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Arka plan: Mesleki pamuk tozu maruziyeti, akciğerleri etkileyen çeşitli hastalıklara neden olmaktadır 
ancak uzun süreli maruziyetin etkilerine ilişkin eldeki bilgiler sınırlıdır. Bu çalışmada, tekstil 
işçilerinin seçili solunum fonksiyonu parametrelerinde meydana gelen boylamasına 
değişikliklerin değerlendirilmesi hedeflenmiştir. 

Materyal/Yöntemler: İleriye yönelik bu kohort çalışmaya 2006 yılında 196 tekstil işçisi ile başlanmış ve 2011 
yılında 49 işçi ile tamamlanmıştır. Solunum fonksiyonu için katılımcılara 2006 ve 2011 yılları 
Haziran ayı iş haftasının ilk iş günü standart testler uygulanmıştır. Pamuk tozu ile ilgili 
çevresel numuneler dikey tip elutriatör ile toplanmıştır. Solunum fonksiyon kaybı 
değerlendirilirken cinsiyet ve sigara kullanım durumu esas alınmıştır. 

Sonuçlar: Katılımcıların tekstil fabrikasında ortalama çalışma yılı 7,61±1,83 ve yaş ortalaması 35,3+5,8 
çıkmıştır. Tüm işçilerde yıllık FEV1 (1nci saniye zorlu ekspiratuar volümü) kaybı 53,2 ml 
çıkmıştır; bu da yıllık FEV1 kaybı/ bazal FEV1 oranının %1,4 olduğunu göstermiştir. Tüm 
katılımcıların 2011 yılı solunum fonksiyon parametreleri 2006 yılı parametrelerinden 
önemli oranda düşük çıkmıştır (tamamı için, p<0,05). Her iki ankette de mevcut içicilerin 
solunum fonksiyonu daha düşüktür ancak bu önem arz eden bir fark oluşturmaktadır  
(p>0,05). 

Varılan sonuçlar:  Bu çalışma, Türk tekstil işçilerinde solunum fonksiyon kayıplarına ilişkin ilk verileri 
içermekte olup ve uzun süre pamuk tozuna maruz kalan işçilerin bir takım solunum 
fonksiyonlarını yitirebileceklerini gösteren diğer kohort çalışmalardaki bulguları 
desteklemektedir. Solunum fonksiyon kaybı değerlendirmesinde, yıllık FEV1 kaybı/bazal 
FEV1 oranı uygulaması yıllık FEV1 kaybı hesabına nazaran daha doğru ve kıyaslanabilir bir 
yöntem gibi görünmektedir. 
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PDF formatında tam metin için: http://www.medscimonit.com/download/index/idArt/889681 
 

 
 

 
 

 
MEDICAL  
SCIENCE MONITOR 
(TIP BİLİMLERİ DERGİSİ) 

HALK SAĞLIĞI 
 e-ISSN 1643-3750 

© Med Sci Monit, 2013; 19: 1176-1182  
DOI: 10.12659/MSM.889681 

Received: 2013.08.16  
Accepted: 2013.10.09  
Published: 2013.12.18 

Yazarların Katkısı:  
Çalışma Tasarımı A  

Veri Toplama B 
İstatistiki Analiz C  

Veri Yorumlama D  
Makale Hazırlama E  

Literatür Tarama F   
Fon Sağlama G 

1-Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kahramanmaraş, Türkiye 
2-Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kahramanmaraş, Türkiye 
3-Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 
Malatya, Türkiye 
4-Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp 
Fakültesi, Samsun, Türkiye                 
5-Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 
Sakarya, Türkiye 
 



 

 

Bu çalışma, 'Creative Commons Attribution-Non Commercial-
NoDerivs 3.0 Unported Licence' lisanslıdır  

Makale indeksi:  [Current Contents/Clinical Medicine] [SCI Expanded]  [ISI 
Alerting System]   [ISI Journals Master List]  [Index Medicus/MEDLINE]  
[EMBASE/Excerpta Medica]   [Chemical Abstracts/CAS]  [Index Copernicus] 
 

 
1177 

Kahraman ve arkadaşları: 
Pamuk tekstil işçilerinde solunum fonksiyon kaybı  
 

HALK SAĞLIĞI 

 
 

 

Arka plan 
 
Epidomiyolojik çalışmalar, pamuk tozu maruziyetinin çoğu akciğerlerle alakalı bir takım 
hastalıklarla ilişkisi olduğunu göstermektedir. Solunum fonksiyon kaybı ile pamuk tozu 
maruziyeti arasındaki ilişki iş sağlığı alanında ilgi konusu haline gelmiştir. “Monday mill fever” 
('Pazartesi Ateşi') olarak bilinen ve göğüste sıkışma,  zorlu ekspiratuar volümde (FEV1) 1 
saniyede oluşan cross-shift damlaları, ve havayolunda aşırı hassasiyet şeklinde baş gösteren 
akut havayolu reaksiyonları pamuk tozuna bağlı hastalıkların ana modeli olarak 
nitelendirilmektedir. Bu akut hava yolu reaksiyonları, kısa süreli pamuk tozu 
maruziyetlerinde dahi görülebilmektedir [1,2]. Bisinoz pamuk tozuna bağlı klasik bir 
hastalıktır ve tipik olarak çalışma haftasının ilk günü (Monday accentuation/pazartesi 
aksentuasyonu) göğüste sıkışma hissi ve nefes darlığı şeklinde ortaya çıkan akut hava yolu 
reaksiyonu şeklinde tanımlanır. Hastalık ileri evrelerde haftanın diğer günlerinde de baş 
gösterecek şekilde ilerleyebilmekte [1] ve pamuk tozu maruziyeti 10 yılın altında olan 
kişilerde nadir görülmektedir [3]. Uzun süreli pamuk tozu maruziyeti, solunum fonksiyon 
kayıplarında artışa yol açabilmektedir [4]. Yapılan saptamalar, maruziyet süresinin uzunluğu, 
kümülatif ya da ortalama toz konsantrasyonu, geçmişte yaşanan maruziyetlerin derecesi, 
pamuk sınıfı, ve Gram-negatif mikroorganizmaların kolonizasyon derecesi olmak üzere 
hepsinin fonksiyon kaybını etkilediğini göstermektedir [5,6]. Pamuk tozu maruziyetinin 
nonspesifik solunum sistemi semptomları olan kronik bronşit, öksürük ve nefes darlığı ile 
ilgisi olduğu da bildirilmiştir [6,7]. 
 
Bir takım deneysel ve gözlemsel çalışmalarda ileri sürüldüğü üzere pamuk tozundaki 
bakteriyel endotoksinler havayolu inflamasyonu ve obstrüksüyonunda payı olan etmenlerin 
başında gelebilmektedir [2,8]. Endotoksinler, Gram-negatif bakterinin dış zarının bir ögesidir 
ve bakteriden genellikle lizis yoluyla arınırlar; hava ortamında her yere nüfuz ederler. Pamuk 
fabrikaları, atık toplama alanları ve tahıl işleme ekipmanlarının bulunduğu sahalar gibi 
endüstriyel çevrelerin hava ortamlarında yüksek seviyelerde bulundukları tespit edilmiştir 
[9]. Christiani ve arkadaşları, pamuk fabrikaları arasında çevresel maruziyet kaynaklı 
endotoksin düzeyleri açısından önemli bir fark bulunmadığını ve endotoksin seviyeleri ile 
pamuk tozu seviyeleri arasında orta derecede bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir [8]. 
 
Pamuk tozu maruziyetinin yan etkileri üzerine tarih boyunca yapılan araştırmalar büyük 
oranda akut solunum sistemi reaksiyonları ve respiratuar semptomların görülme sıklığı ile 
sınırlı kalmıştır. Sınırlı sayıda yapılan boylamasına çalışmalarda, uzun süreli pamuk tozu 
maruziyetleri ile solunum fonksiyonunda meydana gelen kronik değişiklikler arasındaki ilişki 
değerlendirilmiştir. Biz mevcut şu anki çalışmada, - FEV1, zorlu vital kapasite (FVC), ve tepe 
ekspiratuar akım (PEF) olmak üzere - Türk pamuk tekstil işçilerinde 3 parametrenin 5 yıl 
içinde uğradığı boylamasına değişiklikleri değerlendirdik. 
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Materyal ve Yöntemler  
 
Denekler ve muayene protokolü 
 
İleriye dönük bu kohort çalışma Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi Etik 
Kurulu tarafından onaylanmıştır. Denekler, Türkiye’nin Malatya ilinde bulunan devlete ait bir 
pamuk tekstil fabrikasının konfeksiyon ve denim hazırlık alanlarında çalışan işçilerden 
seçilmiştir. Tüm katılımcılardan bilgilendirilmiş onay alınmıştır. 
 
İlk ölçümler 2006 yılı Haziran ayının bir Pazartesi sabahı yapılmıştır. Deneklerin hepsi en az 1 
yıldan beri bu fabrikada çalışmakta olan işçilerdir ve hiçbirinin geçmişinde (işe başlamadan 
önceki dönemde) solunum sistemi ile ilgili bir hastalık öyküsüne rastlanmamıştır. İlk çalışma 
196 işçiyi kapsamıştır ki bu sayı pamuk tekstil fabrikasında çalışan tüm işçilerin %61’ini temsil 
etmektedir. Temel teşkil etme niteliğine sahip bu en-kesit çalışmanın basımı da yapılmıştır 
[10]. Takip anketi 2011 yılı Haziran ayının bir Pazartesi sabahında yapılmış ve yalnızca halen 
aynı pamuk tekstil fabrikasında çalışmakta olan 49 işçiyi kapsamıştır; takip oranı %25’dir. 
İşçilerin geri kalanı takip anketi öncesinde işten ayrılmıştır. Türkiye’de, tekstil işçilerinin 
büyük kısmını gençler oluşturmaktadır ve bu gençler, muhtemelen maaşların düşük ve 
çalışma ortamının rahatsız edecek düzeyde tozlu olması yüzünden, tekstile geçici iş gözüyle 
bakmaktadır  [11]. 
 
Maruziyet değerlendirmesi 
 
2006 ve 2011 yıllarında, pamuk tekstil fabrikasının konfeksiyon ve denim hazırlıklarının 
yapıldığı aynı 5 çalışma sahasında dikey tip elutriatör ile (General Elctric Corp. NY, USA) 
havadaki pamuk tozu düzeyleri ölçülmüştür. 2006 yılında, 5 çalışma sahasındaki solunabilir 
toz seviyeleri solunum fonksiyon düzeyleri ile karşılaştırılmış ancak anlamlı olabilecek bir fark 
tespit edilmemiştir [10]. Bu nedenle, mevcut çalışmada verilen solunabilir toz düzeyleri genel 
bilgi amaçlıdır. 
 
Solunum fonksiyon testleri (PFT'ler) bir akciğer hastalıkları uzmanı tarafından portatif 
MicroLoop spirometre (solunum ölçer) (Micro Medical Ltd., Rochester, UK) kullanılarak 
uygulanmıştır. Uygulama Amerikan Toraks Derneği’nin tavsiyelerine göre yapılmıştır [12]. 
2006 ve 2011 yıllarında yapılan ölçümlerde ölçüm ekipmanı, teknikler ve koşullar açısından 
hiçbir fark yoktur. Her bir işçiye oturur pozisyonda minimum 3 kabul edilebilir test 
uygulanmıştır; işçinin burnunu kapatmak için burun mandalı kullanılmıştır.  İşçinin 
manevranın başında tereddüt (duraksama) belirtisi  göstermediği, manevra süresince 
öksürmediği ya da duraksamadığı, ağızlıkta hava kaçağı olmadığı, ve ekshalasyonun en az 6 
saniye sürdüğü bir test, kabul edilebilir  olarak tanımlanmıştır. 3 testten herhangi birinde 
ölçülen en yüksek FEV1 seviyesi seçilmiştir. FEV1, tam inspirasyon pozisyonunda zorlu 
ekspiratuarın birinci saniyesinde ekshale edilen (atılan) maksimal hava volümü şeklinde 
tanımlanmıştır. PEF (peak ekspiratuar akım) ekspirasyon esnasında ölçülen peak akım olarak 
tanımlanmıştır. FVC (zorlu vital kapasite), inspire edilen total akciğer kapasitesinin zorlu 
ekspirasyon volümü şeklinde tanımlanmıştır. Kişinin sigara kullanım durumu, Dünya Sağlık 
Örgütü sınıflandırmalarına göre belirlenmiştir. 
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Her gün içenler ve içmeyenler (her gün içmeyen bu kişiler aynı zamanda sosyal (ara sıra) içici 
olarak da bilinir) de dahil olmak üzere halihazırda sigara kullanmakta olanlar “anket 
döneminde sigara içmektedir” şeklinde tanımlanmıştır. Sigara kullanım durumu aşağıdaki 
soruya verilen yanıt doğrultusunda belirlenmiştir : ”Halihazırda sigarayı hangi sıklıkta 
kullanıyorsunuz; her gün, arada sırada, kullanmıyorum." Eskiden sigara içenler “anket 
döneminde sigara içmiyor” şeklinde tanımlanmıştır; ancak bu kategorideki kişiler aşağıdaki 
soruya “Evet” yanıtı veren deneklerdir: ”Bugüne kadar hiç sigara kullandınız mı?”. Hiç sigara 
kullanmamış olanlar “anket döneminde sigara içmiyor” şeklinde tanımlanmıştır ve bu kişiler 
aynı soruya “Hayır” yanıtı veren deneklerdir [13]. Yaptığımız çalışmada, işçiler “mevcut 
içiciler”, “hiç içmeyenler” ve “sigarayı bırakanlar””şeklinde sınıflandırılmıştır. 
 
İstatistiki analizler 
 
İstatistiki analizler Windows SPSS yazılımı kullanılarak yapılmıştır (SPSS Inc. Release 15,0, 
Chicago, IL, USA). FEV1, FVC ve PEF parametrelerindeki düşüşleri karşılaştırmak için 
eşleştirilmiş iki grup arasındaki farkların testi (t-testi) kullanılmıştır. Korelasyon analizinde, 
parametrik değişkenler için Spearman’s rho korelasyon testi uygulanmıştır. 5 yıl içerisindeki 
FEV1 kayıplarını etkileyen faktörlerin değerlendirmesinde çoklu lineer regresyon analizi 
uygulanmıştır. 5 yıl içerisinde sigara faktörüne bağlı FEV1 kaybı analizi için Wilcoxon Testi ve 
Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Bu analizlerde, anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak farz 
edilmiştir. 
 
Elde edilen sonuçlar 
 
Katılımcıların özellikleri 
 
Yaptığımız kohort çalışmada 37’si erkek ve 12’si kadın olmak üzere 49 pamuk tekstil işçisi yer 
almıştır. Çalışma sonunda, işçilerin yaş ortalaması erkeklerde 35,3±5,8 ve kadınlarda 
35,0±5,4’tür. Erkek ve kadın işçiler için ortalama çalışma süresi, yazılış sırasına göre, 7,6±1,8 
(6–13) ve 7,5±1,7 (6–11) yıldır. Toz konsantrasyon ortalaması 2006 senesinde (çalışma 
başında) 0,17 mg/m3 ve 2011 senesinde (çalışma sonunda) 0,29 mg/m3’tür. 5 yıllık süre 
içerisinde, işçilerin vücut kitle endeksinde (BMI) anlam ifade eden bir değişiklik olmamıştır 
(p>0,05). (Astım ya da KOAH gibi) eşzamanlı akciğer hastalığı teşhisi konan işçilerin 
çalışmasına izin verilmemiştir. 3 erkek işçide yüksek tansiyon tespit edilmiştir. Deneklerin 
demografik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 
 
Cinsiyet ve yaşın solunum fonksiyonu üzerine etkileri 
 
Tablo 2, beş yıllık çalışma süresi içerisinde solunum fonksiyon parametrelerinde meydana 
gelen değişiklikleri göstermektedir. Elde ettiğimiz sonuçlar solunum fonksiyon kaybının 
anlamlı olduğunu göstermektedir (p<0,05). Erkek işçilerde, FVC ve PEF kayıpları (yazılış 
sırasına göre, p=0,004 ve p=0,001) kadın işçilere kıyasla büyük ölçüde daha yüksek çıkmıştır. 
Erkek işçilerdeki FEV 1 kaybı yine kadın işçilere oranla yüksektir ancak bu fark anlam teşkil 
edecek düzeyde değildir (p>0,05). Tablo 3’te 5 yıl içerisindeki solunum fonksiyon kayıplarının 
yıllık ortalamaları verilmiştir. Şekil 1 ve Şekil 2’de kadın ve erkek her iki cinsiyete ait 5 yıllık 
FEV1 kayıpları görülmektedir. 
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Tablo 1. İşçilerin demografik özellikleri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sigara kullanımının solunum fonksiyonu üzerine etkileri 
 
2006 yılında (196 işçi arasında) sigara içenlerin yüzdesi erkek işçiler için %46,9 ve kadın işçiler 
için %33,3 çıkmıştır. 2011 yılında bu yüzde (49 işçi arasında) erkekler için %37,8 ve kadınlar 
için %33,3 olarak tespit edilmiştir. Her ne kadar her iki araştırmada da işçilerin büyük bölümü 
erkek ise de 2006 yılı çalışma grubunun %33,7’si ve 2011 çalışma grubunun %24,5’i kadınlar 
oluşturmuştur. 
 
2006 ve 2011 yıllarında, mevcut içicilerin FEV1, FVC, FEV1/FVC ve PEF değerleri hiç 
içmeyenlere ve sigarayı bırakanlara nazaran daha düşük çıkmıştır ancak bu fark anlam teşkil 
edecek düzeyde değildir (p>0,05). 5 yıl içerisinde ortaya çıkan solunum fonksiyon kayıpları 
(FEV1, FVC ve PEF) açısından, mevcut içiciler ile hiç içmeyenler ya da sigarayı bırakmış olanlar 
arasında istatistiki bir fark çıkmamıştır (p>0,05), ancak sigarayı bırakanlarda 5 yıl içerisindeki 
FEV1 kaybı hiç içmeyenlere oranla daha yüksektir (p=0,02). 
 
 
 
 
 
 

Bireysel Özellikler2011                            Yılı Anketi (n=49) 
Erkek, n (%)                                           37 (%75,5) 
Kadın, n (%)                                           12 (%24,5) 
Yaş ortalaması (ortalama±SS (SD))          35,3±5,8                           
Yaşı (yaşında)                                      
≤30                                                         9 (%18,4) 
31–35                                                         19 (%38,7) 
36–40                                                         11 (%22,5) 
≥41                                                         10 (%20,4) 
Ortalama çalışma süresi (yıl  olarak)       7,61±1,83  
≤30                                                          9 (%18,4) 
31–35                                                          19 (%38,7) 
36–40                                                          11 (%22,5) 
Çalışma süresi (yıl olarak) 
6                                                           14 (%28,6) 
7–8                                                           23 (%46,9) 
>9                                                           12 (%24,5) 
Boy ortalaması (min–max)                         170,4 (153–190) 
Erkek                                                           173,6 (165–190) 
Kadın                                                          160,5 (153–170) 
BMI (Vücut Kitle İndeksi) (kg/m2 (ortalama ±SS (SD))" ± ) 
2006 Yılı  Vücut Kitle İndeksi              23,71±4,11                  
2011 Yılı Vücut Kitle İndeksi              24,81±4,22                   
Kümülatif toz maruziyeti 
(mg/m3/yıl)                                            1,75±0,42 
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Tablo 2. Tekstil işçilerinin 2006 ve 2011 yıllarındaki solunum fonksiyon parametreleri ve 5 yıl içerisinde 
meydana gelen işlev bozukluğu. 

 
                                2006 Yılı (ortalama ±SS (SD)    2011Yılı (ortalama ±SS)      Fark          p-değeri 

Parametreler (hepsi) (n=49) 

FEV1 (ml)                         3794,48±735,4 3531,42±711,6 263,06±145,84 p=0,000 

FVC (ml)                         4605,71±873,1 4261,02±850,2 344,69±244,4 p=0,000 

FEV1/FVC (%)                                 82,97±4,6 82,96±4,5  p=0,94 

PEF (ml/s)                          894,51±190,3 815,24±171,3 79,26±63,24 p=0,000 

Hiç içmemiş olanlar (n=24) 

FEV1 (ml)                        3863,33±774,5 3545±754,8 318,33±117,2 p<0,001 

FVC (ml)                        4585,83±934,1 4232,08±916,7 353,75±193,8 p<0,001 

FEV1/FVC (%)                                83,83±4,3 83,88±4,2  p=0,68 

PEF (ml/s)                          884,04±185,2 802,79±160,7 81,25±54,6 p<0,001 

Mevcut içiciler (n=18) 

FEV1 (ml)                        3710,55±790,9 3477,22±738,7 233,33±162,48 p<0,001 

FVC (ml)                        4555,55±920,2 4243,33±844,8 312,22±313,9 p=0,001 

FEV1/FVC (%)                                81,72±4,9 81,89±4,8  p=0,47 

PEF (ml/s)                          874,16±219,4 798,5±189,2 75,66±74,66 p<0,001 

Sigarayı bırakanlar (n=7) 

FEV1 (ml)                        3774,28±462,8 3624,28±549,2 150±113,7 p=0,013 

FVC (ml)                        4802,85±548,2 4405,71±714,3 397,14±219,3 p=0,003 

FEV1/FVC (%)                                83,28±4,9 82,57±4,6  p=0,318 

PEF (ml/s)                          982,71±105,3 901±155,6 81,71±68,6 p=0,02 

Kadın (n=12) 

FEV1 (ml)                      2992,50±430,90 2755,83±429,30 237,5±126,94 p=0,002 

FVC (ml)                      3494,16±395,96 3255,83±390,06 242,5±143,02 p=0,002 

FEV1/FVC (%)                                 84,58±5,4 84,39±5,5  p=0,041 

PEF (ml/s)                        628,91±108,93 590,16±113,77 33,75±39,83 p=0,002 

Erkek (n=37) 

FEV1 (ml)                      4054,59±616,80 3782,97±594,49 275,67±147,33 p=0,000 

FVC (ml)                      4966,21±650,56 4587,02±686,51 369,72±199,31 p=0,000 

FEV1/FVC (%)                                 82,45±4,2 82,5±4,1  p=0,8 

PEF (ml/s)                         980,64±116,36 888,24±113,18 78,86±79,76 p=0,000 
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Yaş, kilo, kümülatif toz maruziyeti, paket-yıl tüketimi (1 yıl boyunca günde 20 adet sigara kullanımı) ve 
5 yıllık BMI (vücut kitle indeksi) değişiklikleri arasındaki korelasyonları belirlemek üzere solunum 
fonksiyonunda 5 yıl içerisinde meydana gelen değişiklikler değerlendirilmiş ancak anlamlı bir 
korelasyona rastlanmamıştır (Tablo 4). Regresyon analizi, yalnızca sigara kullanımının ve kilonun 
bağımsız değişkenler olduğunu ve 5 yıllık FEV1 kaybını %23,7 oranında etkilediklerini 
göstermiştir.(p<0,05) 
 
Tablo 3. Farklı durumlarda yıllık bazda uygulanan solunum fonksiyon testlerinde 5 yıl içerisinde 
meydana gelen kayıplar. 
 

 
 

  
 
 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

Özellikler (n) FEV1 (ml/y) FVC (ml/y) PEF (ml/s yıllık) 
Toplam (49) 53,2±28,4 68,9±48,8 79,2±63,2 
Erkek (37) 55,1± 29,4 75,8±52,2 18,4±13,0 
 Kadın (12) 47,5± 25,3 47,6±29,1 7,7±6,9 
Mevcut içiciler (18) 47,0±32,3 62,4±62,7 15,1±14,9 
Mevcutta sigara içmeyenler  (21) 56,9±25,7 72,7±39,3 16,2±11,3 
BMI (vücut kitle indeksi) artan (31) 60,7±27,3 71,9±50,5 16,7±14,1 
BMI  (Vücut kitle indeksi) artmayan(18) 40,4±26,3 63,7±46,9 14,3±9,6 

Şekil 1. Kadınlarda 5 yıl içerisinde FEV1 
değerinde meydana gelen kayıp.  

Şekil 2. Erkeklerde 5 yıl içerisinde FEV1 
değerinde meydana gelen kayıp. 
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Tablo 4. 5 yıl içerisinde FEV 1’de meydana gelen değişiklikler ile diğer faktörler arasındaki 
korelasyonlar. 
 

5 yıl içerisinde FEV1’de meydana gelen değişiklikler  (ml/yıl) 
Kümülatif toz maruziyeti mg/m3/yıl r=0,05, p=0,73 

 Paket-yıl tüketimi* r=–0,19, p=0,17 

BMI (vücut kitle indeksinde) 5 yıl içerisinde meydana gelen değişiklikler r=0,25, p=0,081 

* Yalnızca mevcut içiciler için hesaplanmıştır. 
 
 
Tartışma   
 
Pamuk ve diğer organik tozlara bağlı havayolu hastalığının kesin patogenezi halen tanımlanmamıştır. 
Ancak, sayıca artan kanıtlar pamuk tekstil işçilerinde gözlenen kronik solunum fonksiyon kaybının 
muhtemelen kesintisiz maruziyet, tekrar eden akut havayolu reaksiyonları ya da her ikisi kaynaklı 
olduğuna işaret etmektedir [14]. Epidemiyolojik çalışmalar,  Gram-negatif bakteriyel endotoksinlerin 
pamuk işçilerinde solunum semptomlarına ve solunum fonksiyon kaybına yol açan muhtemel bir 
faktör olabileceğini de göstermektedir  [15,16].  Pamuk işçilerinin yer aldığı bu kohorta ait önceki 
analizler de FEV1 kaybının pamuk tozuna maruziyetten daha çok yüksek oranda kümülatif endotoksin 
maruziyeti ile ilişkili olduğunu göstermiştir [15,17]. Ancak, Christiani ve arkadaşları, tüm çalışma 
dönemlerinde maruz kalınan çevresel endotoksin seviyelerinin pamuk tozu seviyeleri ile orta 
derecede ilişkili olduğunu tespit etmiştir [18]. Yaptığımız çalışmada, solunabilir çevresel toz 
konsantrasyonlarının ölçümü yapılmıştır ancak 2 nedenden ötürü endotoksin seviyesi ölçülememiştir. 
Birinci nedenimiz, endotoksin seviyesinin Malatya gibi kuru bir iklimde düşük olması beklendiği için 
ölçüm yapmanın çalışmaya anlamlı bir katkı sağlamayacağı fikrine sahip olmamızdı [2]. İkinci 
nedenimiz ise teknik ve maddi kısıtlara dayanıyordu. Aynı fabrika sahasında farklı çeşit tekstil 
prosedürleri uygulandığı için 2006 yılında gerçekleştirdiğimiz bir önceki çalışmamızda, toz 
konsantrasyonu ile fonksiyon kaybı arasında herhangi bir ilişkiye rastlamamıştık [10]. Dolayısıyla, 
mevcut çalışmada, toz konsantrasyonu ile solunum fonksiyon kaybı arasında bir korelasyon bulunup 
bulunmadığını araştırmadık. 
 
Akciğer fonksiyonunun yaşam döngüsü içerisindeki konumuna ilişkin tartışmalar halen sürüyor. 
Çocukluk ve ergenlik çağlarında akciğer fonksiyonunda net bir artış var [4]. Sonrasında yetişkinlik 
döneminin ilk yıllarında plato evresi devreye giriyor ki bu evrede FEV1’de ya çok ufak bir değişiklik 
meydana geliyor ya da hiçbir değişiklik olmuyor. Plato evresinden sonra, akciğer fonksiyonları 20’li 
yaşlarda azalmaya başlıyor. Yapılan büyük çaplı bir çalışmada, FEV1’deki düşüş için 20 yaşındaki 
deneklerde boyuna bir değerlendirme yapılmış ve bu oran erkeklerde 29 ml/yıl ve kadınlarda 25 
ml/yıl çıkmıştır  [19]. Solunum fonksiyonlarındaki kaybın pamuk tozuna maruz kalan işçilerde daha 
yüksek çıkması beklenmiştir.  Hang ve arkadaşları [20], Çin’de gerçekleştirdikleri pamuk tozu 
maruziyetine ilişkin 20 yıllık bir takip çalışmasında, solunabilir toz konsantrasyon miktarını 0.2-1,6 
mg/m3, bazal FEV1 ortalamasını 2894 ml, ve FEV1’deki yıllık kayıp miktarını 31,4 ml bulmuştur. Çin’de 
pamuk işçileri arasında yapılan 5 yıllık bir takip çalışmasında bazal FEV1 ortalaması 2915 ml ve 
FEV1’de yıllık ortalama düşüş 39,5 ml çıkmıştır [21]. İngiltere’de,  solunabilir toz konsantrasyonlarının 
0,11 ve 1,4 mg/m3 ve FEV1’deki yıllık kaybın 54 ml olduğu kayıtlara geçmiştir [22]. 5 yıllık bir takip 
çalışmasında, Glindmeyer ve arkadaşları Amerika Birleşik Devletleri’nde iplik imalatında vardiyalı 
çalışan işçiler üzerinde bir araştırma yapmış ve çalışılan vardiyaya göre FEV1’de yıllık  11,2, 34,6 ve 
35,4 ml/yıl düşüş meydana geldiğini tespit etmiştir [23]. Yaptığımız çalışmada, maruz kalınan toz 
konsantrasyonlarının 0,1 ve 0,38 mg/m3 arasında ve bazal FEV1 ortalamasının ve FEV1’deki yıllık 
kayıp ortalamasının, yazılış sırasına göre, 3794 ml ve 53,2 ml olduğu görülmüştür. Çoğunluğu Çin’de 
yapılan farklı çalışmalarda FEV1’deki yıllık kayıplar 31,4 ila 54 ml aralığında çıkmıştır. Yine de, 
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Hollanda’da 20 yaşında sağlıklı bireylerin 12 yıl takip edildiği bir çalışmada yıllık FEV1 kaybı 35 ml/yıl 
olarak bulunmuştur [24] ve genel popülasyon içindeki bu yıllık kayıp Çin’de pamuk tozuna maruz 
kalan işçilerdeki orandan daha yüksektir [20]. Solunum fonksiyon parametrelerinin boy ve kilo gibi 
bireysel faktörlerden önemli ölçüde etkilendikleri bilinmektedir  [8]. Solunum fonksiyon bozukluğunu 
tespit etmek için yıllık FEV1 kaybı/bazal FEV1 oranı temeline dayanan yöntemin yıllık FEV1 kaybının 
hesaplandığı yönteme göre daha doğru ve daha mantıklı olacağını farz etmiştik. Dolayısıyla, ortalama 
çalışma süresinin 15,8 yıl ve FEV1’de yıllık ortalama düşüşün 39,5 ml olduğu Christiani’nin çalışma 
sonuçlarını inceledik  [21]. Yaptığımız çalışmada, tekstil fabrikasında ortalama çalışma süresi  7,6 yıl ve 
FEV1’de yıllık ortalama düşüş 53,2 ml çıkmıştır; yıllık FEV1 kaybının bazal FEV1’e oranı %1,4 olarak 
hesaplanmıştır. Christiani’nin çalışmasındaki oran %1,36’dır ve bizim elde ettiğimize benzer bir 
sonuçtur. Wanf ve arkadaşlarının açığa çıkarttığı üzere, mesleki maruziyetin yaşandığı yıl sayısı 
arttıkça solunum fonksiyonundaki yıllık FEV1 kaybı azalmaktadır. Onların yaptığı çalışmada, bazal 
FEV1 ortalaması 2915 ml ve FEV1’deki yıllık kayıp 15 yıllık dönemde 32,9 ml ve 20 yıllık dönemde 29,2 
ml çıkmıştır [25]. Biz bu çalışma için yıllık FEV1 kaybı – bazal FEV1 oranını (15 yıl için) %1,12 ve (20 yıl 
için) %1,0 olarak hesaplamıştık. Bizde maruziyet süresi daha kısa olduğu için mevcut çalışmada elde 
ettiğimiz %1,4’lük sonuç yukarıda bahsedilen çalışmalardaki değerlerden daha yüksektir. Bu bulgular, 
FEV1 kaybı – bazal FEV1 oranı yönteminin yıllık solunum fonksiyon kaybı değerlendirmesinde daha 
faydalı olduğuna işaret etmektedir. 
 
Nüfusa dayalı çalışmalar kilo artışının solunum fonksiyon kaybı için bir risk faktörü olduğunu 
belgelemiştir. (özellikle hastalık derecesinde obez kişilerde) BMI arttıkça, FEV1 ve FVC gibi solunum 
fonksiyonlarının azaldığı kanıtlanmıştır [26,27]. İnsanlarda kilo artışına ilişkin bir diğer çalışmada, FEV1 
ve FVC’de azalmalar tespit edilmiş, FEV1 – FVC oranı değişmemiş, ve statik akciğer volümleri 
düşmüştür. Bu bulgular, azalmanın restriktif tipte solunum fonksiyon kaybından kaynaklandığı savını 
ortaya atmaktadır [26]. Yaptığımız çalışmada, 5 yıllık dönem içinde BMI’da önemli bir artış olmamıştır. 
Kilo artışının 5 yıl içerisindeki FEV1 kaybını etkileyen bağımsız bir faktör olduğunu tespit ettik ancak 
BMI artışı ile FEV1 kaybı arasında anlamlı hiçbir korelasyona rastlamadık. Bu da çalışmamızda tespit 
edilen solunum fonksiyon kaybının BMI artışı ile ilişkilendirilemeyeceğini göstermektedir. 
 
Solunum fonksiyonunda ortaya çıkan kronik obstrüksiyon pamuk tozu maruziyeti ve sigara kullanımı 
ile ilişkilendirilmektedir. Kesitsel ve boylamsal çalışmalar, pamuk tozu maruziyetinin ve sigara 
kullanımının solunum fonksiyon kayıplarında ilave etkiler yarattığına işaret etmektedir [4,6,28]. 
Yaptığımız çalışmada, mevcut içiciler, bırakanlar ve hiç kullanmamış olanlar arasında 5 yıllık solunum 
fonksiyon kaybı açısından hiçbir istatistiki farka rastlamadık. Ayrıca mevcut içicilerde, tüketilen paket-
yıl sayısı ile 5 yıl içerisinde FEV1’de meydana gelen kayıp arasında anlamlı bir korelasyon da 
bulamadık.  Ancak, hem 2006’da hem de 2011’de ki solunum fonksiyon parametrelerinin hepsi 
mevcut içicilerde hiç içmeyenlere ya da bırakanlara oranla daha azdır. Bu durum, “bıraktım ya da hiç 
kullanmadım” diyen bazı kişilerin aslında sigara alışkanlığına sahip oldukları halde işten çıkartılma 
korkusuyla bu gerçeği gizlemelerinden kaynaklanmış olabilir. 
 
Yaptığımız çalışmada çeşitli kısıtlar mevcut. Birinci kısıtımız, teknik ve maddi yetersizlikler dolayısıyla 
endotoksin seviyelerini ölçememiş olmamız. Ayrıca, Malatya kuru iklime sahip bir şehir ve endotoksin 
seviyelerinin daha düşük çıkacağına dair şüphelerimiz var. Kaldı ki bazı yazarların önerdiği üzere, 
endotoksin seviyeleri ile pamuk tozu konsantrasyonları arasında orta derecede bir ilişki 
bulunduğundan bu durum sonuçlarımızı etkileyebilirdi. İkinci kısıtımız kontrol grubunun olmamasıydı. 
Ayrıca çalışmamıza katılan işçi sayısı da sınırlıydı. 2011 yılına gelindiğinde başlangıçta seçilen 196 
işçinin yalnızca 49’u aynı fabrikada çalışmaya devam etmekteydi. Bu durum Türkiye’deki tekstil 
işçilerinin çoğunluğunu bu işe geçici gözle bakan gençlerin oluşturmasından kaynaklanıyor olabilir. 
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Varılan Sonuçlar   
 
Sonuç olarak, bu çalışma pamuk tozuna maruz kalan Türk tekstil işçilerinin kronik solunum fonksiyon 
kayıplarına ilişkin ilk verileri sunmaktadır. Günümüzde, yıllık FEV1 kaybı genellikle pamuk tekstil 
işçilerindeki kronik solunum fonksiyon kaybının değerlendirilmesi için kullanılmaktadır ancak solunum 
fonksiyonu ırk, boy ve kilo gibi çeşitli faktörlere göre çeşitlilik göstermektedir. Bu nedenle, 
çalışmalardaki FEV1 kaybına ait değerler birbirine benzememektedir. Elde ettiğimiz bulgular solunum 
fonksiyon kaybı değerlendirmesi için yıllık FEV1 kaybı – bazal FEV1 oranı yönteminin kullanılması 
fikrini desteklemektedir. 
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