Orta düzeyde bozulma  
•	 <%40: Ağır düzeyde bozulma  

DLCO ölçümü restriktif / obstrüktif akciğer hastalığı ayırıcı tanısı, akciğer transplantas-
yonu adaylığı için değerlendirme, maluliyet değerlendirmesi, ilaç toksisitesini değerlen-
dirme ve eforla hipoksemi değerlendirmesi için yapılır. İşle ilgili olarak dispne ve normal 
spirometri varlığında ileri inceleme için istenebilir. 
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Tablo 3.6 : Difüzyon Kapasitesi Değişikliği ile İlişkili Hastalık ve Durumlar (12, 13): 
Azalmış DLCO (beklenen % <80) Artmış DLCO (beklenen 

% >120)Transfer Faktörü (Kco) 
Yüksek veya 
Normal – VA Normal / Düşük  

Transfer Faktörü (Kco) 
Düşük veya 
Normal – VA Düşük  

Akut inspiratuar kas 
yorgunluğu 

Konjestif kalp yetmezliği Astım (veya normal)

Pnömonktomi Alveoler fibrozis Pulmoner hemoraji 
(kanama)

Sarkoidoz infiltrasyonlarla 
birlikte 

Primer pulmoner 
hipertansiyon
Kronik pulmoner 
embolizm  
Pulmoner vasküler 
hastalıklar
Amfizem

Polistemi 
Soldan sağa şant

Bronşiektazi 
VA: Alveoler volüm 
Not: Bu bölümün ekinde çeşitli SFT örnekleri ve yorumları sunulmuştur.  
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SPİROMETRİ ÖRNEKLERİ VE YORUMLARI

Şekil 3. 10: Akım hacim eğrisinde öksürük artefaktları. Öksürük birinci saniyeden 
önce olsaydı testin kabul edilemez olmasına yol açardı. Hastanın ekspiryumu ta-
mamlamadığı, akım eğrisinin sıfır noktasına değmemesi ile anlaşılıyor. Teknisyen 
notu da öksürük ve testin tamamlanmadığını bildirmiş. 
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Şekil 3. 11: Akım hacim eğrisinde çukurlaşma, hacim zaman eğrisinde FEV1’in 
%80’den düşük olduğu görülüyor. FEV1 1.28 L (34), FVC 2.09 L (%48), FEV1/FVC 
%61.17.  FEV1/FVC oranı için klinik değerlendirmede beklenen yüzde değil ölçüm-
lerin oranı veya LLN verilir. Havayolu obstrüksiyonuyla uyumlu. 
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Şekil 3. 12: Akım hacim eğrisinde çukurlaşma, hacim zaman eğrisinde FEV1’in 
%80’den düşük olduğu görülüyor. İlk test (pre) sonuçlarına göre FEV1 2.59 L (82), 
FVC 3.60 L (%99), FEV1/FVC %71. Havayolu obstrüksiyonuyla uyumlu (FEV1/FVC 
<%80) olduğu için yapılan bronkodilatasyon testinde (post) FEV1 %1, FVC %8 art-
mış. Artış %12’den az olduğu için bronkodilatör yanıtı yok şeklinde değerlendirilmiş.
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Şekil 3. 13: Akım hacim eğrisinde PEF’de düşme ve düzleşme üst havayolu obs-
trüksiyonunu akla getiriyor. İnspiryum halkasında (negatif y ekseni) çentiklenme 
ile birlikte hastanın ağızlığı dili ile kapadığı tahmin ediliyor. Testle ilgili bir hatadan 
kaynaklanmıyorsa, hasta üst havayolu obstüksiyonu ayırıcı tanısı için kulak burun 
boğaz muayenesi başta olmak üzere incelenmelidir. 

Şekil 3. 14: Akım hacim eğrisinde ve hacim zaman eğrisinde FVC’nin düşük oldu-
ğu görülüyor. FEV1 ve FEV1/FVC normal. Restriktif değişiklik. FEV1 2.81 L (53), 
FVC 2.35 L (%53), FEV1/FVC %83.86.
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Şekil 3. 15: Akım hacim eğrisinde çukurlaşma, hacim zaman eğrisinde FEV1’in 
%80’den düşük olduğu görülüyor. İlk test (pre) sonuçlarına göre FEV1 2.36 L (63), 
FVC 4.13 L (%88), FEV1/FVC %56.99. Havayolu obstrüksiyonuyla uyumlu (FEV1/
FVC <%80) olduğu için yapılan bronkodilatasyon testinde FEV1 %4, FVC %12, FEV 
hacim olarak 290 ml (200 ml’nin üstünde) artmış. Artış %12’den büyük ve mutlak 
değer 200 ml’den çok olduğu için bronkodilatör yanıtı var şeklinde değerlendirilmiş.
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Şekil 3. 16: Akım hacim eğrisinde ve hacim zaman eğrisinde FVC’nin düşük olduğu 
görülüyor. Bu testte LLN değerleri normal aralık içindeki soldaki düşük değerler. 
LLN’ye göre değerlendirmede FEV1, FVC ve FEV1/FVC normal. FVC beklenen 
yüzdesine göre restriktif değişiklik tanımlanabilir (FVC %68). Bu sonucun göğüs 
hastalıkları uzmanınca değerlendirilmesi, klinik ve ileri inceleme ile karar verilmesi 
uygun olacaktır.        
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Şekil 3. 17: Akım hacim eğrisinde ve hacim zaman eğrisinde FEV1’in düşük olduğu 
görülüyor. Bu testte LLN değerlerine göre FEV1/FVC düşük (ölçüm %56.1, LLN: 
%69.3), FEV1 düşük (ölçüm %1.31, LLN: 1.58), FVC (ölçüm %2.34, LLN: 1.89) nor-
mal. Hem beklenen % hem de LLN’ye göre değerlendirmede obstrüktif değişiklik.           
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PNÖMOKONYOZLARDA TANI SÜREÇLERİ

D. Diğer Tanı Yöntemleri

Yazan: Dr. Ahmet Uğur Demir

Tüberküloz Taraması ve Latent Tüberküloz Enfeksiyon Tedavisi:  
Silikozis ve silika maruz kalımı ile artmış tüberküloz ve nontüberküloz mikobakteri enfek-
siyon riski artışı bilinmektedir. Bu sebeple silika teması veya silikozis tanısı alan işçilerin 
tüberküloz yönünden incelenmesi, enfeksiyon riskine göre belirlenecek aralıklarla taran-
ması önemlidir. Tarama programında akciğer filmi, gerek duyulan durumlarda bilgisayarlı 
tomografi, latent tüberküloz taraması için tüberkülin deri testi veya interferon gama bazlı 
serolojik testler kullanılabilir. PPD testi ile ölçülen endurasyonun 5 mm üzerinde olması 
durumunda –aktif tüberküloz yoksa- izoniazid profilaksisi (6-12 ay) veya seçenek olarak 
rifampisin 3-4 ay veya izoniazid ile birlikte rifampisin 3 ay önerilir.  Aktif tüberkülozla ilgili 
taramada akciğer grafisinin balgam yayması kadar etkin olduğu, bazen klinikten önce 
bulgu verdiği bildirilmiştir. Pulmoner tüberkülozla birlikte non-pulmoner tüberküloz riski 
de artmıştır. Basit silikozis olan işçilerde silikozis olmayan işçilerle karşılaştırıldığında 
tüberküloz riski üç kat kadar (rölatif risk 2.8 (%95GA, 1.9- 4.1) artmış bulunmuştur (1). 
HİV enfeksiyonu ile birlikte ve silikozisin ağırlığı ile tüberküloz riski artmaktadır (2, 3). 

Kanser Taraması ve Araştırılması: 
Başta asbest ve silika olmak üzere pek çok pnömokonyoza neden olan maddenin akci-
ğer kanseri riskini arttırdığı bilinmektedir. Araştırmalarda akciğer kanserlerinin yaklaşık 
%9’unun mesleksel etkenlere (erkeklerde %15, kadınlarda %5), Hollanda’daki bir araş-
tırmada erkeklerdeki akciğer kanserlerinin %12’sinin asbeste atfedilebilir olduğu gös-
terilmiştir (4). Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (International Agency for Research 
on Cancer: IARC) asbest ve kristalin silikanın kanserojen olduğunu kabul etmiştir (5). 
Ancak asbest veya silikaya maruz kalmış olan işçilerin akciğer kanseri ile ilgili tarama-
lar konusunda kesin öneriler bulunmamaktadır. Mesleksel asbest maruz kalımını içeren 
kanser tarama formları bulunmaktadır. Helsinki 2013 Uzlaşı Raporu sigara içmenin yanı 
sıra asbest maruz kalımını da (sigara içici olma şartı koymadan) işçilerde tarama progra-
mı için önermiştir ancak bu önerilerle ilgili yeterli kanıt sunulmamıştır, bu kanıtlar oluşana 
dek yine de bu önerilerin göz önünde bulundurulması uygun olacaktır (6). 
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Silikotik nodüller ve büyük opasitelerle kanser ayrımında PET incelemesi ve MR yararlı 
olabilir. Ayırıcı tanıda zorluk olduğunda akciğer biyopsisi gerekebilir (7-9). 
Alveoler Lavaj:  
Asbest liflerinin varlığı, miktarı ve türü alveoler lavaj sıvısının elektron mikroskobi ile 
incelenmesi ile gösterilebilir. Rutin olarak yapılmayan bu işlem medikolegal gerekçelerle 
batı ülkelerinde çevresel asbest maruz kalım öyküsü olan işçilerde yapılmaktadır (10). 
Bunun dışında çok spesifik olmasa da asbest cisimciklerinin sayımı da asbest temasını 
göstermek açısından yararlı olabilir (11, 12). 
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PNÖMOKONYOZLARDA BİLDİRİMİN ÖNEMİ VE BİLDİRİM SÜRECİ
Yazan: Dr. Canan Demir

Bir Meslek Hastalığı Olarak Pnömokonyoz Bildiriminin Önemi:

Meslek hastalıkları dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de bildirimi zorun-
lu hastalıklardır. Bu bildirim yükümlülüğünün çeşitli bilimsel ve hukuki nedenleri vardır. 
Pnömokonyozları bir örnek olarak ele alacak olursak bildirim zorunluluğunun en önemli 
nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (1);

a. Pnömokonyoz tanısı almış olan çalışanın tozlu ortamdan olabildiğince hızlı şe-
kilde uzaklaştırılması ve böylece toz maruz kalımına bağlı olası hastalık prog-
resyon riskinin en aza indirilmesi

b. Pnömokonyoz tanısı alan çalışanın bu durumundan kaynaklanan haklarından 
yararlanmasının önünün açılması (gelir bağlanması ve tazminat süreçleri gibi)

c. İşyerindeki diğer çalışanların da pnömokonyoz açısından taranması ve pnömo-
konyoz şüphesi olan çalışanların yetkili sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesinin 
sağlanması

d. Pnömokonyozlar işyerinde toz maruz kalımı neticesinde gelişen bir hastalık-
lar olduğundan işyerinde tozu tamamen ortadan kaldırmaya veya bu mümkün 
olamıyorsa toz miktarını mümkün olan en düşük seviyeye indirmeye yönelik iş 
sağlığı güvenliği tedbirlerinin planlanmasının ve ivedilikle hayata geçirilmesinin 
sağlanması, bunun bir unsuru olarak risk değerlendirmesinin güncellenmesi

e. İşyerinde etkin toz kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinin bir sonucu olarak 
diğer çalışanlarda pnömokonyoz gelişmesinin önlenmesi

f. Ülkedeki tüm pnömokonyoz olgularının bildirilmesi ve yapılandırılmış bir kayıt 
sisteminde toplanabilmesi halinde bu bilgilerin ulusal iş sağlığı politikasının ge-
liştirilmesi ile pnömokonyozun önlenmesine ilişkin önlemlerin planlanmasında 
kullanılması 

Bir Meslek Hastalığı Olarak Pnömokonyoz’un Bildirim Sürecinde Temel Noktalar:

Pnömokonyozlar da diğer meslek hastalıkları gibi bildirimi zorunlu hastalıklardır ve bil-
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dirim süreci de hem hukuki hem de bilimsel süreçler açısından benzerdir. Meslek has-
talıklarının tanı ve bildirim süreçleri yasal düzenlemelere tabidir. Bu alandaki en önemli 
yasal düzenlemeler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’dur (2, 3). 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 14. maddesinin 4. fıkrasında;
“Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık 
hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde 
Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir” ifadesi yer almaktadır (2). 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 14.maddesinde ise;
“Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun;
a) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak 
düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi,
b) Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbî 
sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi,
sonucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur” ifadeleri yer almak-
tadır (3). 

Alandaki bir başka önemli yasal düzenleme olan Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma 
Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne göre (2011 yılında yapılmış olan deği-
şiklikten sonrası haliyle) sigortalıların meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü 
kaybı oranları tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili sağ-
lık hizmet sunucuları şunlardır (4); 
1. Meslek Hastalıkları Hastaneleri
2. Devlet Üniversite Hastaneleri
3. Sağlık Bakanlığı Eğitim Araştırma Hastaneleri

Tüm bu yasal düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde meslek hastalığı bildirimi 
amacıyla hazırlanacak olan Sağlık Kurul Raporlarında (SKR) bulunması gereken temel 
özellikler şu şekilde özetlenebilir (1, 5);

1. SKR’nin Yetkilendirilmiş Sağlık Hizmet Sunucusu tarafından hazırlanmış olma-
sı

2. SKR’nin usulüne uygun olarak hazırlanmış olması

3. Meslek hastalığı bildirimi amaçlı hazırlanan SKR’nin genel SKR niteliklerine de 
sahip olması

4. SKR ile birlikte SKR’ye dayanak oluşturan tıbbi belgelerin de Sosyal Güvenlik 
Kurumu’na (SGK) gönderilmiş olması
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Yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili sağlık hizmet sunucuları meslek hastalığı tanısı 
koydukları olguları en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirmekle yükümlüdürler. Meslek 
hastalığı tanısının yetkili sağlık hizmet sunucusu vasfında olmayan bir sağlık kuruluşu 
(ikinci basamak devlet hastanesi veya özel sağlık kuruluşları gibi) tarafından konulması 
halinde bildirim yapılabilmesi amacıyla çalışanın yine de yetkili sağlık hizmet sunucusu 
vasfını taşıyan bir sağlık kuruluşuna sevk edilmesi gereklidir.     

Daha önce meslek hastalığı bildirimi amaçlı SKR’ler çoğunlukla hastanelerin kendi kul-
landıkları yazılım sistemleri üzerinden yazılırken SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü’nce yapılan düzenlemeler neticesinde 01.09.2020 tarihinden itibaren 
yetkili sağlık hizmet sunucuları tarafından meslek hastalığı bildirimi amaçlı hazırlanan 
SKR’lerin e-imzalı olarak düzenlenerek MEDULA sistemi üzerinden gönderilmesi zorun-
lu hale gelmiştir (6). 

Daha önce SGK Başkanlığı’nın Meslek Hastalığı Tespiti İşlemleri Konulu ve 2008-113 
Sayılı Genelge’sinde, meslek hastalığı tespitine esas teşkil edecek sağlık kurulu rapor-
larının; aynı branştan en az üç uzman hekim veya ilgili uzmanların bulunması kaydıyla 
farklı branşlardan beş uzman hekim tarafından düzenlenmiş olması gerektiği belirtilmiş-
tir (7).

Bu yeni düzenleme ile SGK tarafından yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilen hasta-
lar için düzenlenecek olan meslek hastalığı bildirimi amaçlı SKR formatı değiştirilmiş, 
elektronik rapor haline getirilen raporun konsültasyon ve diğer alt bölümleri sabit şe-
kilde belirlenmiştir. Yeni düzenleme ile MEDULA sistemi üzerinden düzenlenecek olan 
SKR’lerde beş sabit/zorunlu branş fiilen tanımlanmış durumdadır. Bunlar; Kulak Burun 
Boğaz Hastalıkları, Göz Hastalıkları, İç Hastalıkları, Nöroloji veya Psikiyatri, Ortopedi 
veya Genel Cerrahi’dir. Değerlendirmeyi yapan hekimin gerekli görmesi halinde bu beş 
zorunlu branşa ek olarak ilgili uzmanlık alanlarından da konsültasyon istenebilmektedir 
(5). Yukarıda belirtildiği gibi daha önceki uygulamada beş sabit branş uygulaması yeri-
ne “ilgili uzmanların bulunması kaydıyla” ifadesi nedeniyle çalışanın meslek hastalığı 
açısından değerlendirmesinde gerekli görülen herhangi beş farklı uzmanlık alanının 
konsültasyonu yeterli olmaktaydı. Ancak güncel düzenlemeler ile SGK sevki ile yetkili 
sağlık kuruluşlarına yönlendirilmiş olan kişiler için bu düzenleme ortadan kalkmıştır. Bu 
düzenlemelere ek olarak bazı dal hastanelerinde üç aynı branş hekimine de meslek 
hastalığı bildirimi amaçlı SKR düzenleyebilme yetkisi verilmiş durumdadır. Böylece daha 
önce yönetmelik ve genelgelerle büyük ölçüde düzenlenmiş olan SKR formatı SGK’nın 
yeni uygulaması ile fiilen değiştirilmiştir. 

Pnömokonyoz hastalığı özelinde konuyu irdeleyecek olursak pnömokonyoz şüphesi ile 
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(periyodik muayene ILO Pnömokonyoz Grafi Okuması 1/0 ve üzerinde olan olgular ile 
herhangi bir nedenle yapılan radyolojik değerlendirmesinde pnömokonyoz şüphesi tes-
pit edilen olgular) yetkili sağlık kuruluşlarına yönlendirilmiş olan olguların pnömokonyoz 
açısından değerlendirilmelerinde izlenecek yol kişinin yetkili sağlık kuruluşuna SGK sev-
ki ile başvurmuş olup olmamasına göre değişiklik göstermektedir. 
Yukarıda detaylı şekilde irdelenmiş olan güncel düzenlemeler göz önüne alındığında 
mevcut durum aşağıdaki şekilde özetlenebilir;

A. SGK sevki ile yetkili sağlık kuruluşuna başvurmuş olan pnömokonyoz 
şüpheli olguda yapılacak değerlendirmeler (üç aynı branş değerlendirme-
si ile SKR düzenlenebilen hastanelerde);

1. Anamnez, fizik muayene

2. Pnömokonyoz tanısı açısından akciğer grafisi ve ILO Pnömokonyoz Grafi Oku-
ması

3. Pnömokonyoz ayırıcı tanısı açısından gereğinde Yüksek Çözünürlüklü Bilgisa-
yarlı Akciğer Tomografisi (YÇBT) ve/veya diğer gerekli görülen tetkikler

4. Pnömokonyoz komplikasyonlarının değerlendirilmesi amacıyla gerekli görülen 
diğer tetkikler (solunum fonksiyon testleri, ekokardiyografi, tüberkülin cilt testi, 
böbrek fonksiyon testleri, vs…)

5. Varsa diğer meslek hastalıklarına yönelik değerlendirme ve tetkikler

B. SGK sevki ile yetkili sağlık kuruluşuna başvurmuş olan pnömokonyoz 
şüpheli olguda yapılacak değerlendirmeler (beş sabit branş değerlendir-
mesi ile SKR düzenlenebilen hastanelerde);

1. Anamnez, fizik muayene

2. Pnömokonyoz tanısı açısından akciğer grafisi ve ILO Pnömokonyoz Grafi Oku-
ması

3. Pnömokonyoz ayırıcı tanısı açısından gereğinde YÇBT ve/veya diğer gerekli 
görülen tetkikler

4. Pnömokonyoz komplikasyonlarının değerlendirilmesi amacıyla gerekli görülen 
tetkikler (solunum fonksiyon testleri, ekokardiyografi, tüberkülin cilt testi, böb-
rek fonksiyon testleri, vs…)
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5. Beş zorunlu branş olan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Göz Hastalıkları, İç 
Hastalıkları, Nöroloji veya Psikiyatri, Genel Cerrahi veya Ortopedi konsültas-
yonları (bu branşların uygun gördüğü değerlendirme ve tetkiklerin tamamı dahil 
olmak üzere)

6. Beş zorunlu branşın ilgi alanı dışında kalan meslek hastalığı şüpheli durum var 
ise ilgili alanlara yönelik konsültasyonlar (bu branşların uygun gördüğü değer-
lendirme ve tetkiklerin tamamı dahil olmak üzere)

C. Yetkili sağlık kuruluşuna SGK sevki olmaksızın başvurmuş olan (kendi 
isteği, işyeri hekimi sevki, diğer sağlık kuruluşu sevki, mahkeme yazısı 
gibi) pnömokonyoz şüpheli olguda yapılacak değerlendirmeler;

1. Yapılan ilk değerlendirmede pnömokonyoz dışında bir meslek hastalığı şüphe-
si oluşmamışsa, kişinin de pnömokonyoz dışı bir meslek hastalığı iddiası yok 
ise yalnızca pnömokonyoza yönelik tetkiklerin tamamlanması ve üç aynı branş 
uzmanının imzası ile SKR düzenlenmesi yeterlidir. Pnömokonyoz bildirimi için 
belirlenecek üç aynı branşın Göğüs Hastalıkları veya İş ve Meslek Hastalıkları 
Uzmanları’ndan oluşması önerilir. 

2. Yapılan ilk değerlendirmede pnömokonyoz dışında bir meslek hastalığı şüp-
hesi oluşur ise veya kişinin pnömokonyoz dışı meslek hastalığı iddiası var ise 
pnömokonyoza yönelik tetkiklerin yanı sıra şüpheli meslek hastalıklarını en ya-
kından ilgilendiren beş uzmanlık alanı tarafından çalışanın değerlendirilmesi ve 
SKR’nin beş farklı branş tarafından düzenlenmesi uygun olacaktır.   

Çalışanın meslek hastalığı şüphesiyle izleyeceği başvuru yolları ve her bir başvuru se-
çeneğinin sonrasında takip edilmesi gereken yasal süreçler Meslek Hastalıkları Bildirim 
Rehberi’nde akış şemaları olarak özetlenmiştir (8). Yukarıda belirtilmiş olan güncel sü-
reçler dikkate alınarak ilgili rehberdeki akış şemaları aşağıdaki şekilde güncellenmiştir;
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Şekil 1. Yetkili Sağlık Kuruluşları’na SGK Sevki Olmaksızın Yapılan Başvurularda Bildirim Süreci 
 
 
 
 
 

Meslek Hastalığı Şüphesi ile Yetkili Sağlık 
Kuruluşu’na   SGK Sevki Olmaksızın Olan 

Başvurular 

 
Çalışanın veya 

Emeklinin Yetkili 
Sağlık 

Kuruluşu’na   
Şahsi Başvurusu 

 
İşyeri Hekimi’nin 

Çalışanı Yetkili 
Sağlık 

Kuruluşu’na 
Sevk Etmesi   

Çalışanın veya 
Emeklinin Diğer 

Sağlık Kuruluşları 
Tarafından Yetkili 

Sağlık 
Kuruluşu’na   

Sevki 

Çalışanın veya 
Emeklinin 
Mahkeme 
Tarafından 

Yetkili Sağlık 
Kuruluşu’na   

Sevki 
  

Yetkili Sağlık Kuruluşu (Meslek Hastalıkları 
Hastaneleri, Devlet Üniversite Hastaneleri, 

EAH) Tarafından SKR Düzenlenmesi (Üç aynı 
branş veya beş ilgili branş tarafından) 

SKR’nin Posta Yoluyla SGK İl Müdürlüğü’ne Gönderilmesi 

SGK Kurum Sağlık Kurulu 

SGK Yüksek Sağlık Kurulu 

Çalışanın 
Talebi + 

Şekil 4.1. Yetkili Sağlık Kuruluşları’na SGK Sevki Olmaksızın Yapılan Başvurularda Bil-
dirim Süreci
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Şekil 2. Yetkili Sağlık Kuruluşları’na SGK Sevki ile Yapılan Başvurularda Bildirim Süreci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meslek Hastalığı Şüphesi Olan Çalışanın veya 
Emeklinin Yetkili Sağlık Kuruluşu’na   SGK Sevki 

ile Başvurması 

Yetkili Sağlık Kuruluşu (Meslek Hastalıkları 
Hastaneleri, Devlet Üniversite Hastaneleri, 

EAH) Tarafından MEDULA Sistemi 
Üzerinden Elektronik SKR Düzenlenmesi 
[en az beş sabit branş (Göz Hastalıkları, 

KBB, İç Hastalıkları, Nöroloji veya Psikiyatri, 
Genel Cerrahi veya Ortopedi) veya dal 

hastanelerinde üç aynı branş)] 

SKR’nin Elektronik Olarak SGK İl Müdürlüğü’ne Gönderilmesi 

SGK Kurum Sağlık Kurulu 

SGK Yüksek Sağlık Kurulu 

Şekil 4.2. Yetkili Sağlık Kuruluşları’na SGK Sevki ile Yapılan Başvurularda Bildirim Sü-
reci
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Şekil 3. İşverenin Meslek Hastalığı Bildirimi 
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https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120630-1.htm  (Son Erişim Tarihi: 
17.11.2021)   

3. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
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6. SGK Sağlık Kurul Raporları ve E-Rapor Duyurusu. 
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Yetkili Sağlık Kuruluşu (Meslek Hastalıkları 
Hastaneleri, Devlet Üniversite Hastaneleri, 

EAH) Tarafından SKR Düzenlenmesi 

SKR’nin SGK İl Müdürlüğü’ne Gönderilmesi 

SGK Kurum Sağlık Kurulu Kararı (meslek 
hastalığının onaylanması) 

10 iş günü içinde 

SGK’nın Meslek Hastalığını İşverene 
Bildirmesi 

Meslek Hastalığı 
Bildirim Formu   

3 iş günü 
içinde 

Şekil 4.3. İşverenin Meslek Hastalığı Bildirimi
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PNÖMOKONYOZ KOMPLİKASYONLARI VE AKCİĞER DIŞI SAĞLIK ETKİLERİ
Yazan: Dr. Canan Demir

Pnömokonyoz komplikasyonu denildiğinde hepimizin aklına ilk olarak progresif masif 
fibrozis (PMF) gelse de pnömokonyoza neden olan tozların karmaşık yapısının doğal bir 
sonucu olarak PMF dışında da pek çok akciğer ve akciğer dışı komplikasyon görülebilir. 
Bu komplikasyonlar ile pnömokonyozların klinik takiplerinde sık görülebilen ve önem arz 
eden sağlık etkileri bu bölümde irdelenmeye çalışılacaktır. 

Progresif Masif Fibrozis: 
Önceki bölümlerde de sıklıkla belirtildiği gibi PMF akciğer parankimindeki pnömokonyo-
tik nodüllerin büyümesi ve/veya birleşmesi neticesinde oluşan büyük fibrotik opasiteler 
olarak tanımlanabilir. Genişlikleri 1 cm’den fazladır, fibrozis odaklarının merkezinde fokal 
nekroz ve granülomatöz enflamasyon sıktır ve bu fibrotik kitlelerin merkezinde kavitas-
yon gelişebilir, kalsifikasyon içerebilir (1, 2). 

PMF lezyonları genellikle bilateral ve üst loblarda olma eğilimindedir. Lezyonlar büyü-
dükçe hiler bölgeye doğru çekintiler oluştururlar ve bu durum akciğerlerde torsiyon ve 
kompanzatris amfizem ile sonuçlanır (1, 2, 3).   

PMF’nin ileri dönemlerinde solunum yetmezliği ve kor pulmonale gelişebilir (3). 
PMF gelişimindeki en önemli etmenler maruz kalınan tozun türü (silika maruz kalımında 
PMF sıklığı daha yüksektir), toz miktarı (maruz kalınan toz miktarı arttıkça PMF gelişme 
sıklığı artar), maruz kalım süresi ve kişinin immünolojik özellikleridir.  

Solunum Fonksiyonlarında Değişiklikler:
Pnömokonyozlar ağırlıklı olarak akciğer parankimini tutma ve akciğer fibrozisine neden 
olma eğiliminde olduklarından genellikle restriktif tipte solunum fonksiyon bozukluğuna 
neden olurlar. Bu durumda FVC (Zorlu Vital Kapasite) ve FEV1 (Birinci Saniyedeki Zorlu 
Ekspiratuar Volüm) azalsa da FEV1/FVC oranı korunur. Özellikle akciğer parankiminin 
yoğun olarak tutulduğu ve akciğer fibrozisinin geliştiği olgularda difüzyon kapasitesinin 
de olumsuz etkilendiği bilinmektedir (2). 

Bu nedenle pnömokonyoz tanısı olmasından bağımsız olarak tozlu işyerlerinde çalı-
şan tüm kişilerin solunum fonksiyon testlerinin (SFT) takip edilmesi önerilir. Solunum 
fonksiyon testlerinin nasıl yapılacağı, nasıl yorumlanacağı ve kalite standartlarına ilişkin 
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detaylı bilgiler ilgili bölümde irdelenmiştir. Genel bir bilgi olarak kalite standartlarına uy-
gun olarak yapılmış SFT’lerde temel olarak değerlendirilmesi gereken parametrelerin 
başında FVC, FEV1 ve FEV1/FVC değerleri gelir ki bu değerlerin her birinin de o kişi için 
beklenen değerlerin %80’inin üzerinde olması önemlidir (4).  

Esasen SFT’lerin pnömokonyoz tanısında yeri olmasa da fonksiyon kayıplarının erken 
dönemde ortaya konulabilmesi, hastanın doğru yönetilebilmesi bakımından çok önemlidir. 

Pnömokonyozlarda genellikle restriktif tipte solunum fonksiyon bozukluğu ve difüzyon 
kapasitesinde azalma görülür. Bunun yanında obstruktif ve mikst tipte solunum fonksi-
yon bozukluğu da görülebilir. Nefes darlığı ve solunum fonksiyon testlerinde bozulma 
genellikle ancak hastalığın ileri evrelerinde görülür. Erken evreler genellikle asemp-
tomatiktir ve solunum fonksiyon testleri normaldir (5). Bu bilgilere ek olarak solunum 
fonksiyon testleri altta yatan ana neden dışında diğer birçok solunumsal ve solunumsal 
olmayan hastalıklardan etkilenebileceği için solunum fonksiyon testlerinde saptanan hiç-
bir patolojik bulgu doğrudan doğruya pnömokonyoz tanısı ile ilişkilendirilemez. Yalnızca 
KOAH, astım, interstisyel akciğer hastalıkları gibi akciğeri etkileyen kronik hastalıklarda 
değil konjestif kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği, toraks ve omurga deformiteleri, 
obezite gibi pek çok hastalık ve durumda da solunum fonksiyon testleri olumsuz etkile-
nebilir. Dolayısıyla solunum fonksiyon testlerinin pnömokonyoz hastalığının tanısından 
çok takibinde yararı olabileceği mutlaka akılda tutulmalıdır.

KOAH: 
Literatürde mesleki KOAH ile ilişkisi en iyi şekilde gösterilmiş olan toz kömür tozudur. 
Kömür İşçisi Pnömokonyozu ile KOAH’ın sıklıkla klinik birliktelik gösterdiği uzun zaman-
dır bilinmektedir (6). 

Mesleki KOAH etkenlerinin mesleki maruz kalım matrisi [Job Exposure Matrix (JEM)] 
kullanılarak değerlendirildiği bir meta analizde mesleki KOAH’ın en önemli nedenleri 
arasında biyolojik tozların olduğu gösterilmiş olsa da iş ortamında maruz kalınan pek çok 
toz türünün de mesleki KOAH ile ilişkili olabileceği gösterilmiştir (7). 

Nitekim pnömokonyoza neden olan en önemli etkenler arasında yer alan silika ve asbest 
ile (3, 8) kaynak dumanlarının da (9) mesleki KOAH’a neden olabildiği çeşitli çalışmalar-
la ortaya konulmuştur. 

Bu bakımdan özellikle yukarıda belirtilmiş olan pnömokonyoz etkenlerine maruz kalan 
çalışanlar başta olmak üzere toza maruz kalan tüm çalışanların KOAH gelişim riski açı-
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sından yakın takibi tıbbi bir gerekliliktir. Buna ek olarak tozlu iş ortamlarında çalışan 
çalışanlara mutlaka sigara bırakma müdahalesi planlanması sağlığın korunmasıyla ilgili 
genel ilkelerin yanı sıra iş sağlığı açısından da son derece kritiktir.  

Kor Pulmonale:   
Pnömokonyozun akciğer parankimini yaygın olarak tuttuğu ileri evre olgular ile akciğer 
fibrozisinin ön planda olduğu olgularda sağ kalp yetmezliği, sekonder pulmoner hiper-
tansiyon ve hipoksemi gibi klinik tablolar sık görülür (2). Benzer şekilde solunum fonksi-
yonlarının bozulduğu ileri evre pnömokonyoz olgularında da sağ kalp yetmezliği ve kor 
pulmonale sıklığı artmıştır. 

Bu bakımdan özellikle pnömokonyoz tanısı almış çalışanlar başta olmak üzere tozlu iş 
ortamlarında çalışan tüm bireylerde hem kardiyak patolojilerin ekartasyonu hem de geli-
şebilecek olası kor pulmonale tablosunun olabildiğince erken tespiti açısından periyodik 
olarak kardiyak değerlendirme ve mümkün olan durumlarda ekokardiyografi yapılması 
önerilir (10). Bu açıdan yapılacak olan kontrollerin sıklıklarının Kardiyoloji konsültasyon 
hekimi ile birlikte belirlenmesi en uygun yaklaşım olacaktır.  

Solunum Yetmezliği:
Özellikle akut silikozis olgularında hızla akut solunum yetmezliği ve kor pulmonale geli-
şebilir. Pek çok akut silikozis tanılı olgunun erken fazda kaybedilmesinin altında bu klinik 
komplikasyonlar yatmaktadır. Akut silikozis olgularında görülen solunum yetmezliği ge-
nellikle Tip 1 Solunum Yetmezliği şeklindedir ve ağırlıklı olarak hipoksemi ile karakterize-
dir. Kronik olgularda da solunum yetmezliği görülebilir. Bu olgular genellikle PMF, pulmo-
ner fibrozis gibi radyolojik görünümlerin baskın olduğu veya pnömokonyoza KOAH gibi 
havayolu hastalıklarının eşlik ettiği olgulardır (3). Kronik pnömokonyoz olgularında hem 
Tip 1, hem de Tip 2 Solunum Yetmezliği görülebilir. Hipoksemi tek başına görülebileceği 
gibi hiperkarbi ile birlikte de görülebilir. Bu olguların mutlaka akciğer transplantasyonu 
açısından da değerlendirilmesi ve kriterleri karşılayan olguların transplantasyon sırası-
na kayıt edilmesi kritiktir (3). Pnömokonyoz nedeniyle akciğer transplantasyonu yapılan 
hastalarda transplantasyonun başarısı KOAH veya interstisyel akciğer hastalıkları nede-
niyle transplantasyon yapılan olgularla benzerdir (3).  

Tüberküloz:
İnhalasyon yoluyla toza maruz kalım neticesinde tüberküloz gelişiminde artış olduğu 
gözlemi ilk olarak silikozisli hastalarda ortaya konulmuştur. Silikozis tanısı konulan olgu-
ların yaklaşık %25’inde akciğer tüberkülozu geliştiği bilinmektedir. Silikozis tanılı birey-
lerde tüberküloz gelişimi için belirgin bir risk artışı olduğu çalışmalarla ortaya konulmuş-
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tur (1, 11). Silikozisin yanı sıra kömür işçisi pnömokonyozu başta olmak üzere pek çok 
pnömokonyoz türünde de tüberküloz sıklığının artış gösterdiği bildirilmiştir. 

Pnömokonyoz tanılı hastalarda görülen bu tüberküloz risk artışının altta yatan mekaniz-
maları henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Ancak en önemli olası nedenler arasında 
başta makrofajlar olmak üzere hücresel immunitenin bozulması ve bu durumun miko-
bakteriyel enfeksiyonların ortaya çıkışını kolaylaştırması gösterilmektedir (12). Pnömo-
konyozda hem tipik hem de atipik mikobakteri enfeksiyonlarının riskinde artış olduğu 
bilinmektedir (5, 13).  

Silikozis tanılı bir hastada silikozise ilişkin var olan radyolojik bulgularda aylar içinde 
artış veya yeni bulguların eklenmesi meydana gelirse; asimetrik nodül ve konsolidas-
yonlar, kavitasyon veya hastalıkta hızlı radyolojik progresyon ortaya çıkarsa, öksürük, 
ateş, terleme, kilo kaybı gibi belirtiler eklenirse hastanın mutlaka tüberküloz enfeksiyonu 
açısından araştırılması gerekir (1, 13).  Sağlık Bakanlığı’nın Tüberküloz Tanı ve Tedavi 
Rehberi’ne göre silikozis tanılı hastalar bağışıklığı baskılanmış hastalar olarak kabul 
edilir ve bu hastalardan Tüberkülin Cilt Testi (TCT) sonucu 5 mm ve üzeri saptanan ya 
da İnterferon Gama Salınım Testleri (İGST) pozitifliği olanlara Latent Tüberküloz Enfek-
siyon Tedavisi (LTBE) başlanması önerilir (13). Literatürde TCT testi pozitif olan siliko-
zis hastalarında tüberküloz gelişme riskinin 30 kata kadar arttığını gösteren çalışmalar 
mevcuttur (5, 13). Bu bakımdan pnömokonyoz tanısı almış her hastanın mutlaka TCT ile 
değerlendirilmesi ve TCT’si>5mm olan tüm hastaların LTBE tedavisi açısından değer-
lendirilmek üzere ilgili merkezlere yönlendirilmesi önerilir. Rehberde bu hastalara 9 ay 
süreyle izoniazid tedavisi uygulanması önerilmektedir (13). 

Fırsatçı Enfeksiyonlar:
Pnömokonyoz tanısı olan kişiler hastalığın immun sistem üzerine olan olumsuz etkileri 
nedeniyle tüberküloza ek olarak diğer bazı solunum sistemi enfeksiyonlarına da genel 
olarak daha açıktırlar. Bu enfeksiyonların başında kriptokokkoz, blastomikoz ve koksidi-
oidomikoz gibi fungal hastalıklar gelir (5). Pnömokonyozda artan mikobakteri ve fungus 
enfeksiyonlarının hangi mekanizma ile gerçekleştiği tam olarak bilinmese de ağırlıklı 
görüş silikanın immun sistem üzerindeki olumsuz etkilerinden kaynaklandığı yönündedir 
(5).

Fırsatçı enfeksiyon gelişen pnömokonyoz olgularında altta yatan pnömokonyoz hastalı-
ğının akciğer parankimini büyük ölçüde bozmuş olması sebebiyle gelişen enfeksiyonun 
klinik olarak daha ağır seyretmesi öngörülebilir bir durumdur. Bu nedenlerle pnömokon-
yoz tanılı kişilerin hem pnömokok aşısı hem de her yıl grip aşısı olmaları mutlaka sağ-
lanmalıdır (14).  
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Maligniteler: 
Pnömokonyoza neden olan pek çok maddenin kanserojen etkileri olduğu bilinmektedir. 
Bunların arasında en başta gelen etkenler şüphesiz asbest türleri ve silikadır (3). Bun-
lara ek olarak pnömokonyoz yapıcı etkenler arasında yer alan veya pnömokonyoz yapı-
cı tozların içeriğinde bulunabilen maddelerden berilyum, alüminyum, kadmiyum, krom, 
kömür, nikel gibi maddeler ile kaynak dumanları da Uluslararası Kanser Araştırmaları 
Ajansı (IARC) tarafından insan için kesin karsinojen (Grup 1) kabul edilmektedir (15). 

Bu nedenle pnömokonyozların klinik ve radyolojik takiplerinde solunum yolu kanserle-
ri başta olmak üzere tüm kanser türlerinin gelişimi açısından dikkatli olunmalı, klinik 
şüphe gelişen her durumda gecikilmeksizin ileri inceleme yöntemlerine başvurulmalıdır. 
Buna ek olarak toplumumuzda sigara bağımlılığının yaygınlığı göz önüne alındığında 
solunum yolu kanserleri başta olmak üzere pek çok kanser türü açısından artmış riskin 
söz konusu olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Bu bağlamda inatçı öksürük, nefes darlığın-
da bronkodilatörlere yant vermeyen artış, hemoptizi, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı gibi 
alarm semptomları gösteren ve / veya radyolojik görüntülemesinde malignite şüphesi 
saptanan hastaların mümkün olan en kısa sürede yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edil-
mesi tıbbi bir zorunluluktur. Bu kişilerde saptanacak olan kanserlerin de meslek hastalığı 
niteliğinde olabileceği unutulmamalıdır.    

Otoimmun Hastalıklar: 
Pnömokonyozların çeşitli romatolojik hastalıklara zemin hazırladıkları veya bu hasta-
lıkların sıklıklarında artışa neden olabildikleri eskiden beri bilinmektedir. Bu açıdan ro-
matolojik şikayetler tarif eden veya fizik muayenesinde romatolojik hastalıkları işaret 
edebilecek bulgular saptanan kişilerin mutlaka Romatoloji ile konsülte edilmeleri gerekir. 
Mesleki toz maruz kalımı ile ilişkisi en kuvvetli şekilde ortaya konulmuş olan romatolo-
jik hastalıklar Romatoid Artrit ve Sistemik Sklerozis’tir. Kömür İşçisi Pnömokonyozu ve 
Romatoid Artrit birlikteliği Caplan Sendromu; Silikozis ve Sistemik Sklerozis birlikteliği 
ise Erasmus Sendromu olarak adlandırılmaktadır (16). Son yıllarda yapılan çalışmalarla 
pnömokonyoz yapıcı tozların romatoid artrit ve sistemik sklerozisin yanı sıra sistemik 
lupus eritematozus, ANCA-ilişkili vaskülit ve nefritler, idiopatik enflamatuar miyopati gibi 
romatolojik hastalıkların gelişimiyle de ilgisi olabileceği ortaya konulmuştur (16, 17).    

Nefropati:
Özellikle silikanın kronik böbrek hastalığına yol açabildiğine dair yayınlar mevcuttur. 
Yapılan çalışmalarda çok değişik histopatolojik bulgular tespit edilmiştir. Bunlar arasın-
da fokal veya kresentik nekrotizan glomerulonefrit tablosu ve anevrizma formasyonları 
sıktır (18). Altta yatan mekanizma tam olarak bilinmemekle birlikte yapılan çalışmalarda 
en olası nedenler arasında silika partiküllerinin doğrudan neftotoksik etkileri ile immun 
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aracılı mekanizmaların tetiklenmesi ve böbreklerde gelişen vaskülit ve nefrit tablosu be-
lirtilmektedir (19, 20). Pulmoner tutulum olmaksızın kronik börek hastalığı gelişen olgular 
da bildirilmiştir (21). 

Bu nedenle pnömokonyozdan bağımsız olarak tozlu iş ortamında çalışan tüm çalışan-
ların böbrek fonksiyonları açısından gerekli olan sağlık gözetimlerinin yapılması önerilir.

Sonuç olarak; 
Pnömokonyozun çok çeşitli iş kollarında, çok çeşitli tozlara maruz kalım ile gelişen he-
terojen bir grup hastalık olması klinisyenler açısından bu hastalığın klinik takibini zorlaş-
tırmaktadır. Zira hem hastalığın pulmoner takibi (parankim ve havayolları üzerine olan 
etkileri dahil olmak üzere) hem de pnömokonyoza neden olan tozların olası solunum 
yolu dışı sistem etkilerinin kapsamlı şekilde ve uygun sıklıkta monitorize edilmesi ge-
rekmektedir. Literatürde hangi durumlar için, hangi yöntemlerle ve hangi sıklıkta bu de-
ğerlendirmelerin yapılacağı konusunda kesin bir fikir birliği bulunmayışı klinisyenlerin 
planlama yapmalarını güçleştirmektedir. Ancak yine de yukarıda irdelenmiş olan hastalık 
tablolarının ve bu hastalıklara neden olabilecek olası mekanizmaların tarafından biliniyor 
olması tozlu iş ortamlarda çalışan kişiler için yapılacak olan sağlık gözetimlerinin daha 
doğru şekilde planlanabilmesine olanak sağlayacaktır. 
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PNÖMOKONYOZLARDA PROGNOZ VE KLİNİK TAKİP
Yazan: Dr. Canan Demir

Pnömokonyozlar genel itibarı ile tedavisi olmayan hastalıklardır. Hastalığın ciddiyetine 
bağlı olarak asemptomatik, hiçbir fonksiyon kaybına neden olmayan bir klinik tablo ile 
seyredebilecekleri gibi çok önemli morbiditelere, fonksiyon kayıplarına ve hatta ölüme 
neden olabilirler (1). 

Prognoz maruz kalınan tozun türü (fizikokimyasal özellikleri ve sağlık etkileri açısından), 
dozu, maruz kalım süresi, kişinin biyolojik özellikleri gibi faktörlerden etkilenir. Prognoz 
tayininde en önemli kavramlardan biri de kümülatif dozdur (1). 

Yapılan işin özellikleri de maruz kalım ve hastalık prognozu ile ilişkili olabilir. Özellikle yüksek 
konsantrasyonlarda silikanın kuru olarak öğütüldüğü, kırıldığı durumlarda hastalık riski en 
yüksek olur. Bu durum en sıklıkla ezme, öğütme, kumlama gibi işlemlerde görülür. Dolayısıyla 
bu tip iş ve işlemlerde akut ve akselere silikozis riski artmıştır (1). 

Yukarıda bireysel faktörlerin de hastalık gelişiminde önemli olduğu belirtilmişti. Bireysel 
faktörler arasında elbette genetik ve immünolojik özellikler başı çekmektedir. Bunun ya-
nında kişinin sigara içiyor olması, dış ortam hava kirliliğine maruz kalması, altta yatan as-
tım ve KOAH gibi havayolu hastalıklarının olması gibi etkenler sayılabilir. Yine geçirilmiş 
tüberküloz öyküsü de toza maruz kalan kişilerin sağlık gözetimlerinde dikkate alınması 
gereken bir diğer husustur (1). 

Tüm bu bilgilere rağmen hangi olguların basit pnömokonyoz olarak kalacağını, hangi 
olguların PMF ve diğer komplike formlara dönüşeceğini öngörmek çoğu zaman mümkün 
olamamaktadır. Klinik olarak asemptomatik formlar daha sık görülmekle birlikte akut ve 
kronik solunum yetmezliğine kadar ilerleyebilen formlar da görülebilir.

Tanıda anamnez ve radyoloji esastır. Hastalığın etkin bir tedavisi yoktur. Tanı konulur 
konulmaz hasta için yapılması gereken en önemli müdahale hastanın tozlu iş ortamın-
dan uzaklaştırılmasıdır. Bu nedenle pnömokonyozlarda esas olan hastalığın önlenmesi, 
eğer bu yapılamıyorsa mümkün olan en erken evrede hastalığın tanınmasıdır. Hastalı-
ğın önlenmesine yönelik iş sağlığı güvenliği alanlarında yapılan tüm düzenlemelere ve 
alınan tüm önlemlere rağmen pnömokonyozlar pek çok ülke için hala önemli bir halk 
sağlığı sorunudur (1). 
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Çalışanın yalnızca tozlu iş ortamından uzaklaştırılması yetmez, sonraki aşamalarda da 
pnömokonyoz açısından klinik takibin devam ettirilmesi gerekir. Zira, pnömokonyozlar 
genel olarak tozlu ortamdan uzaklaştıktan sonra da ilerleyebilen hastalıklardır (2).  

Pnömokonyozların klinik takibinde sistem sorgulaması, fizik muayene, radyolojik takip 
ve solunum fonksiyonlarının takibi esastır. Ancak takipte sadece bu temel parametrele-
rin değerlendirilmesi yeterli değildir. Pnömokonyoz tanılı olguların klinik takibinde gelişe-
bilecek olası komplikasyonlar ile hastalığın etkenden uzaklaşma sonrası dahi progrese 
olabilme olasılığı mutlaka dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla tüm klinik takip planlamaları bu 
bilgiler dikkate alınarak yapılmalıdır. 

Pnömokonyozlarda bazı serum ve idrar belirteçlerinin yükselebildiğini gösteren çalışma-
lar da mevcuttur. Araştırmalar asbestoziste SMRP ve fibulin-3 düzeylerinin arttığını ve bu 
parametrelerin asbest temasını göstermekte anlamlı olabileceğini göstermiştir. Buradan 
hareketle SMRP, fibulin-3, CEA ve idrar 8-OHdG düzeylerinin kombinasyonunun asbes-
tozis tarama programlarında kullanılabileceğini işaret eden yayınlar mevcuttur (3). Buna 
ek olarak güncel bazı çalışmalarda ekspiryum havasında pentan, C5-C7 alkanlar ile metil 
alkan düzeylerinin de pnömokonyoz tarama programlarında kullanılabileceği gösterilmiş-
tir (4). Ancak elbette bu testler henüz rutin tarama programlarına dahil edilmemiştir.  

Sistem Sorgulaması ve Fizik Muayene Takibi:
Öksürük, balgam, nefes darlığı gibi solunumsal semptomlar başta olmak üzere tüm 
sistemik semptomlar dikkate alınmalı ve kaydedilmelidir. Sistem sorgulaması ve fizik 
muayenede özellikle hastalık progresyonu ve komplikasyon gelişimini düşündüren belirti 
ve bulgular dikkatle araştırılmalı ve kaydedilmelidir. Bu semptomlardan ileri inceleme ge-
rektirenler ertelenmeksizin ilgili branşlar ile konsülte edilmeli ve uygun görülen tetkikler 
planlanmalıdır.  

Radyolojik Takip: 
Radyolojik takip tüm pnömokonyoz türlerinin takibinde çok önemlidir. Radyolojik takipte 
en önemli unsur pnömokonyoz tanısının konulduğu radyolojik görüntülemelerin (akciğer 
grafisi ve tomografi gibi) hem raporlarının hem de görüntülerinin saklanması ve her vi-
zitte ulaşılabilir olmasıdır. Zira, her kontrolde çekilen akciğer grafileri hem daha önceki 
grafilerle hem de tanı anındaki grafilerle karşılaştırılarak değerlendirilmeli ve progresyon 
olup olmadığına buna göre karar verilmelidir. Radyolojik takipte pnömokonyoz hastalı-
ğının progresyonunun yanı sıra tüberküloz gelişimi, fırsatçı enfeksiyon gelişimi, akciğer 
kanseri başta olmak üzere solunum yolu kanserlerinin gelişimi açılarından da kapsamlı 
değerlendirme yapılması önemlidir. Bu açıdan okuyucuya yararlı olabilecek ek bilgiler 
radyoloji bölümünde irdelenmiştir. 
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Solunum Fonksiyonlarının Takibi: 
Pnömokonyoz şüphesi ile araştırılan her hastanın hem tanı sürecinde hem de tanı ko-
nulduktan sonraki tüm takiplerinde solunumsal semptomlarından bağımsız olarak solu-
num fonksiyonları mutlaka değerlendirilmelidir. Solunum fonksiyon testlerinin kullanım 
alanları ve teknik detayları fonksiyonel değerlendirme bölümünde tartışılmıştır. Ancak 
kısaca vurgulamak gerekirse özellikle basit spirometrik değerlendirmenin her pnömo-
konyoz hastasının hem tanısında hem de tüm takiplerinde mutlaka yapılarak sonuçları-
nın saklanması gerekmektedir. Basit spirometrik değerlendirmeye ek olarak klinisyen ta-
rafından gerekli görülen olgularda vücut pletismografisi, korbon monoksit difüzyon testi, 
6 dakika yürüme testi, ergospirometri, arteriyel kan gazı analizi gibi ileri incelemelerin de 
yapılmasında yarar vardır. Pnömokonyoza ek olarak havayolu hastalıklarının da geliştiği 
düşünülen olgularda bronş provokasyon testleri, reverzibilite testi, PEF metre takipleri 
de yapılabilir. Radyolojik takip kısmında belirtildiği üzere solunum fonksiyon testlerinde 
de takipler sırasında yapılan tüm testlerin hem daha önceki hem de tanı anında yapılmış 
olan solunum fonksiyon testleri ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi esastır. 

Akciğer Kanseri ve Diğer Maligniteler Açısından Takip:
Bir önceki bölümde vurgulandığı üzere pnömokonyoza neden olan pek çok tozun insan 
için kesin karsinojen olduğu bilinmektedir. 
Özellikle akciğer kanseri ağırlıklı olarak pnömokonyozun ileri evrelerinde ortaya çıksa 
da zaman zaman pnömokonyoz evresinden bağımsız olarak da ortaya çıkabilmektedir. 
Erken evre pnömokonyozlarda ortaya çıkan akciğer kanserlerinde tanı koymak nispeten 
daha kolayken ileri evre pnömokonyozlarda hele hele Progresif Masif Fibrozis (PMF) 
gelişmişse PMF kitleleri ile akciğer kanserine ait olan radyolojik görünümün ayırt edile-
bilmesi oldukça güç bir hal alır. 

PMF odakları ile akciğer kanseri lezyonlarının ayırıcı tanısında Manyetik Rezonans Gö-
rüntüleme (MRG) tekniğinin yararlı olabileceğini gösteren çalışmalar mevcuttur. Akciğer 
kanseri lezyonları MRG’de T2-ağırlıklı görüntülerde kas doku ile karşılaştırıldığında yük-
sek sinyal yoğunluğunda lezyonlar olarak görüntülenirken PMF lezyonları T2 ağırlıklı 
görüntülerde düşük sinyal yoğunluğunda lezyonlar olarak görüntülenirler (5, 6). Elbette 
ki bu radyolojik değerlendirmeler önemli bilgiler sağlasa da patolojik incelemelerin yerini 
tutmaları zor görünmektedir. 

PMF lezyonları ile akciğer lezyonlarının ayırıcı tanısında PET incelemesi de yararlı ola-
bilir. Ancak PMF lezyonlarının da çoğu zaman anlamlı derecede FDG tutulumuna neden 
olduğu ve bu durumun akciğer kanseri lezyonları ile ayırıcı tanıda PET’in yararını sınır-
ladığı unutulmamalıdır (7).     
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PMF ve akciğer kanseri ayırıcı tanısında radyolojik yöntemlerin tanısal kısıtlılıkları göz 
önüne alındığında klinik olarak kuvvetli kanser şüphesinin olması durumunda en güve-
nilir tanı yönteminin invaziv tanısal girişimler ve patolojik inceleme olduğu akılda tutul-
malıdır. 

Değişik toz içeriklerinin neden olduğu akciğer kanserleri ve bunlarla ilgili klinik tablolar 
arasında da prognoz ve klinik takip açısından farklılıklar vardır. Örneğin asbest maruz 
kalımı sonucunda akciğer kanseri veya malign plevral mezotelyoma gelişimi arasında 
en az 20 yıllık bir latent periyot vardır. Bu süre 40 yıla kadar uzayabilir (8). Her ne kadar 
asbest en sık olarak bu iki kanser türü ile ilişkilendirilse de literatürde asbest maruz ka-
lımının diğer birçok ekstratorasik kanser türlerine de neden olabildiğine dair çalışmalar 
mevcuttur. Bu kanser türleri arasında perikardiyal mezotelyoma, peritoneal mezotelyo-
ma, gastrointestinal kanserler, böbrek kanseri, orofaringeal kanserler, larinks kanseri ve 
lösemilerin olabileceği unutulmamalıdır (9). Bu bağlamda mesleki asbest teması olan 
çalışanlarında bu kanser türlerinin de gelişebileceği akılda tutulmalı ve bu çalışanların 
klinik takipleri bu bilgiler ışığında planlanmalıdır. 

Mesleki maruz kalım ile akciğer kanserine neden olabilen bir başka önemli toz bileşeni 
ise berilyumdur. Berilyum maruz kalımına ikincil en sık görülen klinik tablo berilyum sen-
sitizasyonuna ikincil gelişen Kronik Berilyum Hastalığı olmakla birlikte berilyum sensiti-
zasyonuna ikincil cilt lezyonları, granülomatöz hepatit, hiperkalsemi ve böbrek taşları da 
görülebilmektedir (10). Bu klinik tutulumlara yönelik de takip ve tedavi planlaması öneril-
mektedir. Klinik takipte elbette ki ilk yapılması gereken berilyum sensitizasyonu tespit edil-
miş olan çalışanın berilyum barındıran çalışma ortamından mümkün olduğunca uzaklaştı-
rılmasıdır. Ancak, buna rağmen inatçı semptomları devam eden ve solunum fonksiyonları 
etkilenmiş olan Kronik Berilyum Hastalığı olgularında uzun süreli kortikosteroid tedavisi 
denenebilir (10). Kronik solunum yetmezliği gelişen olgular uzun süreli oksijen tedavisin-
den fayda görür. Bu tip ileri evre olgularda kor pulmonale gelişimi sıktır (11). 

Sert metal pnömokonyozunun en önemli etkenlerinden biri olan kobalt irritan ve allerjik 
bir metal olduğundan üst hava yollarında irritasyon ve astım bu olgularda sıklıkla sert 
metal pnömokonyozuna eşlik eder (12). Bu olgularda restriktif veya obstruktif tipte so-
lunum fonksiyon bozuklukları sık görülür (13). Buna ek olarak erken evre sert metal 
pnömokonyozu olguları etkenden uzaklaşılması halinde reversibl olabilirse de ileri evre 
olgular genellikle fibrozise ilerler (14). Sert Metal Pnömokonyozu olgularında da akciğer 
kanseri sıklığında artış bildirilmiştir (15). Bu nedenle sert metal pnömokonyozu olgula-
rının hem allerjik hastalıklar ve astım açısından hem de akciğer kanseri gelişimi riski 
açısından yakın takibi gerekir.
Siderozisin kendisi fibrozise veya herhangi bir solunum fonksiyon bozukluğuna neden 
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olmaz. Ancak özellikle kaynak dumanı gibi demir dışında pek çok metal ve kimyasalın 
karışım halinde bulunduğu maddelere maruz kalındığında hastalık farklı bir klinik form 
kazandığından “Kaynakçı Pnömokonyozu” olarak değerlendirilmelidir. Bu olguların re-
versibl olma ihtimalleri daha düşüktür. Etkenden tam anlamıyla uzaklaşıldığı durumlarda 
bile klinik ve radyolojik düzelme görülemeyebilir. Buna ek olarak bu olgularda pnömo-
konyoz ile ilişkili pek çok komplikasyon gelişebilir. Tahmin edileceği üzere kaynakçı pnö-
mokonyozu olgularının prognozu siderozis olgularından daha kötüdür (16). Bu bilgilere 
ek olarak hem demir çelik iş kolunun hem de kaynak dumanlarının insan için kesin kar-
sinojen olarak kabul edildiği unutulmamalıdır (17). 

KOAH Açısından Takip:
Pnömokonyoza neden olan pek çok tozun aynı zamanda KOAH’a neden olabildikleri 
bilinmektedir. Bunlar arasında en önemlileri kömür tozu, silika, asbest ve kaynak du-
manları olarak sayılabilir (1, 18, 19, 20). Buradan hareketle pnömokonyoz tanısı almış 
çalışanların aynı zamanda KOAH başta olmak üzere havayolu hastalıkları açısından da 
yakın takibe ihtiyaç duydukları unutulmamalıdır. Gereğinde bronkodilatör tedaviler ile 
diğer tedavi seçenekleri mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. İhtiyaç duyan olgularda 
solunum rehabilitasyonu açısından planlamaların yapılması, solunum yetmezliği gelişen 
olguların uygun şekilde uzun süreli oksijen tedavisi veya noninvaziv mekanik ventilasyon 
seçenekleriyle desteklenmesi gerekir. 

Bir başka önemli nokta da hem solunum fonksiyonlarının olabildiğince korunması ve 
havayolu hastalıklarının önlenmesi hem de solunum yolu kanserlerinin gelişme riski-
nin azaltılması açısından sigara bırakma müdahalesinin planlanmasıdır. Sigara bırak-
ma müdahalesinin planlanması pnömokonyoz tanısı almış olan çalışanlar için sağlığın 
korunmasına yönelik öncelikli bir yaklaşım olmakla birlikte henüz pnömokonyoz tanısı 
almamış ancak tozlu iş kollarında çalışmakta olan tüm çalışanlar için kritik bir koruyucu 
yaklaşımdır (1). 

Kor Pulmonale Açısından Takip: 
Bir önceki bölümde de belirtildiği üzere pnömokonyozun ileri evrelerindeki olgular ile 
akciğer fibrozisinin ön planda olduğu olgularda sağ kalp yetmezliği, sekonder pulmoner 
hipertansiyon ve hipoksemi sıktır (21).  Bu nedenle özelinde pnömokonyoz tanısı almış 
olgularda, genelinde tozlu iş ortamlarında çalışan tüm bireylerde hem kardiyak patolo-
jilerin ekartasyonu hem de gelişebilecek olası kor pulmonale tablosunun olabildiğince 
erken tespiti açısından periyodik olarak kardiyak değerlendirme ve mümkün olan durum-
larda ekokardiyografi yapılması önerilir (22). Bu açıdan bu çalışanların klinik takibinde 
Kardiyoloji konsültasyon hekimi ile yakın iş birliği yapılması uygun bir yaklaşım olacaktır.   
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Pulmoner Rehabilitasyon: 
Pnömokonyozlarda pulmoner rehabilitasyon ile ilgili yayınlar kısıtlıdır ve genellikle ör-
neklemi küçük olan çalışmalardır. Bununla birlikte pek çok yayında ve bunların toplu 
olarak değerlendirildiği bir meta-analizde pnömokonyoz tanılı hastalarda uygulanan 
pulmoner rehabilitasyon programlarının kişilerin fonksiyonel kapasitelerini arttırdığı ve 
yaşam kalitelerini de olumlu etkilediği sonucuna varılmıştır (23).  
Pulmoner rehabilitasyon uygulamaların en önemlileri; nefes egzersizleri, düşük veya 
yüksek yoğunluklu egzersiz eğitimleri, endurans eğitimleri ve güçlendirme eğitimleri-
dir. Rehabilitasyon programlarının bir parçası olarak bu kişilere mutlaka temel sağlık 
okuryazarlığı eğitimi ve beslenme eğitiminin yanı sıra psikososyal destek de verilmelidir. 
Pnömokonyozlu hastalara uygulanan bu tip rehabilitasyon programları ortalama olarak 
sekiz hafta sürer (24).   

Çin’de yapılan yeni bir çalışmada ise hem toplu tabanlı hem de ev ortamında yapılan 
pulmoner rehabilitasyon uygulamalarının pnömokonyoz tanılı hastaların egzersiz tole-
ransı düzeylerini iyileştirdiği ve pnömokonyoza ilişkin bilgi düzeylerini arttırdığı göste-
rilmiştir. Ancak aynı çalışmada toplum tabanlı pulmoner rehabilitasyon uygulamalarının 
hastaların mental ve psikososyal ihtiyaçları açısından daha büyük kazanımlar sağladığı, 
buna karşı ev ortamında yapılan pulmoner rehabilitasyon uygulamalarının hastaların fi-
zik kondisyonlarını arttırmakta yararlı olsa da hastaların mental ve psikososyal ihtiyaçları 
ile yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi açılarından fayda sağlayamadığı gösterilmiştir (24). 
Bu bağlamda pnömokonyoz tanılı hastaların rehabilitasyon programlarına diğer pnö-
mokonyoz tanılı hastalar veya kendi arkadaş veya akrabaları ile katılmalarının özellikle 
psikososyal parametreler açısından daha yararlı olacağı yorumu yapılabilir. 

Solunum Yetmezliği: 
Akut silikozis olgularında hızla solunum yetmezliği ve kor pulmonale gelişebildiği bilin-
mektedir. Bu olgularda genellikle hipokseminin ön planda olduğu Tip 1 solunum yet-
mezliği görülmektedir. Ancak kronik pnömokonyoz olgularında da solunum yetmezliği 
görülebilir. Bu olgular genellikle PMF ve/veya pulmoner fibrozisin ön planda olduğu veya 
pnömokonyoza astım, KAOH gibi havayolu hastalıklarının eşlik ettiği olgulardır.  Bu ol-
gularda hipoksemi tek başına görülebileceği gibi hiperkarbi ile birlikte de görülebilir. Bu 
durumdaki olguların mutlaka akciğer transplantasyonu açısından da değerlendirilmesi 
ve kriterleri karşılayan olguların transplantasyon sırasına gecikilmeksizin kayıt edilmesi 
kritiktir. Pnömokonyoz nedeniyle akciğer transplantasyonu yapılan hastalarda transplan-
tasyonun başarısı KOAH veya interstisyel akciğer hastalıkları nedeniyle transplantasyon 
yapılan olgularla benzerdir (1).  
Tüberküloz ve Fırsatçı Solunum Yolu Enfeksiyonları Açısından Takip: 
Bir önceki bölümde irdelenmiş olan mekanizmaların sonucunda pnömokonyoz hasta-
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larında hem tüberküloz başta olmak üzere tipik ve atipik mikobakteri enfeksiyonlarının; 
hem de kriptokokkoz, blastomikoz ve kokoidomikoz gibi fungal hastalıklar başta olmak 
üzere bazı fırsatçı solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığı artmıştır (25, 26, 27). 

Pnömokonyoz tanılı olgularda mutlaka Tüberkülin Cilt Testi (TCT) veya İnterferon Gama 
Salınım Testleri (İGST) ile Latent Tüberküloz Enfeksiyonu (LTBE) açısından değerlen-
dirme yapılması ve bu açıdan endikasyon konulan olgulara mutlak surette LTBE teda-
visi başlanması önerilir. Sağlık Bakanlığı’nın Tüberküloz Tanı ve Tedavi Rehberi’nde bu 
hastalar için 9 ay süreyle izoniazid tedavisi uygulanması önerilmektedir (28). Elbette 
bu tedavinin başlanabilmesi için kişide aktif tüberkülozun ekarte edilmiş olması gerekir. 

Pnömokonyoz tanılı kişilerde aktif tüberküloz da gelişebilir. Bu bakımdan var olan pnö-
mokonyoz radyolojik bulgularında aylar içinde hızlı bir progresyon olması veya yeni rad-
yolojik bulguların eklenmesi (asimetrik nodül ve konsolidasyonlar, kavitasyon gibi) gibi 
durumlarda klinisyenin aklına mutlaka aktif tüberküloz enfeksiyonu gelmeli ve bu açıdan 
balgam ARB başta olmak üzere laboratuvar testleri ile ayırıcı tanı yapılmalıdır. Buna ek 
olarak tüberküloz açısından alarm semptomları olarak yorumlanabilecek öksürük, ateş, 
terleme, kilo kaybı gibi belirtiler eklenirse hastanın mutlaka tüberküloz enfeksiyonu açı-
sından araştırılması gerekir (25, 28).     

Fırsatçı enfeksiyonlar açısından da benzer klinik ve radyolojik takip yapılması ve gerekli 
görülen hallerde gecikilmeden ayırıcı tanıya yönelik ek incelemelerin planlanması önerilir.   

Otoimmun Hastalıklar Açısından Takip:
Pnömokonyozların çeşitli otoimmun hastalıkların ortaya çıkışı ile ilişkili oldukları araş-
tırmalarla ortaya konulmuştur. Bunlar arasında en iyi bilinenler romatoid artrit, sistemik 
sklerozis, sistemik lupus eritematozus, ANCA-ilişkili vaskülit ve nefritler ile idiopatik enf-
lamatuar miyopatidir (2, 29). 

Bu bakımdan romatolojik şikayetler tarif eden veya fizik muayenesinde romatolojik has-
talıkları işaret edebilecek bulgular saptanan kişilerin mutlaka Romatoloji bölümü ile kon-
sülte edilmeleri gerekir. 

Nefropati Açısından Takip: 
Özellikle silikanın nefropati ve kronik böbrek hastalığına yol açabildiğini gösteren araş-
tırmalar mevcuttur (30, 31, 32). Böbrek hasarının pulmoner tutulum olmaksızın da ge-
lişebileceği bildirilmiştir (33).   Bu nedenle pnömokonyoz gelişiminden bağımsız olarak 
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tozlu iş ortamında çalışan tüm çalışanların böbrek fonksiyonları açısından yakından ta-
kip edilmesi önerilir.

Beslenme, Egzersiz, Uyku: 
Pnömokonyoz tanısı almış kişilerde sağlığın korunmasına dair genel ilkelerle uyumlu 
olarak yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması, düzenli ve hastalığın evresine uygun 
egzersiz programının uygulanması ve yeterli ve kaliteli bir uykunun sağlanabildiği bir 
yaşam tarzının sürdürülmesi gerekir. 

Pnömokonyoz tanılı kişilerde vücut kitle endeksi özellikle önem taşır. İdeal vücut ağır-
lığının üstünde veya altında olma durumunun mutlaka tespiti gerekir (22). Obezitenin 
günümüzde restriktif solunum fonksiyon bozukluğunun en sık nedenlerinden biri olduğu 
göz önüne alındığında kilo kontrolünün önemi daha iyi anlaşılır.

Aşılama:
Altta yatan pnömokonyoz hastalığının akciğer parankimini büyük ölçüde bozmuş olması 
sebebiyle bu olgularda gelişen akciğer enfeksiyonlarının klinik olarak daha ağır seyretme-
si öngörülebilir bir durumdur. Bu nedenle pnömokonyoz tanılı kişilerin mutlaka influenza 
aşılarının (her yıl) ve ayrıca pnömokok aşılarının yapılması gerekmektedir (1, 34, 35). 

Bu kişilerde immunitenin bozulmuş olması sebebiyle özellikle COVID-19 gibi hastalıklar 
açısından da bu hastaların aşılanacak öncelikli gruplar arasında değerlendirilmesi ge-
reklidir.

Sigara Bırakma Müdahalesi:
İş sağlığının temel konularından biri de işyerlerinde sağlığın geliştirilmesidir. Bu bağlam-
da sigara ve alkol bağımlılığı başta olmak üzere her türlü madde bağımlılığı ile mücade-
le iş sağlığı alanının temel bir uğraş alanıdır. Sigara bırakma müdahalesi planlamaları 
başta işyeri hekimleri olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının asli görevleri arasındadır.   

Söz konusu tozlu işyerleri olduğunda bu gereksinim daha da ön plana çıkmaktadır. Zira 
bu kitabın önceki bölümlerinde ve iş sağlığı ve meslek hastalıklarıyla ilgili pek çok kay-
nakta detaylı olarak irdelendiği üzere iş ortamında maruz kalınan tozların başta akciğer 
parankimi ve havayolları olmak üzere pek çok organ sistemi ve doku üzerinde olumsuz 
sağlık etkileri olduğu bilinmektedir. Bu sağlık etkilerinin en aza indirilmesinde işyerlerin-
de etkin toz kontrol tedbirlerinin uygulanması kuşkusuz en önemli iş sağlığı güvenliği 
tedbiri olacaktır. Ancak bunun yanı sıra mutlaka çalışanlara yönelik sigara bırakma mü-
dahalelerinin planlanması sigaranın toz maruz kalımı ile birlikte yaratabileceği potent 
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sağlık etkilerinin önlenmesi / geciktirilmesi açısından kritik öneme sahiptir. 

Daha önceki bölümlerle belirtildiği üzere pnömokonyoz yapıcı tozlar içerikleri nedeniyle 
pnömokonyoz dışında da pek çok sağlık etkilerine yol açabilmektedirler. Bunlar arasın-
da en önemlilerinden olan havayolu hastalıkları (astım ve KOAH başta olmak üzere) 
ve solunum yolu kanserlerinin gelişiminde sigaranın doğrudan bir risk etmeni olduğu 
uzun yıllardır bilinmektedir. Bu bağlamda, pnömokonyoz tanılı hastalarda uygulanacak 
başarılı sigara bırakma müdahalesi ile bu kişilerde havayolu hastalıklarının ve özellikle 
de solunum yolu kanserlerinin gelişimi kısmen azaltılabilecektir. 

Özellikle kanser gelişimi açısından konuyu irdeleyecek olursak, insan için kesin karsi-
nojen sınıfta yer alan maddeler ile sigaranın kanser gelişimi açısından sinerjistik etki 
doğurdukları eskiden beri bilinmektedir. Daha basit bir anlatımla 2 + 2’nin 4 değil belki 
de 14 ettiği bir süreç ortaya çıkmaktadır. 
Bu etkinin ortaya konulduğu en önemli bilimsel araştırmalardan biri de 1979 Amerikan 
izolasyon işçileri kohortudur. Bu kohortta sigara içmenin akciğer kanseri gelişmesi riskini 
yaklaşık 10 kat, asbest maruz kalımının yaklaşık 5 kat, sigara içme ve asbest maruz 
kalımının bir arada olduğu durumların ise yaklaşık 50 kat (15 değil!) arttırdığı ortaya 
konulmuştur (36).

Tüm bu bilgiler bir arada değerlendirildiğinde işyerlerinde sigara bırakma müdahalesinin 
ne denli önemli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Bu anlamda sigara bırakma müdaha-
lesinin mümkünse işyerinde planlanması ve yürütülmesi, mümkün değilse çalışanın bir 
sigara bırakma polikliniğine yönlendirilmesi ve planlanmış olan tedavinin işyeri hekimi ile 
birlikte takip edilmesi önerilir.  

Psikososyal Destek: 
Pnömokonyoz tanısı almış bir kişi eğitimi ve nitelikleri ne olursa olsun tozlu iş ortamla-
rında çalışamaz hale gelmiş olur. Bu da işsizlik veya en iyi ihtimalle niteliğinin altında 
işlerde çalışma ile sonuçlanmaktadır. Bu durum kişinin sosyoekonomik durumunu, özel 
yaşamını ve elbette psikolojisini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle pnömokonyoz ta-
nısı almış her bireyin mutlak surette psikososyal desteğe ihtiyacı vardır ve bu desteğin 
mutlaka bu kişilere sağlanması gerekir. Bu konuya ilişkin detaylar bir sonraki bölümde 
irdelenmiştir.   

Mesleki Rehabilitasyon: 
Pnömokonyoz tanısı almış kişiler tozlu iş ortamlarında çalışamaz hale gelseler de esa-
sen çoğu kişi pnömokonyozun erken evrelerinde oldukları için solunum fonksiyonları ve 
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genel vücut kondisyonları genellikle henüz etkilenmemiştir. Buna ek olarak pnömokon-
yoz tanılı kişilerin önemli bir kısmı henüz çalışma yaşındaki genç bireylerdir. Böylece 
bu kişiler tozlu iş ortamlarında çalışamasalar da başka işlerde çalışabilir durumdadırlar. 
Ancak diğer işler için herhangi bir eğitim ve deneyimi olmayan bir bireyin rekabetçi iş 
piyasasında iş bulabilmesi kolay değildir. Bu bağlamda pnömokonyoz tanısı konulmuş 
her bireyin sağlık durumu ile psikososyal özellikleri, beklentileri, istekleri de göz önüne 
alınarak yeniden meslek edindirme ve istihdam programlarına yönlendirilmeleri gerekir. 
Bu konuya ilişkin detaylar da bir sonraki bölümde tartışılmıştır.   

Sonuç olarak;
Pnömokonyozlar tamamen insan eliyle oluşturulan (insanın etkinliklerinin neden oldu-
ğu), önlenebilir ve bilinen bir tedavisi olmayan hastalıklardır. Özellikle akciğer fibrozisi 
ile seyreden ileri evre olguların prognozu kötüdür. Pnömokonyoz tanısı alan kişiler solu-
numsal morbidite ve erken mortalite açısından daha yüksek bir riske sahiptirler. 
Pnömokonyoz tanısı almış olan kişiler için yapılması gereken ilk ve en önemli müdahale 
kişinin tozlu iş ortamından uzaklaştırılmasıdır. 

Pnömokonyoz tanısı alan kişilerin klinik takiplerinin yalnızca akciğerler dikkate alınarak 
planlanmaması; maruz kalınan tozların olası sağlık etkileri dikkate alınarak etkilenebile-
cek diğer organ sistemleri açısından da planlamalar yapılması önerilir. 

Buna ek olarak pnömokonyoz tanısı alan kişiler çoğunlukla çok tehlikeli sınıfta yer alan 
işyerlerinde çalıştıkları için bu kişilerde akciğer değerlendirmesinin yanı sıra diğer risk 
etmenlerine maruz kalım ve bunların olası sağlık sonuçları açısından da klinik takip-
lerin yapılması gerekir. Pnömokonyoz tanılı kişilerde özellikle gürültü maruz kalımına 
bağlı işitme kayıpları, ergonomik risk etmenlerine bağlı çeşitli kas iskelet sistemi has-
talıkları, çeşitli metal ve kimyasal maruz kalımlarına bağlı toksik etkilenmeler sıklıkla 
görülebilmektedir. Bu nedenle pnömokonyoz tanılı hastalarda tüm dikkatin akciğerler 
üzerinde toplanması yerine tam bir sistemik değerlendirme yapılması ve klinik takiplerin 
bu unsurlar dikkate alınarak planlanması yerinde olacaktır. Böylelikle diğer olası meslek 
hastalıklarının gözden kaçmasının da önüne geçilecektir. 

Pnömokonyoz tanısı almış olgular semptomların azaltılması ve egzersiz toleransının 
arttırılması gibi konularda pulmoner rehabilitasyon uygulamalarından fayda görebilirler. 
Tüm çabalara rağmen son dönem pnömokonyoz hastası haline gelen bireylerin ise mut-
laka akciğer nakli açısından değerlendirilmeleri gerekir.
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PNÖMOKONYOZ TANILI BİREYİN SOSYAL DURUMU VE ÇALIŞMA YAŞAMI
Yazan: Dr. Canan Demir

Pnömokonyoz hastalığı diğer hastalıklardan farklı olarak kişinin mesleki ve sosyal yaşa-
mını büyük ölçüde etkileyen bir hastalıktır. Herhangi bir fonksiyonel etkilenme gelişme-
miş olsa dahi kişinin tozlu işlerde çalışmaya devam etmesini imkânsız hale getirebilmek-
tedir. Üstelik bu kısıtlılık yalnızca pnömokonyoza neden olmuş olan spesifik iş kolu için 
değil tüm tozlu iş kolları için geçerlidir (1).  

O nedenle pnömokonyoz tanısından tıbbi açıdan emin olunması çok kritiktir. Buna ek 
olarak pnömokonyoz tanısı konulmuş olan kişilerin hukuki haklarını elde edebilmeleri 
için tanı, raporlama ve bildirim süreçlerinin kapsamlı şekilde ve büyük bir titizlikle ta-
mamlanması gerekir. 

Pnömokonyoz tanısı almış olan bir çalışana öncelikle tanıyı koyup bildirimi yapan yetkili 
sağlık kuruluşundaki uzman (İş ve Meslek Hastalıkları Uzmanı veya Göğüs Hastalıkları 
Uzmanı) tarafından, daha sonra da işyeri hekimi tarafından bilgilendirme yapılması çok 
önemlidir. Bu bilgilendirme hastalığın genel özelliklerini, prognozunu, hastadaki mevcut 
hastalık evresini ve bu hastalığa yönelik yapılabilecekleri (takip usulü ve sıklığı, olası 
tedavi seçenekleri, pulmoner rehabilitasyon gerekip gerekmediği, akciğer nakil endi-
kasyonu bulunup bulunmadığı gibi) mutlaka kapsamalıdır. Hastanın hastalıkla (sağlık 
durumuyla) ilişkili endişelerinin olabildiğince giderilmesi yararlı olacaktır. Kişi bunlara 
ek olarak bundan sonraki çalışma yaşamı, çalışıp çalışamayacağı, ne tür işlerde çalış-
masının sağlık açısından sakınca yaratmayacağı, yeniden meslek edindirmeye ihtiyacı 
olup olmadığı gibi konularda da bilgilendirilmeye ihtiyaç duyacaktır. Elbette bu soruların 
yanıtlarının sadece işyeri hekimleri veya ilgili branş uzmanlarınca verilebilmesi mümkün 
değildir. Bu süreçlerin tamamı mesleki rehabilitasyon alanının içinde irdelenmelidir (2).   

Mesleki rehabilitasyon meslek hastalıkları alanının belki de en önemli ve iş yaşamını 
en çok etkileyen konularından biridir. Tıbbi, hukuki, sosyal, psikolojik yönlerin ön planda 
olduğu çok disiplinli bir alandır. Çoğu zaman özel olarak mesleki rehabilitasyon hizmeti 
vermek amacıyla yapılandırılmış merkezlere ve ekiplere ihtiyaç vardır. Mesleki rehabili-
tasyon hizmetinin tüm iş kollarında çalışan iş kazaları ve meslek hastalığı mağdurlarına 
eşit ve ulaşılabilir şekilde ulaştırılabilmesi için devlet kurumlarının, üniversitelerin, işve-
ren ve işçi örgütlerinin ve elbette ilgili diğer sivil toplum kuruluşlarının etkin ve sürekli iş 
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birliğine ihtiyaç vardır (2). Mesleki rehabilitasyon, iş kazası ve meslek hastalıkları son-
rasında işe uygunluk değerlendirmesi ve meslek edindirme gibi konular tek başına ilgili 
branş uzmanlarının veya işyeri hekimlerinin altından kalkabileceği konular değildir. 

Mesleki rehabilitasyonun olması gerektiği şekilde uygulanamadığı ülkelerde, çalışanlar 
iş kazaları ve meslek hastalığı tanıları sonrası yapılandırılmış bir rehabilitasyon süreci 
bulunmadığından bireysel çözümler üretmek durumunda kalabilmektedirler. Meslek has-
talığı tanısı alan bir çalışan eğitimini aldığı, uzun yıllardır deneyim kazandığı mesleğini 
yapamaz hale gelebilmektedir. Bu kişiler çoğu zaman fonksiyonel açıdan hala çalışabilir 
durumdadırlar. Ancak meslek hastalıklarının doğası gereği hastalığa neden olan etken-
den uzaklaşmaları zorunlu hale geldiği için kişiler artık o mesleği icra edemez veya o iş 
kolunda çalışamaz hale gelebilmektedirler. Örneğin diş teknisyeni pnömokonyozu tanısı 
almış bir kişi hastalığı erken evrede olsa, hiçbir solunum fonksiyon bozukluğu veya ge-
nel vücut fonksiyonlarında bozukluk olmasa dahi artık tozlu ortamda çalışamayacağı 
için eğitimini aldığı ve tecrübe kazandığı diş teknisyenliği mesleğini icra edemez hale 
gelecektir. Bu durumda kişinin eğitiminin ve deneyiminin olmadığı sektörlerde istihdam 
edilmesi gerekecektir. Bu durum pek çok açıdan zorlayıcı olacaktır.   Hele hele çalışanın 
yaşı da ileri ise iş bulma olasılığı daha da azalacaktır. Böylece aslında malul durumda 
olmayan bir kişi işsiz kalmış olacaktır. 

Tüm bu sayılan nedenlerden ötürü meslek hastalığı tanısı almak çoğu zaman işsizlik-
le sonuçlanabilmekte, kişiler en iyi ihtimalle niteliğinin altında bir pozisyonda ve daha 
düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalabilmektedirler. Bunun sonucu olarak kişilerin 
ekonomik, sosyal ve psikolojik zorlukları baş gösterebilmekte, kimi zaman bu açmazlar, 
çıkmazlar ne yazık ki psikiyatrik hastalıkların gelişmesi ve hatta kişinin kendi yaşamına 
son vermesi ile sonuçlanabilmektedir.

Yapılan çalışmalar pnömokonyoz tanısı konulmuş kişilere uygulanacak olan pulmoner 
rehabilitasyon başta olmak üzere her türlü rehabilitasyon çalışmalarının grup çalışmaları 
şeklinde yapılmasının psikososyal parametreler açısından daha olumlu neticeler verdi-
ğini göstermiştir (3, 4).   

İdeal bir ortamda pnömokonyoz tanısı almış olan bir çalışanın çalışma yaşamı ve sosyal 
durumunun aşağıdaki şekilde desteklenmiş olması beklenir (4):

1. Pnömokonyoz hastalığına ilişkin detaylı tıbbi bilgilendirme yapılması 
2. Bir meslek hastalığı olarak pnömokonyoz hastalığına ilişkin tüm hukuki hakları 

açısından bilgilendirme yapılması
3. Kişinin sağlık durumu, mesleki ve sosyal nitelikleri, kişisel tercihleri, işyerinin 

ihtiyaçları gibi temel unsurların mutlaka göz önüne alındığı bir ortamda, eğer 
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mümkünse aynı işyerinde iş ortam değişikliği yapılmasının sağlanması ve böy-
lelikle çalışanın istihdamda tutulması

4. Kişi için aynı işyerinde iş ortam değişikliği yapılması mümkün olamayacaksa 
aynı sektörde başka işyerlerinde veya benzer sektörlerde istihdamı için mesleki 
rehabilitasyon çalışması yapılması

5. Pnömokonyoz hastalığı nedeniyle aynı meslekte veya iş kolunda çalışmaya 
devam etmesi mümkün değilse meslek edindirme ve istihdam konularında 
planlamaların da yapıldığı bir mesleki rehabilitasyon çalışmasının yapılması

6. Pnömokonyoz tanısı almış olmaktan kaynaklı gelir kayıplarının, harcamaların 
ve maddi zararların karşılanması (işsiz kaldıkları dönemlerde işsizlik maaşı 
bağlanması, meslek hastalığının bir sonucu olarak belirgin gelir kaybına uğ-
ruyorlarsa bunun tazmin edilmesi, erken emeklilik söz konusuysa bununla ilgili 
kayıplarının tazmin edilmesi, yeniden meslek edindirme çalışması yapılacaksa 
bununla ilgili eğitim masraflarının karşılanması, vb…)

7. Pnömokonyoz tanısı, takibi, tedavisi açısından gerekli olan harcamaların fi-
nansmanının sağlanması

8. Pnömokonyoz hastalığının gereği olarak yapılacak olan tüm tıbbi ve mesleki 
rehabilitasyon çalışmalarının finansmanının sağlanması 

9. Kişilerin pnömokonyoz tanısı, bildirimi, buna bağlı iş değişikliği gibi süreçler 
nedeniyle yaşadıkları sosyal ve psikolojik sorunlar açısından sosyal hizmet uz-
manı desteği ile psikolojik danışmanlık desteği sağlanması

10. Pnömokonyoz tanısı alan çalışanların kendileri gibi pnömokonyoz tanısı almış 
olan diğer çalışanlar ile birlikte yararlanabilecekleri destek gruplarının ve sosyal 
ortamların oluşturulması ve bunların finansmanının sağlanması 
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