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ÖZET
İnsan vücudundan çevreye olan ısı kayıpları temel olarak duyulur ısı ve gizli ısı
şeklinde iki grupta incelenmektedir. Duyulur ısı kayıpları, sıcaklık farkından kay-
naklanan deriden iletim, taşınım, ışınım ve solunan hava aracılığıyla olmaktadır.
Gizli ısı kayıpları ise deriden terin buharlaşması ve difüzyonu, ve ayrıca solunum
yoluyla gerçekleşmektedir. Vücuttan çevreye bu şekillerle transfer edilen ısının
yaklaşık % 90’ı deriden, % 10’u da solunum sisteminden gerçekleşmektedir. 

Bu çalışmada, hafif aktivite seviyesinde olan bir kişinin, farklı mevsimlerdeki gün
içerisinde solunum yoluyla gerçekleştirdiği duyulur ve gizli ısı kayıpları hesap-
lanarak karşılaştırmalar yapılmıştır. Mevsimsel ve çevresel değişikliklerin ısı
kaybı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; vücuttan
solum yoluyla gerçekleşen duyulur ve gizli ısı kayıpları önemli değişkenlikler
göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çevresel değişiklikler, duyulur ısı, gizli ısı, insan vücudu,
solunumla ısı kaybı, termo-regülasyon

1. Giriş
İnsan vücudu, alınan besinler ve teneffüs ettiği oksijen ile enerji üre-

ten ve ürettiği enerjinin işe dönüştüremediği kısmını ısı olarak dış

ortama ileten termodinamik bir sistem olarak düşünülebilir[1].

İnsanlar, aktivite seviyesine bağlı olarak 100 ile 1000 W aralığında

ısı üretirler. Aktivite seviyesindeki artış, vücudun ürettiği ısı mikta-

rında da artışa neden olur. Buna karşın, insanların hayati fonksiyon-

larını sürdürebilmeleri için dış ortam şartlarındaki değişkenlikler ne

olursa olsun vücut, iç bölge sıcaklığını belirli bir aralıkta tutmak

zorundadır. Bu sıcaklık aralığı, aşırı sıcak ve aşırı soğuk ortamlarda

çok az değişkenlik gösterebilir[2].

Öngel ve Mergen [3] yaptıkları çalışmada, normal şartlarda insan

vücudunun iç sıcaklığının 36,5 °C - 37,5 °C ve deri yüzey sıcaklığı-

nın ise ortalama 31,5 °C - 33,5 °C aralığında kalması gerektiğini

ifade etmektedirler. Tunç ve arkadaşları [4]’na göre, vücut içerisin-

deki organların hayati fonksiyonlarını sürdürebilmesi, ancak bu dar

sıcaklık aralığında mümkündür. Bu sıcaklık sınırları içerisinde
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insanlar konfor hissini yaşayabilir ve yaşamlarını

sağlıklı bir şekilde sürdürebilirler.

Metabolizma tarafından üretilen ısının işe dönüştü-

rülmeyen kısmı vücuttan dışarı transfer edilir. Bu

transfer, temel olarak duyulur ve gizli ısı transferi

şeklinde gerçekleşir [5]. Vücut iç bölgelerinden deri

yüzeyine iletim ve taşınım ile olan ısı transferi, deri-

den çevre ortama iletim, taşınım ve ışınımla gerçek-

leşir [6]. Deriden gizli ısı transferi, deri yüzeyi ve

çevre ortam arasındaki su buhar basıncı, sıcaklık

farkı, hava hızına bağlı şekilde, ter olarak adlandırı-

lan ve deriden difüzyon sonucu geçen nemin deri

yüzeyinden buharlaşması ile gerçekleşir [2]. Diğer

bir gizli ısı transfer şekli, solunumla vücut iç sıcaklı-

ğının düşürülmesidir. Solunum yoluyla vücut iç böl-

gelerine çevreden ısı girişi sağlanmakta, iç bölgeler-

deki ısı, nem de eklenerek duyulur ve gizli ısı şek-

linde çevre ortamına transfer edilmektedir [7].

Tunç ve arkadaşları [8] yaptıkları çalışmada, vücut-

tan çevreye transfer edilen ısının yaklaşık % 90’ının

deriden, % 10’unun solunum sisteminden gerçekleş-

tiğini belirtmektedirler.

Bu çalışmada, hafif aktivite seviyesinde olan bir

kişinin farklı mevsimlerdeki gün içerisinde solunum

yoluyla gerçekleştirdiği duyulur ve gizli ısı kayıpla-

rı hesaplanmıştır. Gün içerisinde ortam sıcaklığı,

bağıl ve özgül nem miktarları ve atmosferik basınç

değerlerindeki değişikliklerin ısı kaybı üzerindeki

etkileri incelenmiştir. Ayrıca, farklı mevsimlerdeki

solunum yoluyla gerçekleşen duyulur ve gizli ısı

kayıpları karşılaştırılmıştır. Vücuttan solunum

yoluyla dışarı atılan havanın özgül nem miktarları ve

sıcaklıklarındaki değişimler incelenmiştir.    

2. Materyal ve Yöntem
2.1. Vücudun Enerji Dengesi Modeli
İnsan vücudunun iç yüzeyinden deri yüzeyine doğru

gerçekleşen ısı transferi, Şekil 1’de gösterildiği gibi

iletim, taşınım (iç bölgelerden deri dokusuna doğru

kan hareketi) ve iç bölgelerden deri yüzeyine doğru

iletilen sıvı transferi ile gerçekleşir. Toksoy [7]’a

göre bu sıvı hareketi (kütle transferi), deri yüzeyinde

ter zerreciklerinin oluşumuna, oluşan ter sıvısının

buharlaşması da ısının dış ortama atılmasına neden

olmaktadır.

Çelik ve Bayazıt [8]’ın ifade ettiği gibi,  insan vücu-

dunun dış çevreye karşı verdiği sıcaklık tepkisi

termo-regülasyon sistemidir. Öngel ve Mergen [5]’e

göre, bu termodinamik sistem, vücudun iç sıcaklığı-

nı 37±0,5 °C ve deri yüzey sıcaklığını ise ortalama

31,5-33,5 °C arasında tutmakla yükümlüdür. Bu ısıl

dengenin korunması için üretilen ısı ile çevreye

transfer edilen ısı arasındaki fark aynı olmalıdır.

Çelik ve Bayazıt [8] çalışmalarında, vücudun ısıya

maruz kalması durumunda, termo-regülasyon siste-

min vücuda ısı geçişini en aza indirecek şekilde

cevap vereceğini ifade etmektedir. Doku sıcaklıkları,

optimal kimyasal reaksiyonların meydana gelmesi

için biyolojik olarak güvenli seviyelerde tutulur.

Termo-regülasyon sistem, bu seviyeleri deriye olan

taşınım ve iletim oranlarını değiştirerek ayarlar.

Dolayısıyla bazal sıcaklık dağılımı, dokudan iletilen

ısı, kanla yüzeye taşınan ısı ve yüzey ısı geçişi ile

şekillendirilir. Bundan dolayı, vücudun ısıl dengesi

kararlı bir şekilde sabit kalmaktadır. Metabolik reak-

siyonlar sonucunda üretilen ısı, deri yüzeyinden çev-

reye transfer edilen ısı tarafından dengelenmezse

vücut sıcaklığı artar veya azalır.

Kaynaklı ve Yamankaradeniz [1]’e göre, vücut ile

çevresi arasındaki ısı geçişi ile ilgili, sürekli rejim

enerji dengesi ve anlık enerji dengesi modelleri

Şekil 1. Vücut ile çevre arasında ısı transferi [3]
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olmak üzere yaygın olarak iki model kullanılmakta-

dır. 

2.2. Sürekli Rejim Enerji Dengesi Modeli
Fanger [9,10] tarafından geliştirilen sürekli rejim

enerji dengesi modelinde, vücudun ısıl dengede

olduğu ve enerji depolamasının ihmal edilebileceği

kabul edilir. Vücut içi ve deri tek bir bölme olarak

ele alındığı için, titreme ve kan akışı denetimi göz

önüne alınmaz. Dolayısıyla vücut sıcaklığı zamana

göre değişmez. Metabolizma tarafından işe dönüştü-

rülemeyen enerji, deri yüzeyinden ve solunumla

çevre ortama transfer edilerek bir enerji dengesi

kurulur. Bu enerji dengesi;

M – W = Qsk + Qres

= (C + R + Esk) + Cres + Eres)    [W/m2]              (1)

bağıntısı ile ifade edilir. Burada; M metabolik ısıl

enerji üretimi, W yapılan mekanik iş, Qres solunum

ile olan toplam ısı kaybı, Qsk deriden olan toplam ısı

kaybı, Cres solunumla ilgili taşınım (duyulur ısı)

kaybı, Eres sonlumla ilgili buharlaşma (gizli) kaybı,

C+R deriden duyulur ısı kaybı, Esk deriden toplam

buharlaşma kaybını ifade etmektedir [11]. 

2.3. Vücuttan Solunum Yoluyla Isı Kayıpları
Solunum sırasında, vücuda solunan havaya taşınım

ve buharlaşma nedeniyle duyulur ve gizli ısı geçişi

olur. Solunum sırasında önemli miktarlarda ısı geçi-

şi söz konusu olabilir. Çünkü hava çevre koşulların-

da solunur ve iç vücut sıcaklığı veya iç vücut sıcak-

lığının çok az altında bir sıcaklıkta doymuş olarak

dışarı atılır. Solunumla ilişkili duyulur ve gizli ısı

kayıpları[3];

Cres = mrescp,a(tex – ta) / AD (2)

Eres = mreshfg(Wex – Wa) / AD (3)

eşitlikleri ile ifade edilir. Bu eşitliklerde, mres (kg/s)

solunan hava debisi, Wex (kg H2O/kg kuru hava)

dışarı atılan havanın özgül nemi, tex (°C) dışarı atı-

lan havanın sıcaklığı, Wa (kg H2O/kg kuru hava)

solunan çevre havasının özgül nemi ve cp,a (kJ/kg.K)

havanın özgül ısısı, ta (°C) çevre ortam sıcaklığı ve

hfg (kJ/kg.K)  suyun gizli buharlaşma ısısıdır. Çıplak

vücudun DuBois yüzey alanı AD (m2) ile gösterilir

ve;

AD = 0,202.m0,25.l0,775 (4)

şeklinde hesaplanır. Buradaki m (kg) kişinin kütlesi-

ni, l (m) ise kişinin boyunu ifade etmektedir [3].

Yukarıdaki denklemeler, parametrelerin değerlerini

yaklaşık veya deneysel bağıntılarla ifade ederek

basitleştirilebilir. Normal koşullarda, solunan hava

debisi önemli ölçüde metabolik hızın bir fonksiyonu

olup,

mres = Kres . M (5)

bağıntısı ile verilmektedir. Bu bağıntıda, Kres bir

oranlama sabitidir (2,58 kg.m2/MJ).

Solunum havası, yaklaşık doymuş halde olup dışarı

atıldığı sırada sıcaklığı vücut sıcaklığına yakındır.

Fanger [10] tarafından geliştirilen,

tex = 32,6 + 0,066ta + 32Wa (6)

Wex = 0,0277 + 0,000065ta + 0,2Wa (7)

deneysel denklemleri, olağan iç çevre koşullarında

dışarı verilen havanın halini belirlemek için kullanı-

lır. Çevre havanın özgül nemi, toplam veya baromet-

rik basınç pt (kpa) ve çevre havanın su buharı basın-

cı pa (kpa) yardımı ile,

Wa = 0,622pa / (pt – pa) (8)

şeklinde yazılabilir [3]. 

3. Bulgular ve Tartışma
İnsan vücudunun ısıl dengesini belirleyen en önemli

faktörlerden birisi olan çevresel faktörler; ortam

sıcaklığı, bağıl nem, özgül nem, rüzgar hızı, atmos-

fer basıncı gibi meteorolojik parametrelerdir. Bu

parametrelerin insan vücudunun solunum yoluyla
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gerçekleştirdiği ısı kaybı üzerindeki etkilerini incele-

mek amacıyla Türkiye’de Adana ili sınırları içerisin-

deki Çukurova Üniversitesi Balcalı yerleşkesi seçil-

miştir. İstasyondan elde edilen parametreler 2 Ekim

2008, 2 Ocak, 2 Nisan ve 2 Temmuz 2009 tarihleri-

ne aittir ve değerler 15 dakika aralıklarla ölçülmüş-

tür. Ölçümden elde edilen parametrelerin minimum

ve maksimum değerleri Çizelge 1’de verilmiştir. 

Kütlesi 70 kg, boyu 1,73 m olarak belirlenen kişinin

hafif aktivite seviyesinde olduğu düşünülmüştür. Bu

kişinin vücut iç sıcaklığı ve deri sıcaklığı 36,8 °C ve

33,7 °C olarak sürekli rejim enerji dengesi modeline

göre sabit olduğu kabul edilmiştir. Kişinin metabolik

ısıl enerji üretimi 1 met (58,2 W/m2) alınmıştır.

Kişinin DuBois yüzey alanı 1,8 m2 hesaplanmıştır.

Çevresel faktörlerin ve fizyolojik özelliklerin elde

edilmesiyle vücuttan solunum yoluyla gerçekleşen

duyulur ve gizli ısı kayıpları Şekil 2’de gösterilmiş-

tir. Görüldüğü gibi, duyulur ısı kayıpları gizli ısı

kayıplarından tüm aylar için daha küçük değerdedir.

Tüm duyulur ısı kayıpları günün sabah saatlerinde en

yüksek değerlerde olurken, en düşük değerlerini

öğleden sonra 12:00 ile 16:00 saatleri arasında

almıştır. Bunun en önemli nedeni, ortam sıcaklığının

gün içerisindeki değişimidir. Ortam sıcaklığı, günün

sabah saatlerinde düşük seyrederken, öğleden sonra

yükselmektedir. Ortam sıcaklığında bir artışın olma-

sı, solunum yoluyla duyulur ısı kaybının azalmasına

neden olmaktadır. Aylara göre değerlendirme yaptı-

ğımızda, solunum yoluyla en büyük duyulur ısı

kayıpları Ocak ayında görülmüştür. Çünkü bu ayda

çevre ortam sıcaklığı diğer aylara göre tabii ki daha

düşüktür. Duyulur ısı kayıplarının en düşük hesap-

landığı ay ise Temmuz’dur. Nisan ve Ekim ayların-

daki duyulur ısı kayıpları ise birbirine benzer bir eği-

lim göstermiştir.  

Solunum yoluyla gerçekleşen gizli ısı kayıpları Şekil

2’den de görüldüğü gibi, duyulur ısı kayıplarının ter-

sine, genel olarak günün öğleden sonraki saatlerinde

bir artış göstermiştir. Bunun en önemli nedeni, solu-

nan çevre havasının özgül nemindeki değişimdir.

Çevre havasının özgül neminde bir azalma olması,

solunum yoluyla gizli ısı kaybının artmasına neden

olmaktadır. Aylara göre değerlendirme yaptığımızda,

solunum yoluyla en büyük gizli ısı kayıpları,  duyu-

lur ısı kayıplarında olduğu gibi, Ocak ayında hesap-

lanmıştır. Çünkü Ocak ayında dışarı atılan havanın

özgül nemi ile solunan havanın özgül nemi arasında-

ki fark, diğer karşılaştırılan aylara göre daha fazladır.

Ayrıca, Ocak ayında hesaplanan gizli ısı kaybı gün

içerisinde 5 W/m2 ile 5,5 W/m2 arasında çok büyük

bir değişkenlik göstermemiştir. Çünkü dışarı atılan

havanın özgül nemi ile solunan havanın özgül nemi

arasındaki fark, gün boyunca çok büyük bir değiş-

kenlik göstermeyerek 0,02512 (kg H2O/kg kuru

hava) ile 0,02727 (kg H2O/kg kuru hava) arasında

kalmıştır.   

Duyulur ve gizli ısı kayıplarının toplanması ile elde

edilen vücuttan toplam solunum yoluyla gerçekleşen

ısı kaybının farklı mevsimler için gün içerisindeki

değişimleri Şekil 3’te gösterilmiştir. Bu esnada, solu-

num yoluyla dışarı atılan havanın sıcaklıklarındaki

ve özgül nemindeki değişimler ise sırasıyla Şekil 4

ve 5’te gösterilmiştir. Grafiklerden de görüldüğü

gibi, solunum yoluyla en çok ısı kaybı, kış mevsimi

olan Ocak ayında olurken, en az, yaz mevsimindeki

Temmuz ayında gerçekleşmiştir. Ocak ayında, solu-

Çizelge 1. Ölçülen parametrelerin minimum ve maksimum değerleri

mehmet:Sablon  19.11.2009  13:39  Page 64



65

Makale

num yoluyla ısı kaybı değerleri, gün içerisinde 7,44

W/m2 ile 8,18 W/m2 arasında değişim gösterirken,

Temmuz ayında ise 2,42 W/m2 ile 3,74 W/m2 arasın-

da değişmiştir. Solunum yoluyla dışarı atılan hava-

nın sıcaklılarını incelediğimizde, en yüksek değerler

Temmuz ayında hesaplanmıştır. Özellikle öğleden

sonraki 12:00 ve 16:00 saatleri arasında bu sıcaklık-

larının arttığı görülmüştür. Solunum yoluyla dışarı

atılan havanın özgül nemindeki en yüksek değerler

Temmuz ayında, en düşük değerler ise Ocak ayında

hesaplanmıştır.

Solunum yoluyla gerçekleşen ısı kayıplarının gün

içerisindeki ortalama değerleri Şekil 6’da gösteril-

miştir. Şekilde görüldüğü gibi, insan vücudundan

solunum yoluyla en fazla ısı transferi Ocak ayında

gerçekleşmektedir. Bu aydaki duyulur, gizli ve top-

lam ısı kayıpları sırasıyla 2,49 W/m2, 5,33 W/m2 ve

Şekil 2. Vücuttan solunum yoluyla gerçekleşen duyulur ve gizli ısı kayıplarının gün içerisindeki değişimleri
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7,82 W/m2 olarak hesaplanmıştır. Ekim ve Nisan

aylarında hesaplanan ısı kayıpları birbirine yakın

değerlerde olup toplamda sırasıyla 5,34 W/m2 ve

5,75 W/m2 olarak hesaplanmıştır. En az ısı kayıpları-

nın olduğu Temmuz ayındaki ortalama duyulur, gizli

ve toplam ısı kaybı değerleri sırasıyla 0,56 W/m2,

2,57 W/m2 ve 3,13 W/m2’dir.   

4. Sonuçlar
• Solunum sırasında, vücuttan solunan havaya taşı-

nım ve buharlaşma nedeniyle duyulur ve gizli ısı

geçişi olmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre, gizli

Şekil 3. Vücuttan solunum yoluyla gerçekleşen toplam ısı
kaybının gün içerisindeki değişimi

Şekil 4. Vücuttan solunumla dışarı atılan hava
sıcaklığının gün içerisindeki değişimi

Şekil 5. Vücuttan solunumla dışarı atılan havanın
özgül neminin gün içerisindeki değişimi

Şekil 6. Solunum yoluyla gerçekleşen ısı kayıplarının
gün içerisindeki ortalama değerleri
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ısı kayıpları, duyulur ısı kayıplarından daha büyük

değerdedir.

• Ortam sıcaklığında bir artışın olması, solunum

yoluyla duyulur ısı kaybının azalmasına neden

olmaktadır. Tüm duyulur ısı kayıpları, günün sabah

saatlerinde en yüksek değerlerde olurken, en düşük

değerlerini öğleden sonra 12:00 ile 16:00 saatleri

arasında almıştır.

• Çevre havasının özgül neminde bir azalma olması,

solunum yoluyla gizli ısı kaybının artmasına neden

olmaktadır. Solunum yoluyla gerçekleşen gizli ısı

kayıpları, duyulur ısı kayıplarının tersine genel ola-

rak günün öğleden sonraki saatlerinde bir artış gös-

termiştir.

• İnsan vücudu, diğer aylara göre Ocak ayında solu-

num yoluyla çevreye daha çok ısı transfer etmekte-

dir. Bu aydaki ortalama duyulur, gizli ve toplam ısı

kayıpları sırasıyla 2,49 W/m2, 5,33 W/m2 ve 7,82

W/m2 olarak hesaplanmıştır.

• Elde edilen sonuçlara göre; vücuttan solum yoluy-

la gerçekleşen duyulur ve gizli ısı kayıpları, mev-

simsel ve çevresel değişikliklerden önemli bir

şekilde etkilenmiştir. 

Semboller
AD DuBois yüzey alanı (m2)

cp,a Havanın özgül ısısı (kJ/kg.K)

Cres Solunumla ilgili taşınım (duyulur ısı) kaybı (W/m2)

C+RDeriden duyulur ısı kaybı (W/m2)

Eres Sonlumla ilgili buharlaşma (gizli ısı) kaybı (W/m2)

Esk Deriden toplam buharlaşma kaybı (W/m2)

hfg Suyun gizli buharlaşma ısısı (kj/kg)

Kres Oranlama sabiti (kg.m2/MJ)

l Boy (m)

m Kütle (kg)

M Metabolik ısıl enerji üretimi (W/m2)

mres Solunan hava debisi (kg/s)

pa Çevre havanın su buharı basıncı (kPa)

pt Atmosfer basıncı (kPa)

Qsk Deriden olan toplam ısı kaybı (W/m2)

Qres Solunum ile olan toplam ısı kaybı (W/m2)

ta Ortam sıcaklığı (°C) 

tex Dışarı atılan havanın sıcaklığı (°C)

W Yapılan mekanik iş (W/m2)

Wa Solunan çevre havasının özgül nemi (kg H2O/kg

kuru hava)

Wex Dışarı atılan havanın özgül nemi (kg H2O/kg

kuru hava)
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