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ÖZET
Gümüşhane il merkezinde yaşayan erişkinlerde kronik bronşit prevalansı
Giriş: Kronik bronşit ve amfizem, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)’nın majör iki komponentidir. Bu çalışmanın
amacı, Gümüşhane il merkezinde yaşayan 20 yaş ve üstü erişkinlerde kronik bronşit prevalansını saptamak ve risk faktörlerini analiz etmektir.
Materyal ve Metod: Çalışmada Gümüşhane il merkezini temsil edecek 373 kişiye ulaşılması hedeflenmiş olup, 368 (%98.6)
kişiye ulaşılmıştır. Katılımcılara yüz yüze görüşme tekniği ile “Medical Research Council” tarafından oluşturulan anket formunun modifiye edilmiş hali doldurtulmuştur.
Bulgular: Çalışmada kronik bronşit prevalansı %14.1 olarak bulunmuştur. Kronik bronşit saptananların yaş ortalaması
43.2 ± 12.9 yıl iken, saptanmayanların yaş ortalaması 39.3 ± 11.6 yıldır ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<
0.05). Kronik bronşit görülmesiyle sigara içimi arasındaki ilişki incelendiğinde sigara içenlerde içmeyenlere göre daha fazla hastalık oluştuğu görülmüştür (p< 0.001, OR 4.74, %95 GA 2.47-9.17). Pasif içiciler incelendiğinde ise sigara içmeyenlere göre daha fazla kronik bronşit oldukları saptanmıştır (p= 0.004, OR 2.86, %95 GA 1.36-6.03). Tozlu dumanlı işte çalışma
ve çocukken akciğer hastalığı geçirmenin kronik bronşit prevalansını artırdığı görülmüştür (sırasıyla p< 0.001, OR 9.53,
%95 GA 4.56-19.94; p< 0.001, OR 12.14, %95 GA 5.87-25.12). Erkek cinsiyet, düşük gelir seviyesi, soba ile ısınmak tek değişkenli lojistik regresyon analizinde anlamlı bulunmuşken, çok değişkenli analizde istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Eğitim seviyesi her iki analizde de istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur (p< 0.05).
Sonuç: Gümüşhane il merkezinde yaşayan 20 yaş ve üstü erişkinlerde kronik bronşit prevalansı %14.1 olarak bulunmuştur. İleri yaş (özellikle 50 yaş üstü), sigara içme, pasif içicilik, tozlu dumanlı işte çalışma ve çocukken akciğer hastalığı geçirme kronik bronşit gelişimi için risk faktörleri olarak bulunmuştur.
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SUMMARY
The prevalence of chronic bronchitis in adults living in the center of Gumushane
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Introduction: Chronic bronchitis and emphysema are major components of chronic obstructive pulmonary diseases
(COPD). The aim of this study was to determine the prevalence of chronic bronchitis 20 years and over living in the center
of Gumushane and to analyze the risk factors.
Materials and Methods: The study is targeted to reach 373 people who represent the center of Gumushane, 368 (98.6%)
people have been reached. Participants were filled modified version of the questionnaire created by the Medical Research
Council by face-to-face interview technique.
Results: The prevalence of chronic bronchitis was 14.1%. The average age was in the chronic bronchitis group and nonchronic bronchitis group was respectively 43.2 ± 12.9, 39.3 ± 11.6, and the differance was statistically significant (p< 0.05).
Considering the relationship between cigarette smoking with chronic bronchitis, it was more frequent in smokers than nonsmokers (p< 0.001, OR 4.74, 95% CI 2.47-9.17). Chronic bronchitis was observed in passive smokers than in non-smokers
(p= 0.004, OR 2.86, 95% CI 1.36-6.03). Occupational exposure to dust, fumes and history of childhood pulmonary diseases
were increased chronic bronchitis prevalence (respectively, p< 0.001, OR 9.53, 95% CI 4.56-19.94; p< 0.001, OR 12.14, 95%
CI 5.87-25.12). Male gender, low income level and to warm up with stove were found statistically significant by univariate
logistic regression analysis but these risk factors were not statistically significant in the multivariate analysis. Educational
level was not found statistically significant in both analysis (p> 0.05).
Conclusion: The prevalence of chronic bronchitis was 14.1% in 20 years and older adults living in the center of Gumushane. Old age (especially over the age of 50), active or passive smoking, occupational history of dust, fumes and history of
childhood pulmonary diseases were found to be risk factors for chronic bronchitis.
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Bu çalışmanın amacı; Gümüşhane il merkezinde yaşayan 20 yaş ve üstü erişkinlerde kronik bronşit prevalansını saptamak ve risk faktörlerini analiz etmektir.

GİRİŞ
Kronik bronşit ve amfizem, kronik obstrüktif akciğer
hastalığı (KOAH)’nın majör iki komponentidir. Birbirini
tekrar eden iki yıl boyunca üç ay ve daha fazla öksürük
ve balgam çıkarma şikayetine kronik bronşit denir (1).
Sigara içmek kronik bronşit için bilinen en önemli risk
faktörüdür (2,3). Tozlu dumanlı işte çalışma, biomass
maruziyeti, çocukken geçirilmiş solunum yolu hastalığı
ve düşük sosyoekonomik seviye bilinen diğer risk faktörleridir (4-7). Ayrıca, erkeklerde ve ileri yaşlarda hastalık daha sık görülmektedir (6).

MATERYAL ve METOD
Araştırma Gümüşhane il merkezinde Mart 2010-Ocak
2011 tarihleri arasında yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu 2009 yılı adrese dayalı nüfus kayıt verilerine göre
Gümüşhane il merkezinde yaşayan 20 yaş ve üstü nüfus 12.819 kişidir (12). Bu nüfusun 6385’i erkek,
6434’ü kadındır. Bu sayı esas alınarak optimum örnek
büyüklüğü, %95 güven aralığı, %20 prevalans, %5 yanılma payı sonucunda Epi Info Statcalc programı ile
373 olgu olarak hesaplanmış ve sistematik olasılıklı örnekleme yöntemiyle ulaşılması hedeflenmiştir. Yüz seksen dört ev ziyareti yapılmış, toplam 368 (%98.6) kişiye, yüz yüze görüşme tekniğiyle anket formu doldurtul-

Kronik bronşit prevalansı Brezilya’da %12.7, Nepal’de
%18.3 olarak bulunmuşken, 38 çalışmanın alındığı bir
derlemede bu oran %6.4’tür (8-10). Türkiye’de ise Kayseri ili kırsalında 20 yaş ve üstü erişkinlerde yapılan bir
çalışmada bu oran %13.5 olarak bulunmuştur (11).
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muştur. Anket formu “Medical Research Council” tarafından oluşturulan anketin modifiye edilmesiyle elde
edilmiştir (13). Bu anketle birbirini takip eden iki yıl boyunca üç ay ve daha fazla öksürük ve balgam çıkarma
şikayeti olanlara kronik bronşit tanısı konulmuştur (1).
Ayrıca bu anket formuyla yaş, cinsiyet, meslek, eğitim
durumu, gelir seviyesi (düşük, orta, yüksek), evin ısınma şekli (soba, kalorifer), sigara içimi ve paket-yılı,
evin içinde sigara içilip içilmediği (pasif içicilik), mesleki maruziyet ve çocukken akciğer hastalığı geçirip
geçirmediği araştırılmıştır.

fazla olarak saptanmıştır (OR 2.33, %95 GA 1.25-4.38)
(Tablo 1).
Gelir seviyesi ile kronik bronşit prevalansı arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p< 0.001) (Tablo 1). Gelir durumu orta olanların düşük olanlardan (p= 0.016) ve
yüksek olanlardan (p= 0.006); gelir durumu düşük
olanların da yüksek olanlardan (p< 0.001) daha fazla
kronik bronşit olduğu saptanmıştır. Çalışmaya alınan
bireylerin eğitim seviyesiyle kronik bronşit görülmesi
arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır (p> 0.05).

İstatistiksel Analiz

Kronik bronşit ile sigara içme durumu arasındaki ilişki
incelendiğinde sigara içenlerde içmeyenlere göre daha
fazla hastalık oluştuğu görülmüştür (p< 0.001) (Tablo
2). Yapılan ikili analizlerde sigara içmeyenler ve içmiş
bırakmış olanlar ile sigara içenler ve içmiş bırakmış
olanlar arasında fark bulunmamıştır (p> 0.05). Ancak
sigara içenlerin kronik bronşite yakalanma riski içmeyenlere göre 4.7 kat daha fazladır (OR 4.74, %95 GA
2.47-9.17). Ayrıca, kronik bronşit görülenlerin paket/yıl açısından sigara tüketimi görülmeyenlere göre
istatistiksel açıdan anlamlı seviyede yüksektir (p<
0.001). Cinsiyete göre sigara içmenin kronik bronşit
gelişimine etkisi incelendiğinde hem erkek hem de kadınlarda sigara içiyor veya içmiş olmanın sigara içmemiş olmaya göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık
oluşturduğu saptanmıştır (sırasıyla p= 0.005, p=
0.026) (Tablo 3).

Çalışmada tanımlayıcı istatistiklerden frekans, yüzde,
ortalama, standart sapma, medyan, minimum ve maksimum değerleri sunulmuştur. Kronik bronşit görülen
grup ile görülmeyen grubun kategorik değişkenlerle
arasındaki ilişkilerde 2 x 2’lik tablolarda beklenen değeri beşten küçük olan göze olduğunda Fisher kesin
testi, diğer durumlarda Pearson ki-kare testi kullanılmıştır. Kronik bronşit görülen kişilerle görülmeyen kişilerin yaşları ve sigara kullanımı (paket/yıl) arasındaki
farkların analizinde Mann-Whitney U testi kullanılmıştır.
Analizler SPSS 18.0 paket programıyla yapılmıştır.
Kronik bronşit gelişimindeki risk faktörlerinin analizinde lojistik regresyon analizi yapılmıştır. Tek değişkenli
ve çok değişkenli analizlerde risk değerlendirmeleri
Odds oranı (OR) ve güven aralıkları (GA) ile sunulmuştur. 0.05’ten küçük p değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

Pasif içiciler incelendiğinde ise sigara içmeyenlere göre
daha yüksek kronik bronşit prevalansı saptanmıştır (p=
0.004, OR 2.86, %95 GA 1.36-6.03) (Tablo 2). Ayrıca
pasif içici olan kadınlarda kronik bronşit gelişimi pasif
içici olmayanlara göre anlamlı seviyede yüksek bulunmuşken, bu açıdan erkeklerde anlamlı farklılık bulunmamıştır (sırasıyla p= 0.006, p> 0.05) (Tablo 4).

BULGULAR
Çalışmada hedeflenen 373 kişinin 368 (%98.6)’ine ulaşılmıştır. Bunların 191’i erkek, 177’si ise kadındır. Bu
örneklemde kronik bronşit prevalansı %14.1 (52 kişi)
olarak bulunmuştur.
Çalışmaya alınan bireylerin yaş ortalaması 39.8 ± 11.9
yıldır. Kronik bronşit saptananların yaş ortalaması 43.2
± 12.9 yıl iken, saptamayanların yaş ortalaması 39.3 ±
11.6 yıldır ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır
(p< 0.05). Ayrıca, çalışmaya alınan bireyler yaş gruplarına ayrıldığında, gruplar arası kronik bronşit prevalans
farkı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p= 0.004)
(Tablo 1). Elli yaşı kesim noktası olarak aldığımızda 50
yaşından büyüklerde, 50 yaşından küçüklere göre yaklaşık üç kat daha fazla kronik bronşit görüldüğü saptanmıştır (p< 0.001, OR 2.99, %95 GA 1.61-5.56).

Tozlu dumanlı işte çalışan olgularda kronik bronşitin
daha fazla olduğu saptanmıştır (p< 0.001, OR 9.53,
%95 GA 4.56-19.9) (Tablo 2). Çocukken akciğer hastalığı geçirenlerde geçirmeyenlere göre 12.14 kat daha
fazla kronik bronşit geliştiği saptanmıştır (p< 0.001,
%95 GA 5.87-25.12). Ayrıca çalışmada ısınma aracı
olarak soba kullananların, kalorifer kullananlara göre
biraz daha fazla kronik bronşit olduğu bulunmuştur (p=
0.049, OR 1.83, %95 GA 0.99-3.35) (Tablo 2).
Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde ise kronik
bronşit için en önemli risk faktörleri sırasıyla çocukken
geçirilmiş akciğer hastalığı (OR 12.82, %95 GA 4.9533.33), aktif (OR 10.53, %95 GA 3.21-34.48) ve pasif
sigara (OR 7.23, %95 GA 2,59-20,23) içimi, tozlu dumanlı işte çalışma (OR 5.03, %95 GA 1.96-12.99) ve

Cinsiyet açısından gruplar analiz edildiğinde erkeklerde
kronik bronşit prevalansı %18.8 iken, kadınlarda %9
olarak bulunmuş olup, aradaki fark istatistiksel olarak
anlamlıdır (p= 0.007) (Tablo 1). Ayrıca erkeklerde kadınlara göre kronik bronşit olma riski 2.33 kat daha
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Tablo 1. Sosyoekonomik ve demografik değişkenlerle ilişkili kronik bronşit prevalansı tablosu.
Değişkenler

Olgu sayısı

Kronik bronşit prevalansı (%)

p

20-29

79 (%21.5)

11 (%13.9)

0.004

30-39

118 (%32.1)

8 (%6.8)

40-49

85 (%23.1)

11 (%12.9)

50-59

66 (%17.9)

18 (%27.3)

60 yaş üstü

20 (%5.4)

4 (%20)

Erkek

191 (%51.9)

36 (%18.8)

Kadın

177 (%48.1)

16 (%9)

Düşük

111 (%30.2)

26 (%23.4)

Orta

203 (%55.2)

26 (%12.8)

Yüksek

54 (%14.7)

0

OR (%95 GA)

Yaş
2.99
(1.61-5.56)

Cinsiyet
0.007

2.33
(1.25-4.38)

Gelir seviyesi
< 0.001

Düşük-Orta
2.08
(1.14-3.80)
Düşük-Yüksek
2.43
(1.39-4.23)
Orta-Yüksek
2.11
(1.18-3.91)

Eğitim durumu
İlkokul

127 (%34.5)

20 (%15.7)

Ortaokul

84 (%22.8)

14 (%16.7)

Lise

90 (%24.5)

13 (%14.4)

Üniversite

67 (%18.2)

5 (%7.5)

> 0.05

-

OR: Odds oranı, GA: Güven aralığı.

50 yaş ve üzeri olma (OR 3.26, %95 GA 1.39-7.63)
olarak saptanmıştr. Bununla beraber cinsiyet, eğitim,
ısınma aracı ve gelir seviyesi bu analizde anlamlı bulunmamıştır.

Çalışmada kronik bronşit prevalansı özellikle 50 yaşın üstünde daha yüksek saptanmıştır. Kronik bronşitin en yüksek görüldüğü yaş aralığı ise 50-59’dur ve Menezes ve arkadaşlarının yaptığı çalışmayla benzerdir (8). Çalışmamızda erkek olgularda kronik bronşit kadınlara oranla 2.3
kat daha fazla görülmüşken, çok değişkenli analiz sonucunda cinsiyet farkı kronik bronşit için risk faktörü olarak
bulunmamıştır. Birçok çalışmada erkeklerde kronik bronşit prevalansı çalışmamıza benzer şekilde yüksek çıksa
da bazı çalışmalarda bu oranın eşit hatta kadınlar lehine
daha yüksek olduğu saptanmıştır (6,9,11,16-18). Bunun
olası bir nedeni bazı bölgelerde kadınların erkeklere göre
daha fazla biomass maruziyetidir (19).

TARTIŞMA
Bu çalışmada Gümüşhane il merkezinde yaşayan 20
yaş ve üzeri bireylerin kronik bronşit prevalansı araştırılmış ve %14.1 olarak bulunmuştur. Türkiye’den yapılan tek diğer çalışma Kayseri’de yapılmış ve kronik
bronşit prevalansı %13.5 olarak bulunmuş olup, bizim
sonuçlarımızla benzerdir (11). Bununla beraber farklı
ülkelerde yapılan çalışmalarda çok farklı sonuçlar ortaya çıkmştır. 2006 yılında yapılan bir derlemede 38 çalışma incelenmiş ve kronik bronşit prevalansı %1.2 ile
%22.7 arasında bulunmuştur (10). Bunun nedenleri ise
çalışma yapılan popülasyonun sosyoekonomik seviyesi, sigara içme durumu, yaş ortalaması, tozlu dumanlı
işte çalışma ve biomass maruziyetidir (2-5,7,14,15).
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Araştırmamızda gelir seviyesi düştükçe kronik bronşit
prevalansının arttığı görülmüştür. Montnemery ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada da benzer şekilde sosyoekonomik seviye ile kronik bronşit prevalansı arasında
ters ilişki bulunmuştur (20). Düşük sosyoekonomik seviye direkt hastalığa yol açmasa da bu durumda sigara
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Tablo 2. Kronik bronşit ile risk faktörleri arasındaki ilişki.
Değişkenler

Olgu sayısı

Kronik bronşit prevalansı (%)

p
< 0.001

OR (%95 GA)

Sigara içme durumu
İçmiyor

223 (%60.6)

17 (%7.6)

İçiyor

103 (%28)

29 (%28.2)

4.74

*

İçmiş-bırakmış

42 (%11.4)

6 (%14.3)

(2.47-9.17)

Evet

42 (%11.4)

12 (%28.6)

Hayır

326 (%88.6)

40 (%12.3)

Pasif içici mi?
0.004

2.86
(1.36-6.03)

Tozlu dumanlı işte çalışıyor mu?
Evet

37 (%10.1)

19 (%51.4)

Hayır

331 (%89.9)

33 (%10)

< 0.001

9.53
(4.56-19.94)

Çocukken akciğer hastalığı geçirdi mi?
Evet

40 (%10.9)

22 (%55)

Hayır

328 (%89.1)

30 (%9.1)

Soba

187 (%50.8)

33 (%17.6)

Kalorifer

181 (%49.2)

19 (%10.5)

< 0.001

12.14
(5.87-25.12)

Isınma aracı
0.049

1.83
(0.99-3.35)

OR: Odds oranı, GA: Güven aralığı.
* Bu sonuç içen-içmeyen hasta grupları arasındaki farkı göstermektedir.

Tablo 3. Sigara içme durumu ile kronik bronşit prevalans ilişkisi.
Kronik bronşit
Cinsiyet
Erkek

Kadın

Sigara içme durumu

Var

Yok

p
0.005

Sigara içmiyor

9 (%10.2)

79 (%89.8)

İçiyor-içmiş bırakmış

27 (%26.2)

76 (%73.8)

Sigara içmiyor

8 (%5.9)

127 (%94.1)

İçiyor-içmiş bırakmış

8 (%19)

34 (%81)

0.026

Tablo 4. Pasif içicilik ile kronik bronşit prevalans ilişkisi.
Kronik bronşit
Cinsiyet
Erkek

Kadın

Pasif içicilik durumu

Var

Yok

p
> 0.05

Pasif içici

5 (%38.5)

8 (%61.5)

Pasif içici değil

31 (%17.4)

147 (%82.6)

Pasif içici

7 (%24.1)

22 (%75.9)

Pasif içici değil

9 (%6.1)

139 (%93.9)

içiminin daha fazla olması, tozlu dumanlı işte çalışma
ve geçirilmiş hastalıkların daha fazla görülmesi nedeniyle kronik bronşit prevalansının daha yüksek olduğu
bilinmektedir (8).

0.006

erişkinlerde yapılan çalışma sonucunda da sigara içmenin kronik bronşit gelişiminde majör risk faktörü olduğu bulunmuştur (21). Kronik bronşit gelişiminde içilen sigara miktarı ve sigaranın özelliği de önemlidir.
Menezes ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada günde
20 adet ve üstünde sigara içenlerde kronik bronşit ge-

Sigara içmek kronik bronşit gelişiminde primer risk
faktörüdür (14). On altı ülkede 20-44 yaş arası genç
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lişiminin 8.1 kat arttığı saptanmıştır (22). Ayrıca aynı
çalışmada tütünü sararak filtresiz içmenin, filtreli sigara tüketimine göre daha yüksek riske sahip olduğu
gösterilmiştir. Bizim çalışmamızın sonucunda da literatürle benzer şekilde sigara içmenin kronik bronşit riskini artırdığı ve kronik bronşit olanların paket/yıl cinsinden daha fazla sigara içtiği saptanmıştır.

Afrika’da yapılan bir çalışmada, kronik bronşit gelişimi
için tüberküloz infeksiyonu geçirmenin sigara içmekten
daha öncelikli bir risk faktörü olduğu saptanmıştır (18).
Ev içi hava kirliliğinin kronik bronşit prevalansını artırdığı bilinmektedir (31). Özellikle soba ve ocaklarda
kullanılan tezek ile bu risk daha fazla artmaktadır
(32,33). Çalışmamızda da soba ile ısınan bireylerde her
ne kadar yakıt olarak tezek kullanılmasa da kaloriferle
ısınanlara göre daha yüksek kronik bronşit prevalansı
saptanmış, fakat bu fark çok değişkenli analizde bulunmamıştır.

Sigara dumanına maruz kalan pasif içicilerde de kronik
bronşit, astım ve hipertansiyon gibi birçok hastalığın
riski artmaktadır (23). Prescott ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada 13.897 kişide sigara içmenin
akciğer fonksiyonlarına cinsiyet üzerinden etkisi incelenmiştir (24). Bu çalışmaya göre kadın içicilerin solunum fonksiyon kaybının erkeklere göre daha fazla olduğu görülmüştür. Tayvan’da yapılan bir çalışmada kadınların sigara içmesinin kronik bronşit prevalansını
24.8 kat artırdığı, pasif sigara içiminin ise 3.7 kat artırdığı saptanmıştır (25). Bizim çalışmamızda da pasif sigara içiminin cinsiyetten bağımsız olarak kronik bronşit riskini 2.9 kat artırdığı saptanmıştır. Bununla beraber çalışmamızda cinsiyet açısından kadınlarda pasif
içiciliğin erkeklere göre kronik bronşit gelişimi açısından anlamlı olduğu saptanmıştır.

Yapılan çalışmalarda eğitim seviyesi ile kronik bronşit
sıklığı arasında ters ilişki olduğu gösterilmesine rağmen, çalışmamızda düşük eğitim seviyesi ile kronik
bronşit prevalansı arasında ilişki saptanmamıştır ve bu
çalışmamızın sınırlamalarından birisidir (7-20). Belki
bunun bir nedeni de çalışmanın ilçe veya köyde değil il
merkezinde yapılmış olmasıdır. Bir diğer sınırlama ise
kronik bronşit saptanmış bireylere solunum fonksiyon
testinin yapılamamış olmasıdır.
Sonuç olarak yapılan çalışmada Gümüşhane il merkezi 20 yaş ve üstü erişkinlerde kronik bronşit prevalansı
%14.1 olarak bulunmuştur. Eğitim seviyesi her iki regresyon analizinde de kronik bronşit için risk faktörü olarak bulunmamıştır. Erkek cinsiyet, gelir seviyesinin düşük olması ve ısınma aracı olarak soba kullanımı ise
tek değişkenli analizde risk faktörleri olarak bulunmasına karşın çok değişkenli regresyon analizinde anlamlı
çıkmamıştır. Bunun nedeni çok değişkenli analize alınan diğer risk faktörlerinin daha baskın olmasıdır. Ancak ileri yaş (özellikle 50 yaş üstü), sigara içme, pasif
içicilik, tozlu dumanlı işte çalışma ve çocukken akciğer
hastalığı geçirme her iki analizde de kronik bronşit gelişimi için risk faktörleri olarak bulunmuştur. Bu bilgiler
ışığında gerek aktif gerekse pasif sigara içimine karşı
spesifik koruyucu kampanyalar düzenlenmesi, çocukken geçirilen solunum yolu hastalıklarının uygun tedavi edilmesi ve iş ortamı hava kirliliğinin önlenmesi kronik bronşit gelişimine karşı koruyucu olabilir.

Kronik bronşit ve KOAH hastalarının %15’inde nedenin
mesleki maruziyet olduğu bilinmektedir (26). Çalışmamızda tozlu dumanlı işlerde çalışan 37 olgu bulunup,
bunların 19 (%51.4)’unda kronik bronşit saptanmıştır.
Ayrıca çok değişkenli analizde tozlu dumanlı işte çalışmanın kronik bronşit riskini beş kat artırdığı görülmüştür. Bu tozlu dumanlı iş alanı şehrin geçim kaynaklarından biri olan altın, bakır ve çinko gibi değerli madenlerin çıkarıldığı ocaklarda çalışan işçilerdir. Özellikle altın
madeni içindeki silikanın kronik bronşit semptomlarına
neden olduğu bilinmektedir (27). Bu maden işçilerindeki yüksek prevalansın nedeni de tozlu bir ortamda
çalışma ve silika maruziyeti olabilir.
Çocukken akciğer hastalığı geçirmek kronik bronşit
gelişiminde bir diğer risk faktörüdür (28). Bununla beraber İngiltere ve Galler’de yapılan bir çalışmada, çocukken geçirilmiş akciğer hastalığı bölgesel olarak kronik bronşit mortalitesiyle ilişkilendirilmiştir (29). Çalışmamızda da literatüre benzer şekilde çocukken akciğer
hastalığı geçirenlerde kronik bronşit prevalansı daha
yüksek saptanmıştır ve yapılan çok değişkenli analizde
en önemli risk faktörü olduğu görülmüştür. Kronik
bronşit için bilinen majör risk faktörü sigara olsa da bazı çalışmalarda çocukken geçirilmiş akciğer hastalığının daha ön planda olduğu görülmektedir. Yamaguchi
ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada, çocukken
geçirilmiş akciğer hastalığı kronik bronşit gelişimi için
en önemli faktör olarak bulunmuştur (30). Yine Güney
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