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KADIN OLMAK 
AKCİĞERLER 
İÇİN ZARARLI 
MIDIR?

Solunumun evrimi ve 
cins ayrımının ortaya çı-
kışı 

Cinsiyetleri geriye doğ-
ru takip ettiğimizde, günümüzden 1200 milyon yıl önce, yani 
1.2 milyar yıl önce Proterozoik Zaman’da yaşamış olan bir 
tek hücreli, ökaryotik canlıya ulaşmaktayız. Cinsiyetlerin ev-
riminin yaklaşık 800 milyon yıl kadar sürmüş olabileceğini 
hesapladığımızdan, esas evrimsel başlangıcın günümüzden 2 
milyar yıl öncesinde başladığını biliyoruz. Mitozdan mayozun 
evrimleşmeye başlamasıyla birlikte, cinsiyetler de evrimleşme-
ye başlamıştır. Burada, bir nevi karşılıklı evrim söz konusudur; 
zira cinsiyetler oluşup birbirlerinden farklılaştıkça, bu özellikle-

rin yavrulara düzgün ve verimli bir şekilde aktarılabilmesi için 
yöntemlerin de evrimleşmesi gerekmiştir. Mayoz bölünmenin 
evrimleşmesinin en önemli katkısı, mayozun önceden sözünü 
ettiğimiz avantajlarının yanı sıra, cinsiyetlere sahip olmanın 
kattığı avantajların genetik olarak gelecek nesillere, ayrı cinsi-
yet hatları üzerinden aktarılabilmesidir. Yani cinsiyetlerin ev-
rimleşmesinin ana nedeni, çeşitliliğin arttırılmasıdır. Gerçekten 
de, cinsiyetlere sahip türlerde, mayozun bulunmasından ötürü 
aşırı yüksek bir çeşitlilik görülmektedir. Bu, mayozun rastgele 
olarak gelişen genetik yapısından kaynaklanmaktadır. Tek tip 
bir popülasyon yerine, cinsiyetlerin bulunduğu bir popülas-
yonda, farklı cinsiyetler üzerinde farklı özelliklerin toplanması 
mümkün olabilmektedir. Örneğin insanda X kromozomu ile Y 
kromozomu üzerindeki genler, birbirlerinden oldukça farklıdır 
ve farklı özellikler konusunda özelleşmişlerdir. 

Solunum, biyolojik olarak birçok anlama gelebilir; solunum sis-
temini, hücresel solunumu, fizyolojik solunumu (nefes alıp ver-
me), solunum tiplerini vb. anlamları akla getirir. Ancak temel 
anlamıyla solunum, bir canlı yapının besinleri enerjiye çevir-

mesi işleminin genel adıdır. Oksijenli olmak zorunda değildir.

Kadın olmak akciğerler için zararlı mıdır?

Hayat boyu kadın ve erkekler hastalıklar açısından avantaj ve 
dezavantaj konusunda yarışıyor. Bu yarış anne karnında başlı-
yor. Ancak daha sonra iklim, sosyal, gelenekler, beslenme, mes-
leki durum vs gibi faktörler, cinsiyete dayalı farklılığın önüne 
geçmektedir. Gebelik, menopoz ve hormonal farklılıklara bağlı 
durumlar ve kadınlara özgü lenfangioleiomyomatozis gibi has-
talıklar dışında, kadın olmanın özel bir dezavantajının olmadı-
ğını düşünüyorum.

Evet, dünyadaki yaşam koşulları değişmedikçe; kadın olmak 
akciğerler için zararlıdır ama bu biyolojik kökenli değil sosyal 
kökenli durumlar nedeniyledir. Bu koşulların düzeltilmesi, iki 
cins arasındaki farklılıkları da azaltacak ve tamamen ortadan 
kaldıracaktır. 

Dr. A. Fuat Kalyoncu 
Türk Toraks Derneği 1. Başkan Yardımcısı

YAŞAM 
ENERJİMİZ; 
FİZİKSEL 
AKTİVİTE 
VE KRONİK 
OBSTRÜKTİF 
AKCİĞER 
HASTALIĞI

Fiziksel sağlığımız; 
iyi beslenme, yeterli 
dinlenme ve düzenli 
fiziksel aktivitenin 

bir arada denge içinde hayatımızda yer almasıyla korunabilir. 
İskelet kaslarıyla yapılan ve enerji harcanması gerektiren her-
hangi bir vücut hareketi fiziksel aktivite olarak tanımlanmakta-
dır. Düzenli ve yeterli düzeyde fiziksel aktivite; kalp ve akciğer 
sağlığı ve kas, kemik ve fonksiyonel sağlık için gereklidir. Dü-
zenli fiziksel aktivite ile tüm nedenlere bağlı ölümlerde %30, 
kalça kırıklarında %68, Tip 2 Diabetes Mellitus’ta %40, kardi-
yovasküler hastalıklarda %35, demans ve depresyonda  %30, 
kolon kanserinde %30, meme kanserinde %20 risk azalması 
elde edilebilmektedir.

Hastalıklar ve hareketsizlik arasındaki ilişki; ilk defa 1950’lerde 
Londra’da otobüs sürücülerinin kondüktörlere göre 2 kat fazla 
kalp krizi geçirdiklerinin gözlenmesi ile fark edilmiştir. Daha 
sonraki yıllarda; astronotlarda sıfır yer çekiminin hızlanmış ke-
mik ve kas kaybı ve yaşlanma ile ilişkili olduğu izlenmiş ve 

uzun süre oturmanın da aynı etkiyi yaptığı belirlenmiştir.

Fiziksel aktivitenin sağlık üzerine etkisi tartışılmaz derecede 
önemli olduğu anlaşıldıktan sonra Dünya Sağlık Örgütü ve Ulu-
sal Halk Sağlığı otoriteleri bu konuda farkındalık arttırmanın 
yanı sıra bir dizi pratik uygulamayı da içeren programlar ha-
zırlamışlardır. Dünya nüfusunun %23’ü, okul çağı çocukların 
%81’inin yeterince aktif olmadığı ne yazık ki ortaya konulmuş-
tur. İnaktivite özelikle gelişmiş ülkelerde yüksektir. 2010’da ya-
pılan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması’na göre 12 yaş 
ve üzeri bireylerin %72’si hareketsiz yaşamaktadır. 2011’de ya-
pılan Kronik Hastalıklar Risk Faktörleri Araştırması’na göre ise 
kadınların %87’sinin, erkeklerin ise %77’sinin yeterli ölçüde fi-
ziksel aktivite yapmadığı tespit edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü 
inaktiviteyi 2025’de 10%, 2030’da ise %15 oranında azaltmayı 
hedeflemektedir.

18-65 yaş arası yetişkinler için en az 10 dakika aralıksız olmak 
üzere, haftada en az 150 dakika orta düzeyde veya 75 dakika 
şiddetli aerobik aktivite (bisiklet, yürüyüş), haftada 2 veya daha 
fazla gün kuvvetlendirme egzersizleri (bacaklar, kalçalar, sırt, 
karın, omuzlar ve kollar) önerilmektedir.

Fiziksel aktivite GOLD rehberinde, genel popülasyonundaki 
faydaları göz önünde bulundurularak kronik obstruktif akciğer 
hastalığı (KOAH) olan tüm hastalara önerilmektedir. Fiziksel 
aktivite için sağlıklı popülasyon için önerilen yoğunluk ve sü-
reler yaşlılarda farklı olabilir ve bu önerilerin KOAH’lı hastalar 
için uygulanabilirliği halen aydınlatılmamıştır. Buna karşın KO-
AH’ta pulmoner rehabilitasyon (PR) ayrıntılı değerlendirilmiş 
ve egzersiz kapasitesini ve yaşam kalitesini arttırdığı, dispneyi 

ve alevlenmeleri azalttığı ortaya konulmuştur.

Fiziksel inaktivite hem sebep hem de sonuç olarak birçok kro-
nik hastalığın temel bileşenidir. Pulmoner fonksiyonel ve gaz 
değişim anormallikleri sonucu gelişen artmış egzersiz dispnesi 
fiziksel aktivitede azalma ve iskelet kası güçsüzlüğüne neden 
olur. Aynı zamda yorgunluk ve ağrı da fiziksel aktiviteyi kısıt-
lar. KOAH’lı hastalar sağlıklı kişilere göre hem daha kısa süre 
hem %25 daha yavaş yürürler ve günün %22’sini yatarak geçi-
rirler. Fiziksel aktivitede azalma hastalığın erken evrelerinden 
beri mevcuttur Fiziksel aktivite yetersizliği KOAH’lı hastalarda 
mortalite yanında hastane yatışlarını da arttırmaktadır. Düzenli 
fiziksel aktivitenin aktif sigara içenlerde solunum fonksiyonu 
kayıplarında ve KOAH riskinde azalma ile ilişkili olduğu be-
lirtilmiştir.

Fiziksel aktivite; anketler, hareket sensörleri ve metabolik hız 
hesaplama yöntemleri ile değerlendirilebilir.  Fiziksel aktivite-
nin ilişkili olduğu biyolojik, davranışsal, genetik, sosyal, çev-
resel kültürel ve politik birçok etmen vardır. KOAH’da fiziksel 
aktivitenin arttırılması için uygulanan stratejiler arasında, PR, 
oksijen uygulaması ve farmakolojik tedaviler yer almakla ber-
ber hiçbirisinin belirin etkinliği gösterilememiştir.

KOAH’ta fiziksel aktivite hedefleri, uygulamaları ve sonuçları 
ile ilgili daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır Sözlerimi 2018 Dün-
ya KOAH Günü sloganı “Her adımda sağlıklı nefese” diyerek 
sağlık için herkesi aktiviteye davet ederek bitirmek istiyorum.

Dr. Aylin Özgen Alpaydın
KOAH ÇG Sekreteri

OKUL ÖNCESİ 
ÇOCUKLARDA VE 
ADOLESANLARDA 
ASTIM

Astım, çocukluk çağında en sık 
görülen kronik solunum yolu 
hastalığıdır. Değişen yaşam 
şekli, infeksiyonların azalması, 
hava kirliliği gibi nedenler 
astımın günümüzdeki artışından 
sorumlu tutulmaktadır. Astım 
bu kadar sık görülmesine 

rağmen çocuklarda hala tanı konulmasında ve tedavisinde 
önemli eksiklikler yaşanmaktadır.

Yaş gruplarına incelendiğinde özellikle okul öncesi ve adole-
san yaştaki çocuklarda tanı ve tedavi problemleri daha belirgin 
olarak göze çarpmaktadır. Okul öncesi çocuklarda yaşanan ilk 
problem hangi hastaya astım denileceği konusunda standardi-

ze kriter olmamasıdır. Bu yaş grubunda bronşiyolitler ve viral 
infeksiyonla tetiklenen hışıltılı durumlar sıklıkla astımla karı-
şabilmektedir. Özellikle bu durumlar yılda üçten fazla tekrarla-
dığında, hastaların astım olarak düşünülerek tedavilerinin buna 
göre ayarlanması genel kabul gören yaklaşımdır. Ancak bu yaş 
grubunda kullanılması önerilen ilaçlarla ilgili olarak kanıt dü-
zeylerinin düşük olduğu unutulmamalıdır.  Hastalara başlangıç 
tedavisi olarak düşük doz inhale steroidler veya montelukast ve-
rilebilir. Bu yaş grubunda süreç uzamadan düzelmeler olabildiği 
için hastaların üç ayda bir kontrolleri ve tam kontrol sağlandı-
ğında ilacın dozunun azalması ve kesilmesi uygun bir yaklaşım 
olabilir. 

Adolesan dönemdeki problemler ise tanısal olmaktan çok tedavi 
ve tedaviye uyum şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Genellikle bu 
yaşa kadar semptomatik olan veya bu yaşta başvuru gerektire-
cek astım şikayetleri olan hastalarda şikayetlerin daha kronik 
olma ihtimali ağırlık kazanmaktadır. Adolesan dönemin getir-
diği diğer sorunlar da göz ardı edilmemelidir. Akranlarının ya-
nında ilaç kullanmaya isteksizlik, hastalık fikrini kabul etmeme 

önde gelen sorunlardandır. Tedavi başlandığında uyumun kont-
rolü unutulmamalıdır. Tedavi için kullanılacak ilaç ve cihaz tip-
leri açısından da hasta ile birlikte karar verilmeli ve hasta tedavi 
protokolünün bir parçası olduğunu hissetmelidir. Ülkemizde bu 
yaş grubunda sigara içiminin de yaygınlaştığı akılda tutulmalı 
ve öykü bu açıdan da dikkatli alınmalıdır. 

Astım, çok yaygın görülmesine rağmen hala tanısal güçlükler 
yaşanan bir hastalık olma özelliğini korumaktadır.  Buradaki 
temel engel olan “astıma astım diyememek” engelinin aşılması 
ve aileye hastalığını adıyla söylemek ama prognoz açısından bu 
hastalığın atlatılma şansının çok yüksek olduğu belirtilmelidir. 
Adolesan döneme özel olarak da çocuk hekimliğinde çok alışık 
olmadığımız hastanın kendisini muhatap almak ve ona özel bir 
tedavi protokolü çıkararak birlikte ilerlemek tedavi başarısını 
önemli oranda arttıracaktır. 

Dr. Bülent Karadağ 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs  
Hastalıkları Bilim Dalı

KEMİK İLİĞİ 
TRANSPLANTASYON 
HASTALARINDA 
AKCİĞER 
SORUNLARI
Hematopoietik kök hücre 
transplantasyonu (HKHT) özel-
likle lösemi ve lenfoma gibi bir-
çok çocukluk çağı kanseri, he-
matopoietik sistem hastalıkları 
ve otoimmün hastalıklar için et-
kili bir tedavidir. Tüm dünya-
da yılda 50.000 HKHT yapıl-
maktadır ve sağ kalım oranları 

%80’in üzerindedir. Donör ve alıcı seçimi, HLA uygunluğu, 
transplant öncesi verilen kondisyon rejimlerinin düzenlenmesi, 
ağır enfeksiyonlara karşı profilaksi uygulanması, etkili destek 
tedavileri ve graft versus host hastalığının önlenmesi ve teda-
visindeki gelişmeler sayesinde morbidite ve mortalite oranları 
azalmaktadır. Bununla birlikte transplantasyon öncesi verilen 
kemoterapi, bazen radyoterapi, ve transplantasyonun kendisi en 
deneyimli merkezlerde bile transplantasyon sonrası önemli de-
recede morbidite ve mortalite ile ilişkili birçok komplikasyona 
yol açabilir. HKHT sonrası tüm organ spesifik komplikasyonlar 
içinde enfeksiyöz ve non-enfeksiyöz pulmoner komplikasyon-

ların insidansı yüksektir ve izlem sonuçları kötüdür. Bu kompli-
kasyonlar akciğerin bronşlar, parenkim, damarlar ve plevra gibi 
tüm anatomik alanlarını etkileyebilir.     

Transplantasyon sonrası dönem farklı risk spektrumlarının ol-
duğu üç faza ayrılır. İlk faz pansitopenik fazdır ve HKHT son-
rası 10-21 gün sürer. Otolog transplant yapılanlarda allojenik 
transplant yapılanlardan daha önce engraftman olur; transplan-
tasyon dönemindeki birçok faktör de, örneğin periferik kök 
hücre miktarı, transplantasyon sonrası granülosit stimulan fak-
törlerin kullanılması gibi, iliğin daha erken toparlanmasını sağ-
lar. Nötrofil engraftmanı sonrası, yani absolü nötrofil sayısının 
mm3’te 500’ün üzerine çıkması sonrası ikinci faza geçilir. Bu 
faz transplantasyon sonrası 100 gün sürer. Üçüncü ve son faz-
da ise transplantasyonun geç komplikasyonları görülür. Sıklıkla 
allojenik transplantasyon yapılanlarda görülür ve graft versus 
host hastalığının pulmoner etkilerini bu dönemde görürüz. 

Hematopoietik kök hücre transplantasyonu sonrası görülebile-
cek pulmoner komplikasyonlar görüldükleri zaman aralıklarına 
göre aşağıdaki resimde özetlenmiştir:

Resim 1. Hematopoietik kök hücre transplantasyonu sonrası 
geliştiği faza göre karşılaşılabilecek pulmoner komplikasyon-
lar. BOS: Bronşiolitis obliterans sendromu; CARV: Toplumdan 
kazanılan respiratuar virüsler; CMV: Sitomegalovirüs; COP: 
Kriptojenik organize pnömoni; DAH: Diffüz alveolar hemoraji; 

DTPS: Gecikmiş pulmoner toksisite sendromu; HSV: Herpes 

Simpleks virüs; IPS: İdiopatik pnömoni sendromu; PERDS: 

Peri-engrafman respiratuar distres sendromu; PTLD: Postt-

ransplant lenfoproliferatif hastalık; PVOD: Pulmoner veno-ok-

lüziv hastalık  

Dr. Güzin Cinel 

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi



YENİ TB TANI VE 
TEDAVİ REHBERİ: 
TANI

Yeni TB Tanı ve Tedavi Reh-
beri hazırlanırken, kalabalık bir 
bilim kurulunun uzun, tartış-
malı, yorucu bir seri toplantıları 
sonucunda eski rehber üzerinde 
bazı değişiklikler yapılmış ve 
yeni kaynaklar ışığında rehber 

güncellenmiştir. Tanı ile ilgili bölümlerdeki değişikliklerin ge-
nellikle eklemeler şeklinde olduğu, eski rehberde ki var olan 
bilgilerde belirgin çıkarmalar yapılmadığı görülmektedir. 

Yeni rehberde tanı ile ilgili başlıklar; akciğer tüberkülozu ta-
nısı, akciğer dışı tüberküloz tanısı, çocukluk çağı tüberkülozu 
tanısı ve latent tüberküloz enfeksiyonu tanısı başlıklarıdır. Ak-
ciğer TB’u tanısı bölümü anamnez, fizik muayene, radyoloji, 
histopatoloji ve mikrobiyoloji alt başlıklarında sunulmuştur. Bu 
bölümde özellikle radyoloji ve histopatoloji alt başlıklarında ki 
değişikler dikkat çekmektedir. Mikrobiyolojideki ise özellikle 
ekler bölümünde ki “tüberkülozun mikrobiyolojik tanısı” baş-

lığı altında belirgin düzeltme yapıldığı görülmektedir. Ayrıca 
çocukluk çağı tüberkülozu tanısı ve latent tüberküloz enfeksi-
yonu tanısı bölümlerinde de eklentilerle güncelleme yapıldığı 
görülmektedir. 

Dr. Nuri Özkütük 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi 
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 

HALK SAĞLIĞI 
POLİTİKALARINI 
ENDÜSTRİDEN 
KORUMAK

Tütün kontrolünün “olmazsa 
başarılamaz” koşulu Tütün 
endüstrisinin çıkarlarından 
halk sağlığı politikalarının 
korunmasıdır.  Tütün kontrolü 
çerçeve sözleşmesinin (TKÇS)  

5.3 maddesi bu amaca yönelik çerçeveyi çizen maddesidir. 
Ülkemizde henüz buna atıfta bulunan bir yasa maddesi yoktur. 
Hızla TKÇS 5.3 maddesinin yasalaşması gerekir. Ayrıca bu 

konu özelinde ev ödevimiz;

• TKÇS 5.3 ün tütün kontrolünün olmazsa başarılamaz 
koşulu olduğunu kabul etmeliyiz. Yasalaşmasını talep 
etmeliyiz.

• Siyasi otoritenin kararlılığının oluşması için STÖ ola-
rak konuyla ilgi bilgi üretmeli ve görmeyen gözlerin 
görmesini, duymayan kulakların duymasını sağlama-
lıyız.

• Tütün endüstrisinin hedefte olması gerektiğini her fır-
satta telaffuz etmeliyiz.

• Ürün proliferasyonuna izin verilmemesi gerektiğini 
her yerde söylemeliyiz.

• Brezilya örneğinde olduğu gibi katı bir girdi kısıtlama-
sı uygulanmasını savunmalıyız. 

• Tütün endüstrisine negatif teşvikler uygulanmasını 
önermeliyiz.

• Perakende noktasına kamu dağıtım sistemiyle ulaştırıl-
masını savunmalıyız.

• Ticaret bakan yardımcısının o makamda oturmaması 
gerektiğini güçlü bir şekilde hepimiz ifade etmeliyiz.

Dr. Oğuz Kılınç 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları 
Anabilim Dalı

HASTA EDEN 
KENTLER

Dünya nüfusunun yarısı kent-
lerde yaşamaktadır ve bu durum 
bir çok avantaj ve dezavantajı 
da beraberinde getirmektedir. 
Günümüzde en önemli sorun 
kentlerin ve diğer insan yer-
leşimlerinin nasıl yönetileceği 
ve giderek kentleşen bir dünya-
da sağlıklı yaşam koşullarının 

nasıl yaratılacağıdır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımlamasına göre sağlıklı bir kent; 

1- Konut kalitesi de dahil olmak üzere yüksek kalitede, 
temiz, güvenli bir fiziksel çevre,

2-  İstikrarlı ve uzun vadede bu istikrarın sürdürülebildiği 
bir ekosistem,

3-  Güçlü, birbirini destekleyen ve sömürücü olmayan bir 
toplum,

4-  Toplumdaki bireylerin kendi hayat, sağlık ve refahını 
etkileyecek kararlarda katılım ve kontrole sahip oldu-
ğu,

5- Şehirde yaşayan tüm bireylerin yemek, su, barınak, 
gelir, güvenlik, iş vb. temel gereksinimlerinin 
karşılandığı,

6- Her türlü temas, ilişki ve iletişim olanağıyla değişik 
kaynak ve deneyimlere ulaşılabilindiği, 

7- Çeşitli, hayati ve yenilikçi bir kent ekonomisinin sağ-
landığı,

8- Geçmişe, şehir sakinlerinin kültürel ve biyolojik mi-
rasına ve diğer grup ve bireyler ile bağlılığın destek-
lendiği, 

9- Optimum düzeyde herkese ulaşabilen halk sağlığı ve 
hastalık bakım hizmetlerinin verildiği, 

10- Yüksek bir sağlık statüsüne (yüksek seviyede pozitif 
sağlık ve düşük seviyede hastalık) sahip bir şehirdir.

Bu tanımlama ışığında, günümüzde dünyada “Sağlıklı Kentler 
Projesi” birçok şehirde uygulanmaktadır. Sağlık sadece sağ-
lık sektörünün değil, tüm sektörlerin işidir ve her sektörün bu 
konuda gerekli katkıyı sağlaması gereklidir. Gelişen dünyada, 
ekonomik gelişmeler ve endüstrileşme özellikle büyük şehirler-
de aşırı kötü hava kalitesine neden olmaktadır. DSÖ’nün yaptığı 
açıklamada, dış ortam hava kirliliğinin her yıl 3,7 milyon insa-
nın ölümüne neden olduğu belirtilmiştir. Bu ölümlerin % 40’ı 
kalp hastalıkları, % 40’ı inme, % 11’i KOAH, % 6’sı akciğer 
kanseri ve % 3’ü ani alt solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Yine 
aynı açıklamada bu ölümlerin % 88’inin düşük ve orta gelişmiş-
lik düzeyine sahip ülkelerde görüldüğü belirtilmiştir. Özellikle 
kalp ve solunum sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümlerin 
hava kirliliğiyle doğrudan bağlantılı olduğu ve hava kirliliğinin 
azaltılması halinde ölümlerin de önlenebileceği bilinmektedir. 
PM10 ve PM2,5 miktarlarının düşürülmesi akciğer sağlığını 
korumakta, var olan solunum sistemi hastalıkların kötüleşme-
sini önlemekte ve yaşam beklentisini arttırmaktadır. DSÖ, 2013 
yılında hava kirliliği ve partikül maddenin insanlar için Grup 1 
kanserojen olduğunu bildiren bir makale yayınlamıştır. 

Bütün bu zararlı etkiler kanıtlanmışken, hava kirliliğine karşı 
etkin önlemlerin alınması gerektiği çok açıktır. Şehirlerde hava 
kirliliğinin en önemli nedenleri ısınma ve ulaşım için kullanı-
lan yakıtların ve fabrikaların oluşturduğu kirliliktir. Isınma ve 
ulaşımda temiz enerji kullanılması, yenilenebilir enerjiye yö-
nelinmesi şarttır. Şehir planlaması, sağlıklı kent koşullarının 
sağlanması çok önemlidir. Sağlıklı kentler projesi kapsamında 
projeler geliştirilmeli, kent insanının da aktif katılması sağlan-
malıdır. Hava kirliliğinin zararlı etkileri hakkında halka eğitim 
verilmesi gereklidir
.
Kent mülki idarelerinin de bu konuda yapması gerekenler 
aslında yasalarda da belirtilmiştir. Ancak bugüne kadar bu 
tür uygulamaların ülkemizde yapıldığına dair bir gözlemimiz 
yoktur. Basitçe mülki idarelerin sorumlulukları şunlardır; 

1- Risk altındaki hastaların hava kirliliğinin yoğun oldu-
ğu günlerde dışarı çıkmaması için uyarılması,

2- Hava kalite verilerine herkesin kolay ulaşmasının sağ-
lanması,

3- Kirliliğin yüksek olduğu günlerde açık havada egzer-
siz yapılmaması,

4- Okullarda açık hava etkinliklerinin yapılmaması. Ay-
rıca mülki idareler trafikle ilgili önlemler de alma yet-
kisine sahiptir.

Temiz hava sağlıklı nefes demektir.

Dr. Sebahat Genç
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs 
Hastalıkları Anabilim Dalı

Detaylarda hep mi 
kaybolunur...

Hiç mi detaylarda kayıp hika-
yeler bulunmaz. Klişeleşmiş bir 
cümlenin bir hastanın hikayesi-
ni çözebileceğini hiç düşündü-
nüz mü daha önce. Yeni tanış-
tığınız arkadaşınızı ailenize, 
dostlarınıza anlatırken karşıdan 
bir soru gelir; Ne iş yapıyor 
peki?

Kız isteme törenlerinin klasikleşmiş Yeşilçam cümlesi değil mi-
dir; Ben de falanca işi yapana verecek kız yok!

Hayatımızın her anında meslek bu kadar önemliyken poliklini-
ğimizde neden bu kadar az soruyoruz peki?

Kısa muayene süreleri, hızlı ve anı kurtarmayı yeğleyen tedavi 
çözümleri bizi bu yola itiyor aslında. Detaylarda kayıpları bul-
maya vakit yok denecek kadar az maalesef. 

Peki kaybolduğumuzda nefes darlığının kaynanasıyla sürekli 
kavga etmesinden kaynaklanan gelinler, vize haftasının verdiği 

göğüs ağrıları dışında neler bulduğunuzu bir düşünün isterseniz. 
İşte tam da ‘O’ hastadan bahsediyorum. 
Hani şu polikliniğinizde o an vaktiniz olup da detaylı anamnez 
aldığınız ve sonucunda doğru tedaviyle hem sizin hem de hasta-
nın yüzünün aylar sonra güldüğü ‘O’ hasta. 

Şimdi arkanıza yaslanın “Bana mesleğini söyle sana hastalığını 
söyleyeyim!” sunumumuzda ‘O’ hastadan bahsedeceğiz.

Hazırsanız başlıyorum...

Dr. Buğra Kerget
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs 
Hastalıkları Kliniği 

GÖĞÜS 
HASTALIKLARI 
ALANINDA 
TÜKENMİŞLİK

Son yıllarda uluslararası düzey-
deki siyasi, sosyal, ekonomik 
ve teknolojik gelişmelere pa-
ralel olarak Türkiye’de de pek 
çok alanda değişim yaşanmış-
tır. Özellikle sağlık sisteminde 
yaşanılan değişim sonucunda 
sağlık hizmetlerine talep art-
mıştır. Bir yandan doktorlardan 

kısa zamanda daha fazla hastaya bakmaları beklenirken, diğer 
yandan hastalar “nitelikli sağlık hizmetinden” yoksun hale 
gelmiştir. Medya aktörlerinin de yönlendirmeleri ile toplum-
da hekim saygınlığı azalmış, hekimler toplumun hedefi olarak 
gösterilmiştir. Sağlık çalışanlarına şiddet ve malpraktis davaları 
artmıştır. Tüm bu süreçler toplumda ve hekimlerde “hekimlik 
mesleği” algısının değişmesine neden olmuş, özellikle hekim-

lerde derin hayal kırıklığı yaratmıştır.  

Özellikle son yıllarda artan talep karşısında mesai koşulları 
yoğunlaşmış olan göğüs hekimleri %83.5 oranında işleri dışında 
kalan zamanlarda kendileri ve aileleri için yeterli vakit ayıra-
madıklarını düşünmektedirler. Bu veri ülkemizdeki hekimlerin 
çalışma saatlerinin ve vardiya kavramlarının sorgulanması ge-
rektiğini düşündürmektedir. Ülkemizde çalışma saati üst limiti 
tanımlanmamış olan doktorlar kurumları uygun gördüğü sürece 
maksimum sayıda gece nöbeti ya da icap nöbeti tutabilmekte-
dirler. 

İhtisasında göğüs hastalıklarını tercih eden hekimlerin, büyük 
oranda seçimleri konusunda hayal kırıklığı yaşadığı görülmüş-
tür. Göğüs hekimlerinin yarısından fazlası (%55.7) bugün tekrar 
tercih hakları olsa aynı uzmanlık alanını tercih etmeyeceğini 
ifade etmektedirler.

Göğüs hekimlerin yalnızca %9’u maaşının yeterli olduğunu dü-
şünmektedir. Aylık gelirinin yetersiz olduğunu düşünen hekim-
lerde tükenmişlik düzeyleri anlamlı olarak daha yüksektir. 

Sağlıkta dönüşümün bileşenlerinden biri olan performans te-
melli ödeme sistemini göğüs hekimlerinin büyük çoğunluğu 

(%84.7) sorun olarak değerlendirmektedir. Hekimlere vicdan 
ile performans arasında tercih hakkı sunulması, Hipokrat’tan 
günümüze gelen meslek geleneğinin bozulmasına neden olmuş; 
hekimleri, kazançlarını arttırmak için hastaya sundukları hiz-
metin içeriğini, sayısını ve önceliğini değiştirmeye zorlamıştır. 
Hekimler, etik değerler ile maddiyat çıkmazı arasında bırakıldı-
ğında, ya vicdanının önüne puanları koyarak duyarsızlaşmakta 
ya da puanların önüne vicdanlarını koyarak duygusal tükenme 
yaşamaktadırlar. 

Göğüs hekimlerinin yaklaşık %40’ının zaman zaman hastasını 
umursamayacak kadar duyarsızlaşmış olduğu görülmüştür. Bu 
rakam gençlerde %52’ye çıkmaktadır.

Özellikle genç hekimlerde daha fazla oranda tükenmişlik söz 
konusudur. Bu durum göğüs hastalıkları alanının geleceğini 
tehdit etmektedir.

Dr. Merve Atik 
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları 
Anabilim Dalı

NANOPARTİKÜL 
YAŞAM DÖNGÜSÜ VE 
ETİK SORUNLAR

Nanoteknoloji, nano ölçekte 
(genellikle en az bir boyutunun 
1 ile 100 nm arasında olan par-
çacıklar olarak tanımlanır) yeni 
malzemeler oluşturmak ve sen-
tezlemek için tasarlanmış, di-
siplinler arası ortaya çıkan bir 
teknolojidir.

Özellikle tıbbi, enerji, iletişim, temizlik, kozmetik gibi endüst-
rinin birçok alanında nanopartiküllerden elde edilen ürünler 
yaşamımıza sunulmuştur. Nanoteknoloji uygulamalarında yeni 
ortaya çıkan ürünlerin güvenliği yeterince bilinmediğinden ve 
test edilmediğinden; malzemenin üretimi, depolanması, ürün 
piyasaya sunulduktan sonra tüketici tarafından kullanılması ve 
ürünün geri dönüşümü sırasında nanoparçacıkların inhalasyon, 
dermal, oral yolla bedene girişi ile birlikte ortaya çıkması olası 
olumsuz sağlık etkileri tartışılmaya başlanmıştır. 

Hayvan deneylerinde nanopartiküllerin fizyolojik bariyerleri 
geçebildiği ve hedef organda oksidatif stresten genotoksisite-
ye kadar pek çok farklı toksik etkiye yol açtığı gösterilmiştir. 
İnsanda ilk respiratuvar sistem üzerine olumsuz etkileri olduğu 
saptanmıştır. Yüzey alanı ne kadar büyür, partikül çapı ne kadar 
küçülür ise çok çeşitli eksek malzeme üretimi artmaktadır. Bun-
la birlikte bu fiziko-kimyasal özellikteki nanopartiküle maruz 
kalan kişilerde toksik etki de bir o kadar çok artmaktadır. 

Yarar ve zarar oranı netlik kazanmamış nanoteknoloji ürünle-
rinin tıpta tanı ve tedavide kullanılması etik sorunları da bera-
berinde getirmiştir. Bir taraftan erken tanıda kullanılan nano-
malzeme, diğer taraftan maruz kalıma bağlı farklı hastalıkların 
ortaya çıkması için bir risk oluşturmaktadır. Ultraviyole ışınlar-
dan daha etkin korunmada kullanılan içeriğinde nano titanyum 
oksik bileşiği bulunduran kremlerin sıvı ortamda içeriğindeki 
alüminyum ile etkileşmelerinin aynı zamanda erken yaşlanma-
ya neden olduğu bildirilmektedir. Karbon nanotüplerden elde 
edilen tıbbi tanı ve tedavi amaçlı kullanılan maddelerin bedene 
girişi sonrasındaki nanopartikülün biyokinetik özelliği iyi bilin-
mediğinden, nanopartikül ya da diğer bir ifade ile yabancı bir 
cismin bedende kalışı hasta hekim arasında günümüzde çok da 

üzerinde durulmayan etik sorunları beraberinde getirebilir. 

Hızla gelişen teknolojide kullanılan hammadde ve piyasaya 
tüketiciye sürülen malzemenin sağlık açısından oluşturduğu 
olumsuz etkiler bilinmediği sürece, güvenli malzemeler olarak 
değerlendirilebilir mi sorusu halen yanıtını bulamamıştır. Kaldı 
ki nanomalzemelerin güvenli bir şekilde geriye dönüşümünün 
nasıl yapılması gerekliliği ile ilgili yeterince bilgi bulunmamak-
tadır. Teknolojinin ilerlemesi yalnızca sağlık alanında değil, 
ekolojik dengenin bozulması gibi pek çok farklı alanda da etik 
sorunları beraberinde getirmektedir. 

Yalnızca endüstriyel alanda üretim aşamasında değil, nanopar-
tiküllerin yaşam döngüsünün her aşamasında maruz kalımın 
engellenmesi, olası sağlık etkilerinin de ortaya çıkmamasını 
sağlayacaktır. Endüstriyel maruz kalımın önlenmesi iyi bir risk 
analizi sonrası birincil korunmayı amaçlayan çalışma ortamı 
önlemleri ile olanaklı olsa da tüketici ve çevre sağlığı açısından 
olumsuz etkileri halen sürecek gibi görünmektedir. 

Dr. Bilge Üzmezoğlu 
İş ve Meslek Hatalıkları Uzmanı & Göğüs Hastalıkları 
Uzmanı



“O Nefes Toraks” Yarışması, katılımcılara eğlenceli bir gece yaşattı. Dr. İ. Kıvılcım Oğuzülgen ve Dr. Bülent Karadağ’ın sunuculuğunu 
yaptığı kefiyli gecede, jüri koltuğunda Dr. Füsun Yıldız, Dr. Erkmen Gülhan, Dr. Nurdan Köktürk ve Dr. Sedat Altın oturdu. 
Birbirinden güzel şarkıları seslendiren yarışmacılar, katılımcılar tarafından da yoğun alkış aldı. Gecenin sonunda üçüncülüğü  
Dr. Gülfem Çelik, ikinciliği Dr. Burcu Saygıdeğer Demir ve birinciliği ise Dr. Damla Serçe kazandı.

“O NEFES 
TORAKS”
COŞKUSU

2 gün sürecek tango kursunda
katılımcılar hem tango 
öğrendiler hem de eğlendiler.
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