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Mezotelyoma topluma göre değişiklik göstermekle birlikte nadir görülen bir hastalıktır. İlk defa 1924 

yılında tanımlanmış, asbest ile ilişkisi ise 1960’ lı yıllarda ortaya konulmuştur. Türkiye’de mezotelyoma Prof. Dr. 
İzzettin Barış önderliğinde çevresel asbest maruziyetinin mezotelyomaya neden olduğunun tespit edilmesi ve 
dünya literatürünü değiştirmesi ile büyük önem kazanmıştır. 

Mezotelyoma, mezotel hücrelerden (akciğer zarını oluşturan hücreler) köken alan primer malign (kötü 
huylu) bir tümördür. Mezotelyoma olgularının büyük çoğunluğu plevra (akciğer zarı) tutulumu ile görülmekle 
birlikte; perikard, periton, tunika vajinalis gibi çeşitli organ ve sistemleri kaplayan zarlarda da ortaya 
çıkabilmektedir. Mezotelyomanın %60-90 oranında asbest kaynaklı olduğunu söylemek mümkündür. Fakat 
Erionite (asbest benzeri bir mineral), radyasyon, onkojenik virüsler (kanser yapıcı virüsler), karbon nanotüplerin 
(karbonun farklı şekilde bulunan kristali)de etyolojide yer aldığı ayrıca sporadik ve idiyopatik vakalar da 
gözlenmektedir. Özellikle ailesel vakaların tespit edilmesi ile akciğer kanserinde olduğu gibi mezotelyomanın da 
genetik özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir.  

Asbest; beyaz toprak olarak da bilinen, ısıya, aşınmaya, kimyasal maddelere oldukça dayanıklı, yapısal 
özellikleri açısından esnek, lifli yapıda bir mineraldir. Doğal bir fibröz silikat (dokularda katılaşma yapan silisik 
asit tuzu) olup yeryüzünün birçok yerinde toprak örtüsünde birikimler halinde bulunmaktadır. Isı ve suya karşı 
gösterdiği yalıtımsal özellikleri nedeni ile kırsal alanda evlerde sıva-badana amaçlı, çatıda, kaplamada, izolasyon 
amaçlı kullanılmaktadır. Kentlerde inşa edilen binalarda da izolasyon amaçlı kullanılmış olduğu bilinmektedir. 
Son yıllarda kentsel dönüşüm sırasında eski binaların kontrolsüz yıkımı ile çevreye asbest salınımı olabileceği, bu 
nedenle yıkım öncesi asbest analizlerinin yapılması gerekmektedir. Asbest solunum yolu ile akciğere ve plevraya 
ulaştıktan sonra moleküler değişiklikler 10-50 yıl içinde gelişebilmektedir. Bu sürecin yıllara yayılmış olması 
hastalığın sinsi karakterde olmasına neden olmaktadır. Plevrada başlayan değişiklikler Asbestoz, Plevral efüzyon 
(akciğer zarları arasında sıvı toplanması), Plevral kalınlaşma, Hiyalinize ve kalsifiye plevral plaklar şeklinde 
benign (kötü huylu olmayan) değişiklikler olarak kalabileceği gibi mezotelyoma gibi malign hastalıkların 
gelişmesine de neden olabilmektedir.  

Hastada plevrada başlayan değişiklikler çok yavaş ilerlediği için hasta uzun süre bir şikayet 
tariflemeyebilir. Tesadüfen, kontrol amaçlı yapılan tetkiklerde erken evre mezotelyoma olguları 
saptanabilmektedir. Fakat göğüs ağrısı, nefes darlığına öksürük, ses kısıklığı, disfaji, gece terlemesi, yorgunluk, 
kilo kaybı şikayetlerinin de eklenmesi hastalığın ileri evrede olabileceğini düşündürmektedir. Birçok hasta ileri 
evrede tanı almaktadır. 

Mezotelyomanın tanısında hekimi ilk uyaran hastanın öyküsüdür. Doğduğu, yaşadığı yer ve meslek 
öyküsü tanı için önceliklidir. Tanı için bilgisayarlı tomografi ve PET-BT gibi ileri tetkikler kullanılmaktadır. Tedavi 
için de cerrahi yöntemler, kemoterapi, radyoterapi, immunoterapi; lokal tedavide plöredez (akciğer zarlarını 
yapıştırma işlemi) ve plevra içine sıcak kemoterapi yöntemleri mevcuttur. Bu tedavilerin deneyimli merkezler ve 
alanında uzman hekimler tarafından yapılması önerilmektedir. 

Ülkemizde 2012 yılında T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından “Türkiye Asbest Kontrolü Stratejik Planı” 
yapılmış ve mezotelyomanın yıllık insidans hızının 20-30 yıl içinde azalmaya başlaması tahmin edilmektedir. 
Kırsal alanda asbest karışımlı toprak kullanımı azaltılması ve asbestin çevresel ve mesleksel maruziyetlerinin 
azaltılması ya da ortadan kaldırılması temel hedefler olmuştur. Ülkemizde ise halen yıllık insidans hızının (yıllık 
yeni olgu sayısı) yüksek olduğu tahmin edilmektedir. Kırsal alanda asbest karışımlı ak toprak kullanımı azalmış 
ancak kısmen devam etmektedir. Yöresel olarak mezotelyoma insidansının 2020’li yıllardan sonra yavaş da olsa 
düşme seyri göstermesi beklenmektedir.  

  
 
 


