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Doğrudan sağlık hastalık açısından ele alındığında 
çevre: 

 • 1. Hastalıklar için zemin hazırlayabilir. Sözgelimi iklim 
koşullarının solunum sistemi hastalıklarının 
artmasına yol açması, ortamda bulunan vektörlerin 
hastalıkların yayılımını kolaylaştırması gibi.  

• 2. Çevre doğrudan hastalık nedeni olabilir.  

• 3. Çevre bir kısım hastalıkların yayılmasını 
kolaylaştırabilir.  

• 4. Bazı hastalıkların gidişini ve sonucunu etkileyebilir.  



Veli neden hastanede yatıyor?   

• Veli neden hastanede yatıyor?   

• Çünkü bacağında kötü bir enfeksiyon var.  

• Peki neden bacağı enfekte?   

• Çünkü bacağını yaraladı ve enfekte oldu.   

• Peki neden bacağını yaraladı?   

• Çünkü  apartmanlarına yakın bir hurdalıkta oynamaktaydı ve hurdalıkta bulunan sivri metal atıkların 
üzerine düştü.. 

• Peki neden hurdalıkta oynuyordu?   

• Çünkü yaşadıkları muhit ihmal edilmişti. Çok sayıda çocuk karışan gözeten olmadan orada oynardı..   

• Peki neden o muhitte yaşıyordu?   

• Çünkü ana babasının daha iyi bir muhitte yaşamalarını sağlayacak gelirleri yoktu.   

• Peki neden anababalarının daha iyi bir muhitte yaşamalarını sağlayacak gelirleri yoktu ?   

• Çünkü babası işsizdi ve anneleri hastaydı.   

• Peki neden babaları işsizdi?   

• Çünkü babalarının eğitim düzeyi düşüktü ve iş bulamadı.   

• Peki neden...?  

• - from Toward a Healthy Future: Second Report on the Health of Canadians; http://www.phac-aspc.gc.ca/ph-
sp/phdd/determinants/index.html#determinants 



Çevresel etkilenimin 4 temel özelliği 

• 1. Görünür sonucunun (etkisinin) gecikerek 
ortaya çıkması.  

• 2. Nedenin çok etmenli olması 

• 3. Etkinin özgül olmaması 

• 4. Etkilenime karşı duyarlılık farklılıklarının 
bulunması 

 



İç ve dış ortam engellerinin alanları, kalınlıkları, ağırlık 
ve etkilenimleri (Moller) 

Engel   Alan 
(m2) 

Kalınlık(µm) Ağırlık(kg) Etkilenim (kg) 

Deri 2 100 12-16 Değişken 

GIS 200 10-12 7 3-4 

Akciğerler 140 0, 2-0, 4 0, 8-0, 9 24 
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Soğuk 

1.Sistemik hipotermi:  
• Vücut çekirdek sıcaklığının  35o C ‘nin altına 

düşmesi. 
• 18o, 3 santigrat hava ve 22o,2 C su sıcaklıklarına 

kadar görülebilir. 
• Soğuk etkisi—damar büzülmesi ve metabolizma 

artımı (hareket, titreme) 
• Hipotermide vücut oksijen tüketimi santigrat  

derece başına %7 azalır. Myokart repolarizasyonu 
yavaşlar ve ventriküler fibrilasyon görülebilir. 



Soğuk 

2.Kol,bacak, yanak, burun, kulak memesi, parmaklar 
hipotermisi: Dokuda buz kristalleri oluşur. Deri sıcaklığı 
25o santigrat derecenin altına düşer, doku metabolizması 
düşer, iş sürdürülürse oksijen talebi artar. 15o C iskemi, -3o 
C derecede  tromboz nedenli doku yıkımı. 

• A:Soğuk yanığı (chilblains, iveğen pernio): Ağrılı, 
eritemli, kaşıntılı deri lezyonları; kuru ya da nemli 
soğuğun neden olduğu yangıya bağlı. 

• Etkilenim sürerse süreğen pernio ya da mavi parmaklı 
ayak: Ayak parmak uçlarında eritem, ödem ve ülser. 
Bunu skar, fibrozis ve atrofi izleyebilir. 

 

 



Soğuk 

B.Siper ayağı:Soğuk etkisi+su. Yetersi giysi ve 
sıkan parçalar.  Siper ayağı ve sıcak yanığında 
donma yok. Bunlarda Risk etmenleri daha 
önceden soğuk etkilenimi, sigara içme, Raynaud 
fenomeni, kolajen doku hastalığı. 

Kurtarıldıktan sonra üç evreden geçer: İskemik, 
hiperemik ve posthiperemik iyileşme evreleri. 

 



Soğuk 

C:Ayazlama (yüzeysel donma, frostbite) deri ve 
derialtı dokusunun donmasına bağlı kütlük, 
batma ve kaşınma, deri gri beyaz ve sert. 

• İleri durumda kemik, kas ve sinirler zarar 
görebilir. Ülser, nekroz ya da kangrene 
gidebilir. 



Sıcak 

Azalan  şiddet sırasıyla 5 tıbbi durum: 

1.Sıcak çarpması (sıcak şoku) 

2.Isıl tükenme 

3.Isıl kramplar 

4.Isıl baygınlık 

5.Isıl deri hastalıkları 



Sıcak 

Deri hastalıkları: 
• İsilik (miliaria):Ter bezi tıkanıklığına bağlı olarak terin 

akamaması. Artan şiddet sıralamasıyla üç tipi var: 
1.Miliaria kristallina 
2.Miliaria rubra 
3.Miliaria profunda 
• Eritem ab igne (yangından): Yanık yapacak derecede 

olmayan ısıyla doğrudan temas sonucu hiperkeratotik 
nodüller. 

• İntertrigo: Şişmanlarda, terlemeye bağlı, deri katlantılarında 
eritem ve maserasyon. 

• Sıcak ürtükeri (kolinerjik ürtiker): Eritemle çevrili kabarcıklar 
 



Elektrik 

Bütün ölümcül endüstriyel kazaların %4’ü. 
Örselenmenin şiddetini etkileyen etmenler: 
1. Elektrik gücü (voltaj) 
2. Akım şiddeti (amper) 
3. Akım tipi (değişken, doğru) 
4. Etki süresi 
5. Temas alanı 
6. Akımın vücutta izlediği yolak 
7. Doku direnç miktarı 

 



Elektrik 

Değişken akım 

• Kas tetanizasyonu  

• Terleme 

Doğru akım: 

• Dokuda elektrolitik değişiklikler 

Doku yıkımı:  Büyük oranda oluşan ısıyla, doku direnci ise 
su kapsamıyla ilişkili. Damar ve kaslar çok iyi iletken. 
Kemik, çevresell sinirler ve kuru derinin direnci yüksek. 

Doku yıkımı, nekroz; sinir ve kalp gibi duyarlı dokularda 
depolarizasyon. 



Elektrik 

• Akım tür, frekans vb. özelliklere göre olasılıklara hazırlıklı ol. 
• 15-1250 Hz arası istemli kas tetanizasyonu yüksek. Yüksek 

gerilimde iletkeni kavrama yoktur, ark ya da akım kurbanı 
fırlatmış olasbilir. 

• 20 mA üzerindeki akımlar göğüs solunum kaslarının sürekli 
kasılmasına neden olabilir. 

• 30-40 mA alternatif akımlar ventriküler fibrilasyona neden 
olabilir. Doğru akım ise asistol yapar. 

• Yıldırım, yüksek gerilim hatlarına göre  daha yüksek voltajlı, 
daha kısa süreli, ventriküler fibrilasyondan çok assistol,sinir 
sistemi örselenmesi yüksek, çoklu sistem patolojisi. 



İyonlaştırmayan radyasyon 

• 1.Radyofrekans ve mikrodalga: Mikrodalga 
300MHz-300 GHz.  Radyofrekans 0-1000 GHz. 
Termal örselenme, protein denatürasyonu ve 
doku nekrozu.  Nontermal etkiler araştırma 
aşamasında. Bu ışnlar moleküler iyonlşma yapar 
ancak vibrasyon ve molekül rotasyonu yapmaz. 

• Birbirine dik elektriksel ve manyetik alan 
vektörlerinin ikiside oluşan elektromanyetik alana 
dik. Elektriksel alan volt/m,manyetik bileşen 
amper/m sonuş güç şiddeti watt/m2. 

 



Mesleksel radyofrekans ve  mikrodalga 
etkilenimi 

• Lehim ve ısıtma donanımı 
Otomotiv sanayi, tekstil 
Mobilya ve marangozluk 
Cam elyaf üretimi 
Kâğıt üretimi 
Plastik üretimi ve işlenmesi 
Kauçuk ürün ısıtma 

• Elektrik donanım bakım ve 
onarımı 

Radar 
Radyo: AM, FM, CB(citizen band, halk 
bandı), 
Televizyon,UHF,VHF 
Uydu 
Radyo-telsiz seyrüsefer(yöngüdüm) 
Mikrodalga  üreteçleri ve ısı kaynakları 

 

• RF uygulamaları 
Mikrodalga tüp testi ve  yaşlandırma 
RF lazer 
RF kaynak 
Tıbbi diyatermi ve  iyileşme yi 
hızlandırma 
• Yüksek gerilim hattı işçileri 

 



İyonlaştırmayan radyasyon 

2.Kızılaltı radyasyon 
• Görünür ışıkla RF radyasyon arası.750-3.106 nm. 750, 

1400, 3000 nmlerde A,B,C türleri var. 
• Sıcaklığı mutlak 0’ın üzerinde olan her nesne yayar. 
• Kaynak, can işçiliği, kurutma ve pişirme. 
• Neodymium roped yttrium aluminum garnet kızılaltı 

lazerler (nd:YAG) kaza sonucu yüksek şiddette 
etkilenimi artırdı. 

• 2000 nm.den kısa dalgaboylarıyla etkilenim kornea, iris 
ve lenste sıcaklık örselenmesi yapar. Deride sınırlı 
etkilenim olur. 
 



İyonlaştırmayan radyasyon 

3.Görünür ışık: Kızılaltı ve morötesi arası, 400-750 nm. 

• Gözlerde ışık nedenli yapısal, termal ya da fotokimyasal 
örselenme olabilir. 

• Lazerler retinada basınç (meknik) örselenmesi de 
yapabilir. Retina 440-500 nm.ye duyarlı (mavi ıışk). 
Solar retinitis, retinal yaşlanma, senil makülar 
dejenerasyon---görme alanı defektleri yapar. Mercek  
320-500 nm.yi süzerek bir oranda koruma yapar. 

• Yetersiz aydınlatma ve yansımalar göz yorgunluğu, 
görsel yorgunluk, başağrısı, göz tahrişi yapabilir. (daha 
çok kırk yaş üzerindekiler) 



İyonlaştırmayan radyasyon 

4.Morötesi:Görünür radyasyonla, iyonlaştırıcı 
radyasyon arasında;100-400nm. A,B ve C. A ve B 
dalgaboyları uzun, biyolojik etkileri yüksek.200 
nm den kısa olanları hava soğurur. 

• Göz ve deri. Protein koagülasyonu ve doku 
nekrozu. Süreğen etkilenim de yaşlandırıcı 
(deri esnekliğinin yitirilmesi, kırışma, 
telaqnjiektazi). 

 



İyonlaştıran radyasyon 

 



Lazerler 

• Lazerler görünür, morötesi ve kızılaltı  
yelpazesinde bir dalga boyunda işlev görürler. 



Atmosfer basıncı hastalıkları 
(disbarizm) 

• 1.Dekompresyon hastalığı (Caisson hastalığı):Genişleyen 
gazların mekanik ve fizyolojik etkileri ve kabarcıklarına bağlı 
olarak ortaya çıkar.  

• Tünel ve dalmalarda.  
• Yağda çözünen azot  dokularda ve sinir sisteminde, kemik 

iliği ve yağda artar. Oksijen ve karbondioksitin sıvı 
çözünürlükleri yüksek, azotunki az. Azot kabarcıkları eklem 
ve merkez sinir sistemi boşluklarında yüksek. 

• Tip 1, 2 ve 3 olarak bilinen klinik türleri var. 
• Tip 1 prognozu  iyi, ekstremite ve deri.  
• Tip 2: Merkez ve çevresel sinir örselenme bulguları 
• Tip 3:Kemikte aseptik nektoz. 



Atmosfer basıncı hastalıkları 
(disbarizm) 

• 2.Kompresyon hastalığı: Atmosfer basıncı 
arttığında gazlar çok küçük etki yaparak sıkışır. 
Tek istisnası barotitis. 

• Uçak, hızlı dalma ve hiperbarik oksijen 
tedavisi. 

 



Vibrasyon 

• 1.Tüm vücut vibrasyonu (Kamyon ve traktör 
sürücüleri, iş makineleri oparatörleri:kas 
iskelet, nörolojik, dolaşım, sindirim sistemi 
sorunları, bel sorunları) Vibrasyon hastalığı: 
GIS, görme keskinliğinde azalma, lbirent 
bozukluğu, kaz ve iskelet ağrıları) 

• 2.Beyaz parmak hastalığı (El kol vibrasyon 
sendromu). ABD’de el araçları kullanan 1 
milyon işçide. 



Gürültü 

 



 


