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ONSOZ 

Bu çalışmada Antakya ve Samandagı çevresinde klimatik alay 

lardan ortalama sıcaklık, yagıs, nisbi nem ve basınç şartlarının 

bölgede daha çok görülen alt solunum yolu hastalıklarından ~nömo-

ni, tüberküloz, trakeid ve astım ile üst solunum yolu hastalıkla-

rından sinüzit, faranjit, tansilit ve larenjit üzerindeki etkile-

ri acıga çıkarılmaya çalışıldı. Ya~ılan bu çalışma bir takım olay-

!arı kanıtlamaktan ziyade bölgede varolan durumların birbirleriy-
. 

le ilişkisini yani Antakya ve Samandagı çevresinde görülen alt ve 

üst solunum yolu hastalıklarıyla klimatik olaylardan sıcaklık,nis-

bi nem, yagış ve basınç şartları arasındaki ilişkileri açıga çı-
, 

karmaya yönelik olmuştur. 

Bu arada tez çalışmalarımda bana gereken kolaylıkları sagla-

yan danışman hocam sayın Prof. Dr. Korkut Ata Sungur 1 a ve asista-

nı Barbaros Gönencgil'e teşekkür ederim. Yine çalışmamın ana öge-

lerinden olan hastahane kayıtlarına daha rahat ulaşmama yardımcı 

alan Antakya 11 Sa9lık Müdürlüqü calısanlarına ve özellikle sa9lık 

istatistik şube müdürü sayın Mesut Arkcı'ya teşekkür ederim.Ayrıca 

Antakya ve Samandaqı Devlet Hastahaneleri başhekimleriyle istatis-

tik görevlilerine ve verilerini aldıqım Antakya ve Samandagı Dev-

!et Meteoroloji Istasyonları calısanlarına da teşekkürü bir borç 

bilirim. 
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GIRIS: 

Bu calısmada Antakya ve Samandagı'nın 1991 yılına ait klima

tik verilerden yaqış,nisbi nem, basınç ve ortalama sıcaklıgın mev

simlik seyirleri incelenmistir. Yaqısın toplam degeri, diqer para

metrelerin ise ortalama deqeri hesaplanmıştır. Bu arada da hasta

nelerden elde edilen alt ve üst solunum yolu hasta istatistikleri

nin de ayrı ayrı olmak üzere mevsimlik degerleri hasaplandı. 

Daha sonra yaqıs,nisbl nem, ortalama sıcaklık ile basıncın mevsim-

1 ik seyirleri ile bu mevsimlerde görülen alt ve üst solunum yolu 

hastalıkları kaisılastırıldı. Klimatik parametrelerin mevsimlik 

deqerleri ile bu mevsimlerde görülen alt ve üst solunum yolu has

talık ilişkisi kendlliqlnden ortaya cıkmış oldu. Bôylece alt ve 

üst solunum yolu hastalıklarının hangi mevsimlerde ve hangi kli

matik parametrelere baqlı olarak artma veya azalma gösterdiqi an

laşılmış oldu. Alt ve üst solunum yolu hastalıklarının bazı klima-

tik olaylarla direkt ilişkili olduqu, bazı klimatik olaylarla da 

kısmen ilişkili olduqu sonucu ortaya cıkmıs oldu. Alt solunum yolu 

hastalıklarının ortalama sıcaklık ve nisbi nem ile dogrudan, orta

lama basınc ve yaqış ile kısmen ilişkili olduqu sonucu ortaya çık

mıstır. Ost solunum yolu hastalıkları ise sıcaklık ve ~rtalama ba

sınçla doqrudan, nisbi nemle de dolaylı olarak ilişkili olduqu so

nucu ortaya cıktı. 

Bu çalışmada 1991 yılında Antakya ve Samandaqı'nda klimatik pa

rametrelere baqlı olarak görülen alt solunum yolu hastalıkların

dan pnömoni, tüberküloz,trakeid ve astım ile üst solunum yolu has-

talıklarından sinüzit, faranjit, tonsilit ve larenjitin tanımla-

rı da yapılarak, cesitleri ve belirtileri de açıklanmaya çalışıl

dı. Ayrıca bazı hastalıklar lle kllmatlk parametreler arasındaki 
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ilişkiyi daha açık ifade eden klimatik parametre-hastalık grafik

leri çizildi. 
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1-1991 YILINDA ANTAKYA VE SAKANOAOI'NDA YAOIS, NlSBI HEM, SI

CAKLIK V8 BASINCIN HEVSIKLBRB GORB DAOILIKI: 

1.1.YAOIS: 

Akdeniz Bölgesinin güneydogusunda yer alan Antakya ve Saman-

da9ı çevresinde iklim ılımandır ve yagıs 1000 mrn.nin üzerindedir. 

Antakya'da 549.8 mm. Samandaqı'nda 613.6 mm.lik deqerleri ile son-

bahar en yagıslı mevsim olarak geçmiştir. Akdeniz ikliminin tipik 

özelliklerinden olan yaz mevsimindeki yaqış minimumu buralarda da 

görülmektedir. Antakya'da 116.3 mm. olan yaz mevsimi yagış topla-

mı Samandaqı'nda 3.7 mm.ye düşmüştür. Kış mevsimi yaqışları ilkba-

har yagıslarından fazla olup Antakya'da 370.3 mm. Samandaqı'nda i-
' 

se 321 mm. dir. Ilkbahar yaqısları ise Antakya'da 270.2 mm. Saman-

dagı'nda 103.6 mm. dir. 

1.2.NISBt NEM: 

Antakya ve Samandagı'nda yılın dört mevsiminde ortalama nis-

bi nem deqerleri \ 70' in üzerindedir. Antakya'da en yüksek nisbi 

nem degerleri ortalama \ 72.8 ile sonbahar mevsimine aittir. Son-

bahar mevsimini \ 72.l ile ilkbahar, \ 71.3 ile yaz ve \ 70.1 ar-

talama degeri ile kıs mevsimi izler. 

Denizle içice olan Samandaqı'nda ise ortalama nisbi nem de-

~erleri artarak yaz mevsiminde\ 84.4, ilkbaharda\ 82.1, sonba-

harda\ 74.2 ve kıs mevsiminde de\ 72.6'ya ulasır. 

1.3.0RTALAMA SICAJCLIK: 

Antakya ve Samandagı meteoroloji istasyonlarında 1991 yılın-

da kaydedilen en yüksek aylık ortalama sıcaklık 27.2 santiqrad 

derece ile Agustos ayına aittir. Yine 26.3 santiqrad derece ar-

talaması ile Antakya'da, 26.4 santiqrad derece ortalaması ile Sa-

mandagı'nda en sıcak mevsim yaz mevsimidir. En soquk mevsim kıs 
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olup, kıs mevsimi ortalama sıcaklıkları Antakya'da 10.2 santiqrad 

derece, Samanda9ı'nda ise 11.5 santigrad derecedir. Ilkbahar mev-

simi sonbahardan daha sıcak olup, ortalama sıcaklıklar Antakya'da 

20.6, Samanda9ı'nda 20.8 santigrad derecedir. Sonbahar ortalama 

sıcaklıkları ise Samandagı'nda 15.9, Antakya'da 14.6 santigrad de-

recedir. 

1.4.BASINC: 

1991 yılına ait en yüksek basınc degerleri her iki istasyon-

da da kış mevsiminde kaydedilmistir. Kıs mevsimi basınc ortalama-

!arı Antakya'da 1004.6 mb. Samandagı'nda ise 1016.4 mb. dır. En 

düşük ortalama basınc degerleri Antakya'da 995.2 mb. lle yaz mev-
.5 ... ..-...."oı .. g'da " 

simine,~1005.3 mb. ortalama degeri ile sonbahar mevsimine tekabül 

etmiştir. Sonbahar mevsimi ortalama basınc degerleri her iki is-

tasyonda da biribirlne yakın olup 1005 mb. civarındadır. Ancak 

ilkbahar mevsimi ortalama basınc deqerlerinde bu iki istasyon a-

rasında büyük bir fark göze carpar. Antakya'da 998.9 mb. Samandagı 

nda 1011.3 mb. dır. Bu durum ilkbahar mevsiminin bir gecis mevsimi 

olmasının yanında dinamik özelliginden kaynaklanmaktadır (Dörtyol, 

tskenderun, Antakya ve Samandagı'nın çevreye nazaran ayrı birdi-

namik karakter tasıdıgı yerli cagrafyacılar tarafından bilinmek-

tedir). 

2- ALT VE OST SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI: 

2.1.ALT SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI: 

2.1.1.PNOHONt: Zatürre adıyla da bildigimiz bu hastalık, ak-

ciqer işlevsel dokusunun alveolar boşluklarını ve ara dokuyu kap-

sayacak sekilde akud enfeksiyon geçirmesi sonucu meydana gelir. 

Zatürre akciqerde kapladıgı bölgeye göre isim alır. Bir lobu kap-

sarsa lobar, bir lobun bir parçasını ya da labülünü kapsarsa seg-
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mental ya da lobülar adını alır. Hastalıgın teshisi röntgendeki 

görünümüne göre yapılır. 

Yetişkinlerde daha cok bakteri, çocuklarda ise virüs şeklindedir. 

Mantar tipleri de vardır.Bu hastalıga özellikle virüs kökenli has-

talıgı olanlar, alkolikler,cok yaslı ya da kücük olanlar, bagısık-

lık sistemi zayıflamış, direnci azalmıs olan bireyler ôncelikle 

yaka!anırlar.Hastalıga havadaki enfekte salgıyı yutarak veya dola-

sımdaki enfekte kan ya da akkan(limf)• yoluyla da maruz kalınabi-

lir. Zatürre vakalarının bir kısmı ölümle sonuçlanabilir. Dünyada 

en çok görülen 6. hastalık olup en çok görüleni stroptoccu pneu-

mania'dır. Ates, öksürük, nefes darlıgı, agrılı nefes alma ve bal-, 

gam hastalıqın belirtileri olup daha çok kıs aylarında görülür. 

2.1.2.TOBERKOLOZ: 

Akud ve kronik halde görülebilen ~u hastalıgın akciqer için~ 

de ve dışında odakları vardır. Uzun gizli bir periyottan sonra ar-

taya çıkar. Tüberküloza akciger içerisindeki dokuların işlevlerini 

yitirip, dokuların kan temizleyememesi hali neden olmaktadır. Böy-

lece akciger esnekligini kaybeder. 

Bu hastalıga yakalananlar aqrılı nefes alıp verirler, kuru ve 

yogun öksürür ve uzun süreli ateşe maruz kalırlar. Zayıflama ve 

halsizlik de görülür. Tedavisi ortalama dokuz aydan aşagı olmayan 

bu hastalıga vücudun zayıflaması, baqısıklık sisteminin zayıf düs-

mesi, alkol ve seker gibi hastalıklar ile kötü beslenme uygun ze-

min hazırlar.Hastalık genel olarak sosyo-ekonomik düzeyin düşüklü-

qünün bir göstergesidir. Hastallqın mikrobu solunumdaki damlacık-

larla bulasır. 

2.1.l.TRAKEtD: 

Trakelerin iltihaplanması olayıdır. Akud ve kronik olabilir. 
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2.1.~.ASTIH: 

Akciqer hava yollarının artmış yanıt verme yetene9i ile ka-

rakterize dönüslü akciqer hastalıgıdır. Ikincil bir uyaranın et-

kisiyle ortaya çıkar. Astım atakları sahsın çeşitli streslere, vi

ra! solunum enfeksiyonu, egzersiz, fazla hassas olusu, spesif ol

mayan faktôrler (basınç ve sıcaklık degisiklikleri gibil, saqlık, 

ya da diger rahatsız edenlerin(duman,taze boya,slgara dumanı v.s.) 

solunması, özel allerjenlere maruz kalınması, aspirin ve sülfite 

duyarlı kişilerin bunları alması durumunda ortaya çıkabilir. Psi

kolojik durum astım ataklarını aqırlaştırabilirse de asıl nedenle

rinden biri deqildir. Allerjene baglı olarak astım varsa; bu dış 

kökenli, bunun dısındaki nedenler de iç kökenlidir. Allerji çocuk

lar için daha önemli bir yer tutar. Böyle hastalarda bronsiyal düz 

kasların spazmı, bronkeal dokunun ilti~aplanması ve fazla sıvıyla 

dolması ve tıkayıcı bir salgının salgılanması çeşitli büyüklükteki 

hava borularının tıkanmasına neden olur.Astım atakları çok deqisik 

klinik durumlarda seyredebilir.Biri çok hafif geçirirken diqeri ö-

lümle sonuçlanabilir. Atak geçiren hastaya, oksijen ve spazmı çö-

zücü, salgıyı durdurucu ilaçlar verilir.Hastalıga neden olan ikin

cil uyaranlar yapılacak tahlillerle belirlenebilir. 

2.2.0ST SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI: 

2.2.1.SINOZIT: 

Paranazal sinüzitlerin iltihaplanması; viral (virüs kökenli), 

bakteriyal(bakteri kökenli), mantar ve allerjik olabilir. Akud si

nüzit bir diger vira! solunum hastalık nedeniyle daha da agır ha

le gelir. Bu hastalıqın \ 25'i diş cekimi sonralarında gorülür. r

çindeki zar o kadar siserki dısa çıkan yolu kapatır ve sonuçta ne

gatif basınç olur. Bu da aqrılıdır. Vakumun sürmesi halinde sinü-
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sün içi vakumla dolar. Bu da çeşitli bakteri ve virüslerin oraJe 

ço9alması icin bir ortam halini alır. Sinüslerin içi hassastır v~ 

sişmistir. !cerde aqrı yaparlar. Halsizlik, yüksek ateş ve titre

meye neden olan bu hastalıqın tedavisi XR ile yapılır. 

2.2.2.FARAHJIT: 

Viral kaynaklı bir hastalık olup, yutaqın iltihaplanması ola

yıdır~ Boqazda acıma, aqrılı yutkunma, ateşin yükselmesi ve bezle

rin büyümesine neden olur. Tedavisi için aspirin almak yeterlidir. 

2.2.3.TONSILIT: 

Bademciklerin iltihaplanması olayıdır. Bakteriyal kökenli o-

lan tonsilit, toplu yasanan yerlerde salgın ha~inde görülebilir. 

Acı boqaz ve özellikle yutkunurken kulaklara kadar~ giden bir a~rı 

hissedilir. 

2.2.4.LARElfJlT: 

Diqer üst solunum yolu hastalıklarının sebebiyet verdi~i la-

renjit; gırtlak iltihaplanmasıdır. Viral kökenli olabildiqi gibi 

bakteri yal kökenli de olabilir. Bronsit, zatürre, grip, boqmaca, 

difteri gibi hastalıklarla beraber görülebilir. Sesin fazla kulla-

nılması ve hava kirlili9i gibi faktörler de larenjite sebebiyet 

verebilir. ~ine boqaz aqrıs1 1 yutkunamama, ates ve halsizlik görü

lür. 

3.ALT SOLUNUM YOLU HASTALIKLARININ KLtKATlK OLAYLARLA lLISKlSl: 

3.1.0RTALAMA SICAKLIK ILE lLISKISl: 

1991 yılı kıs mevsimi ortalama sıcaklıqı 10.2 santigrad derece 

olan Antakya'da; alt solunum yolu hastalık sayısı 174 olup diqer 

tUm mevsimlerden fazladır. Sonbahar ve yaz mevsimlerinde hasta sa

yısı yarıya inmistir. Alt solunum yolu hastalıklarından olan za

türre en çok görülen hastalık olup,vaka sayısı kıs mevsiminde 108' 
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dir. Diqer mevsimlerde zatUrre vaka sayısı sırayla ilkbaharda 70, 

sonbaharda 36 ve yaz mevsiminde 28'd1r. 1991 yılı boyunca alt sa-

lunum yolu hastalıklarından sikayeti olup da Samandaqı Devlet Has-

tahanesi'ne basvuran hasta sayısı toplam ll'dir. Bu hastaların 4'U 

kıs ve 4 1 U yine ortalama sıcaklıqın diqer mevsimlere göre düsük 

olduqu sonbahar mevsiminde basvurmustur. Grafik ('de de qôrüldüqü 

gibi ortalama sıcaklık azaldıkca hasta sayısında bir artma, orta-

lama sıcaklık arttıkca da hasta sayısında bir azalma olduqu qöz-

lenmek.tedir. 

Hasta Sayısı T ("C ) 

1'1 o 

100 sa 

80 ~o 

60 30 

-.;..ı-2~0 H. S. 
-T("CJ 
10 

Kıs ilkbahar Yaz Sonbahar 
• 

Grafik 1. 1991 Yılı Antakya iline ait zatürre-ortalama sı

caklık grafiği. 

- - - H.S. ; Hu.:.1-Q Sa.~·<:.1 

- T(•c). Oi+alaN\a ~\LO..\L\ı\t. 



3.2.NtSBt NEM tLtSKtSt: 

Nisbi nem ortalamasının ı 70'in altına düşmediqi Antakya'da 

nem oranının en yüksek olduqu sonbahar ve ilkbahar mevsimlerinde 

alt solunum yolu hastalıklarından bronşit ve astım diqer mevsim-

!erde görüldüqünün iki katından biraz fazlasına çıkmaktadır. Nis-

bi nemin buharlaşma miktarına baqlı olarak diqer mevsimlerden az 

olduqu kış mevsiminde ise hasta sayısı en aza düşmektedir (bronşit 

veya astımlı hasta sayısı sonbaharda 40, ilkbaharda 39, kış mevsi-

minde 17 yaz mevsiminde ise JJ'türl. Bu durum· nisbi nem-astım 

bronşit ilişkisini gösteren grafikte daha iyi görülür (Grafik 21. 

Hasta Sayısı 

60 

50 

40 ------ -----
30 -
20 

10 

Kıs ilkbahar 
' 

-- ----- -- --

Yaz 

Nisbi nem ( 0/o) 

-- ---

75 

73 H.S. 
Nisbi nem 

72 

71 

70 

Sonbahar 

Grafik 2. 1991 Yılı Antakya iline ait astım, bron~it-orta
lama nisbi nem grafiği. 
-R- H. S.: \-\a.s+aı SQj,11 

- f'J;5ı.,; " ...... 
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3.3.BASINC ILISKISI: 

Antakya ve Samanda9ı çevresinde en yüksek ortalama basınç de-

9erleri kıs mevsimine tekabül etmekte, yine alt solunum yolu en

feksiyon sayısı her iki yerleşim yerinde de bu mevsimde en yük

sek de~erlerini göstermektedir. Ancak ilkbahar ve yaz mevsimlerin-

de ortalama basınc deqerleri ile hasta sayısı az cok bir paralel-

lik gösterse de, sonbaharda bu durumun bozulması, ortalama ba-

sınc deqerleri ile alt solunum yolu hastalıkları arasında tam de

gil de kısmen bir iliski olduqunu göstermektediL (Grafik JJ. 

Hasta Sayısı 

200 

18 o 

160 

14 o 

120 

100 

80 

Kıs 1 lkbahar 
• 

Grafik 3. 1991 Yılı Antakya 
ta sayısı-ortalama basınf 

H.S. Hcı~\a So.j•:>\ 

O.-+.,.[oM"' \o<ıı:Ju-.CO 

Ort. Basınc ( mb.) 
' 

-- -- --

1007 

1005 
Ort. Bas. 
1003 

1001 

999 

997 

995 H.S. 

Yaz Sonbahar 

solunum yolu has--ilinr ait alt 
grafiği. 
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3.4.YAOIS ILISKISI: 

Yıllık yagısın 1000 rrun.den fazla oldu9u Antakya ve Samandaqı' 

nda ( Antakya'da yıllık yagış miktarı 1306.6 mm. Samandagı'nda 

1041.3 mm.), maksimum yagıslar sonbahara kaymakla beraber, minimum 

yagıslar yaz mevsiminde olmaktadır. Alt solunumdan sikayetci has

ta sayısı hem Antakya hem de Samandaqı'nda yazın en aza inmekle 

beraber, en fazla yagısın oldugu sonbaharda toplam hasta sayısı 

kıs ve - ilkbahar mevsimlerinden sonra gelmektedir. Bu da yaqısın 

alt solunum yolu enfeksiyonlarına pek bir etk,.lsinin olmadıgını 

göstermektedir. 

4.0ST SOLUNUM YOLU HASTALIKLARININ KLlKATlK OLAYLARLA ILISKISI: 

~.!.ORTALAMA SICAKLIK ILB lLISKISI: 

Ost solunum yolu hastalıkları, ortalama sıcaklıgın yUksek ol

duqu yaz mevsiminde en aza düsmekte, ortalama sıcaklıqın düsük ol

dugu kıs mevsiminde ise azamiye çıkmaktadır. Ilkbahar ve sonbahar 

mevsimlerinde de buna benzer bir durum gözlenmektedir. Dolayısıy

la sıcaklıgın artmasına baglı olarak hasta sayısında azalma, sı

caklıqın dUsmesine baqlı olarak da hasta sayısında bir artma goz

lenmektedir. Ost solunum yolu hastalıklarından en çok görüleni ba

demcik iltihaplanmasıdır. Ikinci sırayı grip almaktadır. Sıcaklı

gın yükselmesiyle birlikte üst solunum yolu enfeksiyon şikayetle

rinin azaldıqı, sıcaklıqın düşmesiyle birlikte ust solunum yolu 

enfeksiyon sayısının arttıgı Grafik 4'te görUlmektedir. 
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Hasta Sayısı Ort. Sıcaklık("C) 

50 50 

40 -' 
' 40 

' 
' ' 30 - 30 H.S. 

' -
20 ' 20 

10 ib'C) 

Kıs ilkbahar Yaz Sonbahar 
' 

Grafik 4. 1991 Yılı Antakya ilin~ ait üst solunum yolu has
ta sayıS&-ortalama sıcaklık grafiği. 

--- H.S. ·. \-\o.~tc., 5"'::.'ı'~' 
- T('c..) : 0..-1-a\a..-.cı, $,c.<>.k.\.\<., 
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~.2.NtSBt NEM lLtSKtSt: 

Nisbi nem ortalamasının en düşük olduqu kıs mevsiminde üst 

solunum yolu enfeksiyon şikayeti diqer mevsimlerden fazla olmuş-

tur. Ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde ortalama nisbi nem deqer-

!eri birbirine çok yakın olmakla beraber ilkbahar % 72.1, sonba-

har\ 72.8 ), enfeksiyon sayısı sonbaharda daha fazladır. Kış mev-

simi ortalama nisbi nem degeri ile bu mevsimde görülen enfeksiyon 

sayısı bir yana bırakılırsa, diqer üç mevsimde görülen ortalama 

nisbi nem degerleri ile enfeksiyon sayısı arasında bir ~aralellik 

olduqu görülür. Bu durumu Grafik 5'te açıkça görmek mümkündür. Bu 

da bize üst solunum yolu enfeksiyonları ile nisbi nem arasında 

kısmen bir ilişkinin olduqunu göstermektedir. 

Hasta Sayısı Nisbi N"m (•/.) 

60 75 

50 74 

•o ---', 73 
Nisbi nem 

' 30 -' - 72 H.S. 
' ' 

20 '·- 71 

10 70 

Kıs ilkbahar Yaz Sonbahar 
' 
Grafik 5. 1991 Yılı Antakya ilinr ait nisbi nrm-üst solunum 
yolu t-nf~ksiyonu grafiği. 

H. 5. ·. Ho~'r-Cil So..jıs • 

- N•~'o; "<"" 
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4.3.0RTALAMA BASINC ILISKISI: 

Ortalama basınc degerlerinin yüksek olduqu dönemler, aynı za-

manda üst solunum yolu enfeksiyon sayısının en fazla oldugu dönem-

!erdir. Basıncın en düsük ortalama degerini gösterdiqi yaz mevsi-

minde enfeksiyon sayısı l/4'e inmistir. Ortalama basıncın yüksek 

olduqu kış döneminde hasta sayısı dört kat artmıştır. Kıs mevsimi-

ni hasta sayısı ve basınç ortalamasının yüksek olusu bakımından 

sırası ile sonbahar, ilkbahar ve yaz mevsimleri izlemektedir. Do-

!ayısı ile ortalama basınç deqerleri üst solunum yolu enfeksiyon 

sayısı arasında az çok bir paralellik olduqu söylenebilir. Bu pa-

ralellik Grafik 6'da gösterilmiştir. 

Hasta Sayısı 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

Kıs 
' 

............... _ 
-

ilkbahar 

- ---

Yaz 

Grafik 6. 1991 Yılı Antakya iline ait ortalama 
solunum yolu tnfeksiyonu grafiği. 
--- H. S,_ : Hos\Q Soj•.S• 

- Ür"t<ıla"'l"' \ı)QS•"C. 
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Ort. Basınç(mb) 

, 

1005 
OrtBas. 
1004 

1002 

1000 

998 H.S. 

996 

994 

Sonbahar 

bası ne-üst 
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4.4.~AOIS ILISKISI: 

Toplam yagıs de9erinin en düşük oldu9u yaz mevsiminde hasta 

sayısı en aza inmiştir. Ancak toplam yagışın en fazla olduqu son

bahar mevsiminde hasta sayısı kıs mevsiminden sonra gelir. Bu da 

bize yagısın yalnız basına üst solunum yolu enfeksiyonlarının bir 

nedeni olamayaca91nı göstermektedir. 

Ost solunum yolu hastalıklarının klimatik olaylarla ilişkisi 

açıklanırken, Samandaqı Devlet Hastahanesl'nde üst solunum yolu 

hastalıklarıyla ilgili hiç bir vaka kaydedllmeQiqi için çalışmalar 

sadece Antakya için yapılmıştır. 
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SONUC: 

Buraya kadar alt ve üst solunum yolu hastalıkları ile klima-

tik olaylardan ortalama sıcaklık, ortalama nisbi nem, yagış ve or-

talama basınc arasındaki iliskiler ortaya c1kar1lmaya calışıldı. 

Alt solunum yolu hastalıklarının ortalama sıcaklık ve nisbi 

nem ile doqrudan ilişkili, ortalama basınc ile kı·smen ilişkili ol-

du~u ancak; yagısın alt solunum yolu hastalıklarının bir nedeni 

olmadıqı sonucu ortaya cıktı.Grafik l'de görüldüqQ ve açıklamalar-

da da belirtildigi üzere, ortalama sıcaklıgın ·azalmasına baqlı o-

!arak hasta sayısında bir artma, ortalama sıcaklıqın artmasına 

ba9lı olarak da hasta sayısında bir azalma olmaktadır. Yine orta-

lama nisbi nem arttıkça alt solunum yolu 
. . 

enfeksıyonları arasında 

en çok görülen astım ve bronşit vakalarında bir artma, ortalama 

nisbi nemin azalmasına baqlı olarak da bu vakalarda bir azalma 

oldu9u görülmektedir. Kış,ilkbahar ve yaz mevsimlerindeki ortalama 

basıncın,bu dönemlerde görülen hasta sayısıyla bir paralellik gös-

termesine karşın,sonbaharda bu durumun bozulması bize ortalama ba-

sınç deqerleri ile alt solunum yolu enfeksiyonları arasındaki i-

liskinin kısmi oldugunu göstermektedir. Alt solunum yolu hastalık-

!arından şikayetçi olan hasta sayısı hem Antakya hem de Samanda-

9ı'nda yazın en aza inmekle beraber en fazla yagısın kaydedildigi 

sonbaharda toplam hasta sayısının kıs ve ilkbahardan sonra gelme-

si, yagısın alt solunum yolu hastalıklarının bir nedeni olmadıqı-

nı göstermektedir. 

Sıcaklıgın düşük, ortalama basıncın yüksek aldugu kıs mevsi-

minde hasta sayısı en fazla; sıcaklıqın yüksek, ortalama basıncın 

düşük "alçak" oldugu yaz mevsiminde ise hasta sayısı en aza inmek-

tedir. Ost solunum yolu hastalıkları, klimatik olaylardan sıcaklık 
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ve ortalama basınçla direkt, nisbi nem ile kısmen alakalıdır. Ya

qışın üst solunum yolu hastalıklarının bir nedeni olmadıqı görül

müştür. 

!lkbahar mevsiminin bası, yaz ve sonbaharın ortalarına kadar 

sıcaklık ortalamalarının yüksek olmasına baglı olarak, hasta sayı

sında bir azalma, sonbahar sonları ile kış aylarındaki sıcaklık 

ortalamasının düşmesine baglı olarak da hasta sayısında bir artma 

görülmüştür. Ortalama basınç degerlerinin yüksek oldugu sonbahar 

ve kıs mevsimlerinde üst solunum yolu sikayeelerinin arttıgı, or

talama basınç degerlerinin düştügü ilkbahar ve yaz mevsimlerinde 

ise, hasta sayısında bir azalma oldugu görülmüştür. 

Nisbi nem ortalamasının diger mevsimlere göre daha düşük ol

duqu kıs mevsimi bir yana bırakılacak olursa nlsbi nemin artması

na baglı olarak, hasta sayısında bir artış oldugu görülmüştür. Kı

şın nisbi nem en düşük degerini göstermesine ragmen üst solunum 

yolu şikayetlerinin daha da artmış olması ortalama sıcaklıgın dü

şük olmasıyla ilgilidir. Böylece nisbi nemin yalnız başına üst so

lunum yolu hastalıklarının bir nedeni olmadıgı sonucu ortaya çık

maktadır. Ya9ısın en düşük degerini qösterdigi yaz mevsiminde has

ta sayısı az olmasına ragmen, yagışın fazla deger gösterdiqi son

baharda hasta sayısının kıştaki hasta sayısından sonra gelmesi, 

yaqısın üst solunum yolu hastalıklarının bir nedeni 

göstermektedir. 

olmadıgını 

Ortalama sıcaklıgın düşük, ortalama basınç degerinin yüksek 

oldugu sonbahar ve kıs mevsimlerinde üst solunum yolu hastalıkldrı 

diqer mevsimlere göre daha çok gorülmektedir. 
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1 
1991 

1 

YACIS NISPtNEM Ort. SICAKLIK Ort. BASINÇ 
YILI (MM! (%) ( • c) <M B. l 

KIŞ 370. 3 70. ı 10 2 1004. 6 

ILKBAHAR 270 2 72. 1 20. 6 . 998 9 

YAZ 116. 3 71 .3 26 .3 995. 2 

SONBAHAR 549 8 72 8 14 6 1004. 1 

TABLO 1 1991 Yılı Antakya ılıne oıt klımotik verıl~r 

' 

1991 YAGIŞ NtSPINEM Ort. SICAKLIK Ort. BASINÇ 
YILI (MMJ (%) ( . c 1 (M 8. 1 

KIS 321 72. 6 1 l .5 1016. 4 

iLKBAHAR 103 . 6 82 . 1 20 .8 1011 .3 

'(AZ 3 .7 84 .4 26 4 1007. 8 

SONBAHAR 613 6 7.J 2 ıs 9 1005 3 

TABLO 2 1991 Yılı Somondoqı·no oıt klımotık verıler 
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1 

1991 

1 YILI 

KIS 

ILKBAHAR 

YAZ 

SONBAHAR 

TABLO 3 

1991 
YILI 

KIŞ 

iLKBAHAR 

YAZ 

:30NBAHAR 

TABLO 4 

ASYE USYE C•LEN TOPLAM 

174 41 1 215 

1 37 22 1 159 

89 10 6 99 

80 30 1 . 1 1 o 

lQQl Yılı Antakya Devlet Hostahonesı koyıtlorıno 
gore alt ve •1st solunum yolu enfeksıyonlorı tablosu 

ASYE: Al~ :::.olu,.,ur., 'jol<.ı er,.fle.ksi,j<>"-u. 

ÜS'IE ~ Lı.s.t ş.,.\.,,..,,,. ..... .::;ol,,., 1111.Ç.e.W•~o"lu. 

ASYE l_ISYE 

4 o 

1 o 

2 Ü 

4 o 

' 

(>LEN TOPLAM 

o 4 

o 1 

o 2 

o 4 

1991 Yılı SomonrtoQı Devlet Hostohonesı kayıtlarına 
gar~ alt ve tıst 30l•ınum yolu ~nfeksıyonlorı tablosu 

AS'tf.. Al\ .sol'-'""......_ _'1.:ı(u .ıı."\'ı<_\<.5l.::1D"v, 

ü::."'lt : Us~ .:ı.cıl..ı ... ,,..., .'j"lv. €."f.ık!.<j•"'-' 
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1991 KIŞ ILKBAHAR YAZ SONBAHAR TOPLAM 
YILI 

TUBERKULOZ 4 l 2 6 " 28 

ZATURRE ıo0 70 28 36 242 

BRONŞIT-ASTIM l7 39 33 40 129 

TOPLAM 129 121 67 • 82 399 

TABLO 5 1991 Yılı Antakya Devlet Hastahanesi kay1tlo.r1na baOl 
•:>\orak alt solunwn yolu enfeksiyonlarından en çok k.;,y 
dedilen enfeksiyonlar ve kaydedıldiklerı mevs1mler1 
gösteren tablo r 

1991 KIŞ iLKBAHAR YAZ SONBAHAR TOPLAM 
YILI 

TUBERKULOZ o o o o o 

ZAT1JRRE l l l l 4 

BRONŞ!T-ASTIM 3 o l 3 7 

TOPLAM 4 l 2 4 l l 

TABLO 6 1991 Yılı Somondogı Devlet Hasto.ho.nesı kayıtlarına 
bogl ı ·~loro.k o.it solunum yolu enfeksıyonlo.r1ndo.n en 
çnk ko.ydedılen ~nfeksıyonlo.r ve ko.ydedildiklerı mev
~ıml~rı gost~r~n to.blo 

21 

1 



TC"C) 

30 

26 -- ..... -. 
22 

-----...... _ 

Nislli nem 

.. 

78 

76 

'74"··· 
• ·"" - N.N. 

,,C..>--=--··::::::--~--::?···~::-112 --7~ ·-- .• 
---. . .. ··• _,.('c) 

18 

14 ------ .• - 70 

10.--~~~~~~~~~~~~~~~~~~-168 

Ki!> llk~ahar Yaz SontıaıW • 

Ek-1: 1991 Yılı Antakya iline ait sıcaklık, nisbi nem-
üst solunum yolu hastalık ilişkisini qôsteren grafik. 

H. s. ka.~\Q ~~·ı.• 
T(Dc.) : G..-T.::ı\QW\q ,.,._u\.\,I,.... 

N. N : Ôr'i<:llu."'"' "l•ı.•.-, l\e.."" 
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T("C l Jllis~i nem 

32 92 

2i 88 

24 .-· Sf S. 

' 
20 

-,.. 16 --
____ .,.. 

--12 72 

Kıs ilkbahar Y1!!2 Sonbahar 
' 

Ek-2: 1991 Yılı Samandaqı ilcesine alt sıcaklık, nlsbi 
nem-üst solunum yolu hatalık illsklslnl gösteren grafik. 

---- ~- S. rıos\a. .S'"..j•S• 

- T(•c.) : Orio\Ql"t\c:\ s•c.<>..l.<..\,l 
- N. ,..,ı. ·. N;.slo< (\(.'_....-. ( o.-~o\<:ı..., .. ) 
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