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Hava kirliliğinin meydana getirebileceği hastalıkları tartışmadan ewel, bu maddelerin atmosfer içindeki dağılımları ve insan vücuduna 
girişlerine ait mekanizmalara kısaca değinmek yerinde olacaktır. Par
tiküller ve gaz şeklindeki etken maddeler arasında bir ayırım yapabilmekteyiz. Partiküller katı veya çok küçük sıvı damlacıkları olup, 
sis veya duman ismini almaktadırlar. Bu maddelerin çapı genellikle 0.05 µ - 500 µ arasında bulunmaktadır. Çok küçük partiküller çoğu 
zaman gaz veya buhar gibi hareket ederek, birbirleri ile koagulasyona 
uğrayabilmektedir. Daha büyük partiküller nadiren yoğunlaşabilir veya birleşebilir. Bunların atmosferdeki varlıkları, ağırlıkları nedeni ile yer yüzüne çökmeleri sonucu saptanabi lmektedir. Kükürt oksitler. azot oksitler, nitratlar ve hidrokarbon yapısındaki maddeler. kaynak
larından atmosfere atıldıktan sonra tekrar bir değişikl iğe uğradıkları için sekonder partikül ismini almaktadırlar. 

Atmosferi kirleten kimyasal maddeler insan vücuduna solunum, sindirim veya ciltden direkt temasla girmektedir. Ciltden absorpsiyon 
daha az önemlidir. Esasen hidrojen florür ve bazı pestisitler dışında bu yolla vücuda girip kana karışıp hastalığa yol açan kimyasal madde yoktur denebilir. Atmosferde bulunan kimyasal maddelerin esas 
vücuda giriş yolları solunum ve sindirim ile olmaktadır. 

Hem solunum hem de gastrointestinal sistemi olağanüstü konm
ma mekanizmasına sahiptir. Bunun boşluğunun ayıran bölme,_ orta
mın nemi ve burun k ı lları, solunan havadaki büyük partikülleri sü
zerek ayırmakta yardımcı olmaktadır. Sümük maddesinin devamlı. dkı
şı çapı 10 µ<lan. fazla olan toz, kömür, çiçek tozu, mantar sporları 
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ve partiküllerin dışarı atılımını sağlamaktadır. Üst bronşiyal kısımda 

yüzeyi kaplayan silia, bir süpürge gibi, dakikada yaklaşık 1300 defa 

ileri geri hareket ederek istenmeyen ajanları sistemden atabilir. Bazı 

allerjik burun hastalıklarında bu mekanizma etkilenirse, polen tane

cikleri dokuya girebilmektedir. Burunda lenf aralıklarından, bu mad

deler kıkırdak dokuya sokulabilmekte ve dokuda parçalanıp dağılın

caya kadar haftalarca kal.abilme~tedir. 

Aksırma ve öksürme refleksi yabancı ajanların atılımında yardımcı 

olmaktadır. Bronşlar kendi kasılmaları ile sümükte (mukusda) bulu

nan, partikül yapıdaki maddeleri dışarı atmaktadırlar. Tükürük solu

num yollarının iç yüzeyini kaplayan astarın oluşturduğu mukus ile çöp 

hücreleri (skavenger) hücreleri denilen hücreleri içeren birçok hücre

lerin birleşmesinden meydana gelmektedir. Bu korunma hareketi sı

rasında, bronşlardaki hava boş luğunun kısmen tıkanması hasta için 

çok rahatsız edici olup, öksürm~, aksırma ve solunum yetersizliği ile 

sonuçlanır. 

Her ne kadar, atmosferde bulunan ajanlar genellikle vücuda so

lunum ile girersede, bunların oluşturduğu hastalık etkenleri çeşitli ol

maktadır. Solunum yolları üzerine etken olan kimyasal ajanların beş 

grupta toplanabilir. 

. a) Solunum yollarını _irrite ediciler b) Tozlar c) Granuloma yapan 

ajanlar d) Ateş - yapan ajanlar e) Boğucu ajanlar. Bunlardan farklı 

olarak, solunum yolu ile vücuda girdikleri halde, öncül olarak akci

ğeri etkilemeyip, diğer organlar üzerinde etkili olan ajanlarda. mev

cuttu_r. 

İlk grup olan solunum yollarını irrite edicilerin ortak bir karek

terleri var, buda solunum yolları mukozasını tahriş etmeleridir. Kö

mür mazot ve petrol ürünleri yanmasından meydana gelen kükürt 

oksitler, solunum yollarına girmeden evvel oldukça fazla değişikliğe 

uğramaktadır. Yüksek nemde, güneş ışınlarının ve aktif kömür ve de

mir 3 - oksit gibi katalistler aracılığı ile kükürtdioksit, kükürt 3 - ok

side dönüşmekte, atmosferdeki su buharı ile temasla bu maddede de 

sülfürik aside dönüşmektedir. Atmosferde bulunan sülfatların % 80 

kadarının partikülleri 2 µ çapından küçüktür ve bu nedenle atmosfer

de asılı kalıp, görüş uzaklığınıda azaltmaktadır. Daha büyük çap

taki sülfatlar burun veya sinus tahrişt yapıp sekonder enfeksiyonlara 

neden olabilmektedir. Fakat çoğunlukla burun pasajından bu çap

taki partiküller daha çabuk atılmaktadır. Sadece küçük çaptaki par-



tiküller akciğerde, bronkospazmı, öksürük aksırık· yapabilecek yer
lere ulaşabilmektedir. Sülfat konsantrasyonu 20 ppm den fazla oldu
ğu zaman akciğer ve larenksde, su toplanmasına neden olacak ve 
pufmoner ödem oluşacaktır. Kükürt oksitler aynı zamanda tütün du
manının belli başlı içeriliğini oluşturduğundan , tütün içenlerde görü
len burun, boğaz tahrişlerinden büyük ölçüde sorumludurlar. 

Azot oksitler en çok otomobil eksozlarından, kömür, mazot ve 
gazın yanmasından oluşmaktadırlar. Azotdioksit, suda çok erir olma
dığından oldukça kuru olmadığından, oldukça kuru trakea ve bronş
lardan geçerek, akciğerin nem bakımından zengin olan alveollerine 
gelir, burada nitritasit (HN02 ) ve nitrik asit (HNOJ) oluşturur. Her iki 
maddede de bronşial kısmın içini astarlıyan mukozoya irrite edici ve 
aşındırıcıdır. Hayvanlarda, 0.5 - 25 ppm azot dioksidin 3 ay veya da
ha uzun süre solunması anfizem oluşturur. Azotdioksit enfeksiyona 
karşı organizmayı hassas kılmakta ve solunan bakterin in akciğer ta
rafından atılma fonksiyonunu bozabilmektedir. 

Akciğere, benzer irrite edici etkiye sahip diğer bi r madde ozon 
olup, yüksek rakımda özellikle kutup bölgelerinde, doğal olarak bu
lunmaktadır. Hidrokarbonların, azot oksitlerin, güneş ışınları ve ozon 
ile etkileşmelerinden sarı sis oluşmaktadır. Solunan ozonun 3/4 ka
darı üst solunum yollarında, organik maddelerle etkileşme sonucu yı
kılmaktadır. Fakat ozon akciğer dokusuna girince alkalinfosfataz ve 
5 - ribonükfeotid - fosfohidrolaz gibi iki önemli enzime etkir. Ozona 
maruz kalanlarda, ağız boğaz kuruluğu göğüste ağrı, ekstremitelerde 
hissizlik konsantre olabilmede ve düşünmede azalma görülür. Kro
nik olarak ozonla temas pulmoner anfizem ve akciğerin fibrolize uğ
ramasına neden olmaktadır. 

Kronik olarak ozonla temasda, karakteristik olan hastada diğer 
pufmoner irrite edicilerle temasda olduğu gibi, öksürük ve balgam 
çıkarmak olamamaktadır. Düşük konsantrasyonda ozonla uzun süre 
kronik olarak temas sonucu, akciğer tümör ve erken yaşlanma bil
dirilmiştir. 

İkinci grupta bulunan tozlar, silisyumdioksit (Si02), demir, kobalt 
ve baryum tuzlarını içerir. lnnert toz denilen titanyumoksit, kizelgur, 
solunum yollarının doğal korunma mekanizması ile vücuttan atılırlar. 
Diğerleri ve özellikle kömür tozu akciğerlere yerleşir ve insanın yaşa
mı boyunca burada kalarak siyah - akciğerin oluşmasına neden olur. 
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Akciğer fibrozisterinin oluşumlarının ana nedeni silika diye anı 

lan silisyumdioksitd ir. Asbestoz. mika, talk ve kaolinin yara meydana 

getirme etkisi bu ajanların içinde silika bulunmasına bağlıdır. Bun

ların skavanger makrofajları üzerindeki etkileri sonucu protein ben

zeri lipitler oluşur. Bunlarda zamanla silikozisi oluşturan yara doku

suna neden olmaktadır. Silikozis radyografide, bütün akciğeri kap

layan opak noktalar olarak görülür. Silikozis sonucu, akciğer fonksi 

yonu azalır, sekonder anfizem ve buna bağlı olarak sağ kalpte bü~ 

yüme görülür. 

Üçüncü grup ajanlar akciğerde granülomatoz lezyon oluşturma 

eğilimi gösterirler. Bunların protipi berilyumdur. 1940 yıllarında flo

resans lamba endüstrisinde çalışanlar arasında beriliozis birden artış 

göstermiştir. Bu hastalık sinsice, artan nefes darlığı, kilo kaybı ök

sürük ve bazen yüksek olmayan ateş az balgam çıkarmakla başlar. 

Berilyum alveol - kapiller yatakda blok oluşturarak oksijenin alveot

lerden arteriyel kana geçmesini engeller. Deneysel olarak. berilyu

mun tavşanda osteokarsinom yapması yanında, sıçan ve maymunda 

akciğer karsinoması oluşturabildiği bilinmektedir. Saç spreylerine sık 

sık temas sonucu akciğerlerde meydana gelen granülomatoz lezyon

lar berilyum zehirlenmelerinde görülenlere benzerlik göstermektedir. 

Dördüncü grupta bulunan çoğunlukla metalleri kapsayan etken 

maddeler 6 - 12 saat süren sıtma nöbetlerine benzer titremeler, adele 

ağrısı ile beraber yüksek ateş, bulantı ve kusma yapmaktadırlar. Plôs

tik teflon 400° C üzerinde ısıtıldığında buna benzer hastalık oluştur

maktadır. Bunun ilginç otan yanı, bu hastalığın oluşma insidansı si

gara dumdnı ile temasla artma eğilimi göstermektedir. 

Beşinci grupta. akciğere girdiğinde alveollerden kaplller yatakda 

kan akımına karışarak sistemik zehirlenmeye neden olan karbonmo

noksit ve hidrojen sütfitden söz edilecektir. Karbonmonoksit kanda 

hemoglobinle birleşerek karboksihemoglobin oluşturmaktadır. Böyle

ce sistemdeki tüm organlara ulaşmaktadır. Oksijen eksikliğine en 

hassas otan beyin ve kalp, karbonmonoksit zehirlenmesinde en fazla 

etkilenen organlar olmaktadır. Buna bağlı olarak baş dönmesi, göğüs 

ağrısı. bayılma ve şuur kaybı gibi belirtiler görülmektedir. Çürük yu

murta kokusundaki hidrojensülfit de solunumla çok çabuk kana geç

mekte ve esas olarak solunum merkezini etkileyerek solunum felcine 

neden olmaktadır. Aynı zamanda kokt.ı alma sinirinide felce uğrattı

ğı icin. şahıs hidrojensülfit kokusu atamamaktadır. Hidrojensülfit vol

kanların, petrol kuyularının rafinelerin bulunduğu, yanıcı gazların üre-
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tildiği yerler. kanalizasyon ve derin kuyularda, kükürt içeren madde
lerin ve proteinlerin çürümesi ile oluşmaktadır. 

Atmosferde bulunan ikinci büyük grup etken madde, sisteme baş
lıca mide - barsak kanalı ile girmektedir. Havada bulunan bu ajan
lar hayvan yemleri, meyvalar ve sebzeler üzerinde birikmektedir. Özel
likle kıvırcık salata ve lahana gibi yapraklı sebzeler üzerinde daha 
fazla birikebilmektedirler. Bu maddeler bitkiye yaprakların stoma !a rı 
veya bulaşmış topraktan kökleri aracılığı ile girmektedir. 

Mide - barsak kanalının korunma mekanizması solunum sistemi
ne benzerlik gösterir. Barsağın ritmik kası lmaları ve mükoz salğıla
ması toksik ajanların kusma ve diyare ile vücuttan atılmasına yar
d ımcı olmaktadır. Bunun dışında karaciğerde toksik maddelerin de
toksifikasyonu yer almaktadır. Örneğin, kurşun birçok organlar ve 
özellikle kemik dokusu, santral ve periferik sinir yapısında toplan
maktadır. Cıva, başlıca beyincik ve beyin korteksinin görme k ısmın ı 
etkilemektedir. Arsenik ise cilt ve mide - barsak kanalına etkimektedir. 

Önemli sistemik. çevresel zehir, genellikle bakır ile beraber bu
lunan kadmiyumdur. Deniz mahsulleri, pirine ve buğday gibi tahı l 
ürünlerinde, özellik le kadmiyum bu lunan topraklarda yetişmişlerse, 
kadmiyum miktarı yüksek bulunmaktadır. Bakır, su boruları yapımın
da kullanılmış ise içme suyuna da kadmiyum bulaşabilmektedir. Bu 
metal hipertansiyon, osteoporozis ve böbrek hastalıkları yapabilmek
tedir. Kadmiyum zehirlenmesinde miniprotein denilen düşük molekü
ler ağırl ığ ında protein yapımı. özellik taşımaktadır. 

Hava kirl iliğ i nin neden olduğu sistemik zehirlenmenin en önemlisi 
flörür zehirlenmesidir. Botanikçiler ve Veteriner hekimler uzun zaman
dan beri bu maddenin bitki ve hayvan yaşamı üzerindeki tahrip edici 
etkisini bilmektedirler. Ancak her nedense. bu maddenin insanda 
yaptığı tahrip edici etki üzerine eğilinmesi ihmal edilmiş bir konu
dur. Atmosferik konsantrasyonu 1 ppb olması dahi, maden tasviye
hanelerine. emaye, tuğla ve fosfat suni gübre fabrikalarına yakın yer
lerde yetişen bitkileri tahrip edebilmektedir. Nerede tüten baca var
sa flörürden şüphe etmek yerinde olacaktır. Bu gibi yerlerde özellikle 
hidrojen flörür veya silikaflörür bu lunması söz konusudur. 

Uzun zamanda flörür etkisi kemik, diş ve ligamentlerdeki kals
yum depolanması üzerinde olduğu iyi bilinmektedir. Bununla beraber 
komşuluk - florozizisi denilen, belirsiz şüpheli ve yavaş yavaş gelişen 
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ve genellikle kusma ve peş peşe oluşan diyare ve kabızlık gibi mide·
barsak kanalına ait belirtiler, adele ağrısı , ekstremitelerde kası l malar 
ile meydana çıkan nörömüsküler belirtiler, birçok eklemlerde ve özel
likle omurgada artirit, dengenin ve görmenin bozulmas ı . mesane ve 
idrar yollarına ait belirti ler ve şiddet l i baş ağrıları ile karekterize olan 
bu bulgular hakkında pek az literatür bulunmaktadır. Flörür zehir
lenmelerinde polidipsi, poliüri, ağızda ve boğazda kuruluk, ağızda ül
serlerin oluşması gözlenmektedir. Son zamanlarda f lörür ç ıkaran fab
rikaların bulunduğu yerlere yak ı n oturanlarda ciltte yuvarlak veya 
oval, travmatik çürüklere benziyen lezyonlar bilhassa kadın ve çocuk
larda görülmektedir. 

Bunlar histolo jik olarak incelendiğinde toksik perivaskü ler~nf

lamasyon olduk l arı görülür. 

Yukarda söz ed ilenlerin d ışında inorganik ve organik birçok mad
delerin atmosferde bu lunmaları halinde oluşabilecek toksik belirtiler
den söz edilebil ir. Bu arada vinil klorürler, aspestoz. nikel ve kroriı
miyum gibi habis oluşmalara neden olabilmektedirler. Pol iüretanın 
meydana getirdiği allerjik olaylara benzer belirtiler gösteren mad
deler çoğalmaktadır. 

Çevresel kirlenmenin sağlık üzerindeki etkisi gibi, oldukça komp
leks konunun ancak en önemli olanlarına değinm i ş bulunuyoruz. 

Not: ppm = 1x10-s ppb = IX10·9 
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