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ÖZET: İşe alınmadan önce yapılan muayene Avrupa Birliği dahilindeki birkaç 
ülkede sıklıkla uygulanan ve önemli bir işlemdir. Tıbbi sürveyans programlarının 
faydaları genellikle kabul edilmez ve yapıları genelde tutarsızdır. 
 Bu inceleme çalışmasının amacı mevcut literatüre dayanarak, kullanışlı tıbbi 
tarama ve sürveyansı değerlendirmektir. MEDLINE, başlangıcından 2010 Mart 
ayına kadar araştırılmıştır. Elde edilen literatür akran denetimiyle değerlendirilmiş 
ve ilgili veriler sistematik ekstraksiyon şemasını takip ederek toplanmıştır. 
 İşe yerleştirmeden önce yapılan tarama, işle ilgili alerji rahatsızlığı geliştirme 
konusunda yüksek bir riske sahip olmayan bireyleri belirler, fakat işe 
yerleştirmeden önce yapılan taramanın, bir işe almama kriteri olarak kullanılması 
oldukça zayıftır. Tıbbi sürveyans programları, işle ilgili astım rahatsızlığı yaşayan 
veya geliştiren çalışanları tanımlar. Bu programlar aynı zamanda, gerekli koruyucu 
tedbirleri alarak semptomların kötüleşmesini engellemek için de kullanılabilir. Her 
bir çalışanın taşıdığı riske göre uyarlanan sürveyans programı dahilindeki farklı 
araçların kombinasyonu tahmin edilebilir değeri geliştirir. 
 Tıbbi sürveyans programları tıbbi ve sosyo-ekonomik faydalar sağlar. Ancak, 
işe almadan önce yapılan tarama, çalışanları işe almamak adına kullanılamaz. Bu 
taramalar, sürveyans stratejileri için bir başlangıç noktası olarak kullanılabilir. Çok 
katmanlı bir yaklaşım söz konusu programların etkinliğini artırabilir ve giderlerini 
azaltabilir. 
 
ANAHTAR KELİMELER: Spesifik olmayan bronşiyal aşırı duyarlılık, işe almadan 
önce muayene, hassasiyet, deri prick testi, işle ilgili astım 
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''Tıbbi tarama'' ve ''tıbbi sürveyans'' terimlerinin farklı şekilde kullanılması nedeniyle önce 
bu makalede kullanıldıkları gibi bu terimleri tanımlayacağız. 
 
Tıbbi tarama, en katı anlamıyla, bireyin normalde tıbbi tedavi talep etmesinden önce herhangi bir 
rahatsızlığı veya bedensel işlev bozukluğunu tespit etme yöntemidir. Taramanın en önemli amacı 
erken teşhis ve bireyin hemen tedaviye alınmasıdır; bu sebeple klinik bir odağı vardır. Tarama 
testleri genellikle henüz tıbbi bakım talep etmemiş olan fakat belli başlı sağlık problemleri 
açısından yüksek risk taşıyan, daha geniş nüfustaki bireylere yapılır. Özellikle, söz konusu 
rahatsızlığı geçirme konusunda yüksek bir olasılığa sahip bireylerin tespit edilmesinden ibarettir. 
Meslek ile ilgili astım alanında, ''tarama'' terimi genellikle, daha da kötüleşmesini önlemek adına 
(ikinci veya üçüncü derece koruma) rahatsızlığın mevcut olduğu kişileri tespit etmek için kullanılır. 
Tarama ile ilgili olarak tarama işlemi hastalığın varlığını değil, hastalığın risk faktörlerinin varlığını 
tespit etmek için yapılır. Bu işlemin, işe almadan veya işe yerleştirmeden önce yapılan 
değerlendirmelerde kullanılması önerilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün isteği üzerine, tarama kriteri, 
taramanın belli başlı bir durumda önerilip önerilmeyeceğine karar vermeye yardımcı olmak üzere 
geliştirilmiştir [1]. Diğer kriterlere göre, tarama programına büyük bir sağlık problemi dahil olmalı, 
gelişmiş bir prognoza yol açmalı, yapılan test testten geçen kişiler için kabul edilebilir olmalı, sevk 
için açık bir kriter olmalı, tarama giderleri sağlık sisteminin gider ve yararları ile karşılaştırılmalı ve 
tarama uzun vadeli bir hizmet olmalıdır. Potansiyel bağlamda taramayı destekleyen kanıtlar bu 
makalede açık bir şekilde ele alınmıştır. 
 
Tıbbi sürveyans, hedefe yönelik bir koruma gerektirecek, işyerinde meydana gelebilecek 
problemleri tanımlamak adına sağlık bilgilerinin analiz edilmesidir.  Sürveyans, hem nüfus veya 
grup bazlı aktiviteleri hem de bireysel bazlı aktiviteleri kapsayabilir. Bireysel aktiviteler 
dendiğinde genellikle çalışanın tarama ve gözlem işlevlerinden bahsedilir. Ancak tıbbi sürveyans 
genellikle taramaya oranla daha geniş bir kapsamda kullanılır, çünkü akabinde, hastalığın daha 
fazla ilerlemesine veya gelişimine karşı koruma amacıyla çalışma ortamını iyileştirme hedefiyle 
müdahale adımlarına geçilir. 
 
Tıbbi tarama genelde tüm çalışanlara oldukça hassas bir test uygulayarak ve sonrasında risk 
altında olan çalışanlarda daha fazla klinik değerlendirme yaparak gerçekleştirilir. Tarama testleri 
tercihen basit, hızlı ve düşük ücretlidir ve prensipte, yüksek pozitif ve negatif öngörü değerleri 
vermelidir. 
 
Tıbbi sürveyansın mantığı, hedefe yönelik müdahaleler ile işle ilgili astım rahatsızlığının yükünü 
azaltmaktır. Diğer bir deyişle, işle ilgili astım rahatsızlığının en iyi prognozu ve yüksek orandaki 
ortadan kaldırılma şansı semptomların daha kısa süreli yaşanması, tanı konmadan önce hafif 
dereceli bir astım ve buna neden olan işle ilgili unsurlara daha fazla maruz kalınmasını tamamen 
ortadan kaldırmakla ilgilidir [2]. Bir koruma stratejisi olarak tıbbi sürveyans, tarama, vaka bulma, 
takip ve müdahaleyi kombine eder. 
 
Hem tıbbi tarama hem de sürveyans, ikincil koruma stratejileridir. Taramanın amacı söz konusu 
hastalığa yakalanma konusunda yüksek bir olasılık taşıyan vakaları tespit etmekken tıbbi 
sürveyans çalışanların güvenlik ve sağlık koşullarını iyileştirmek adına bir koruma stratejisi olması 
nedeniyle tıbbi tarama ve sürveyans birbirlerinden farklıdır. Sürveyans genellikle takip olarak da 
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kullanılır ve her ikisi de benzer terimlerdir. Spesifik durumlarda tarama ve takibi, meslek ile ilgili 
astım ve alerji vakalarında birbirinden ayırmak zor olabilir. Olası bir erken belirtileri (hassasiyet) 
genellikle hızla geliştirilen semptomlar ve bazen de klinik hastalıklar takip edebilir. Bu nedenle, 
tercihen taramanın uygulandığı, semptomların gözlenmediği hastalığın ilk aşaması, erken 
semptomik hastalıktan ayırmak adına oldukça kısa olabilir. Ayrıca pratikte, genelde astım ve alerji 
vakalarında tarama ve sürveyans için benzer tıbbi aletler kullanılır; bu da hastalıkları birbirine 
karıştırmaya neden olabilir. 
 
Tıbbi sürveyans programları sadece işle ilgili astım hastalığının tespitinden sonra, işle ilgili astım 
hastası olan çalışanların maruz kalma süresinin azaltılması, iş değişikliğinin desteklenmesi, telafi 
ve farmakolojik tedavisi gibi uygun koruma önlemleri etkilidir. Bu da çok disiplinli bir yaklaşım 
gerektirir. Etkin koruma önlemleri, sürveyans ve maruz kalmanın değerlendirilmesini gerektiren 
meslekle ilgili astım ve işle ilgili astım hastalığının prognozunu geliştirmeye yöneliktir [3]. 
 
Sunulan, kabul edilen veya telafi edilen telafi taleplerinin sayısı/sıklığı, işle ilgili astım mesleki bir 
hastalık olarak kayıt edildiğinde ve tercihen zorunlu bir rapor ve bildirim sistemi kullanılmaya 
başlandığında, işle ilgili astım hastalığının sıklığının süre eğilimlerini takip etmek adına değerli bir 
araç olabilir. Bazı ülkelerde (örneğin, Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa), belli başlı koşullarda 
sağlık sürveyansı talep edilir ve sürveyans yüksek klinik ve kalite standardı ile yürütülmelidir. 
 
Özet olarak tıbbi sürveyans, uygulanacak korumalara ilgili tüm unsurları kapsayarak, mesleki 
sağlık tedarik zincirinde bir anlayış sağlar, fakat tek bir parametre olarak kullanılmak için çok 
kullanışlı değildir. Mevcut içerikte tıbbi sürveyans, (işle ilgili astım rahatsızlığının erken tespiti 
dahil) hastalık sürveyansı, astım hastası olan çalışanların tedavisi ve takibi, hastalığın 
ilerlemesinine karşı koruma, hastalığın süresini azaltmak ve diğer çalışanların bu rahatsızlığa 
yakalanmasına karşı korumak adına yapılacak müdahaleler olarak kabul edilir. 
 
YÖNTEMLER 
Bu incelemede yer alan ifade ve öneriler, BAUR ve ark. tarafından kapsamlı şekilde tanımlanan 
yöntemlere göre uluslararası literatürün sistematik değerlendirmesine dayanmaktadır. [4]. 
İfadeler, Royal College of General Practitioner'ın (Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji) (RCGP) üç 
yıldızlı sistemine göre derecelendirilmiştir. ***: güçlü kanıt, birden fazla yüksek kalitede bilimsel 
çalışmadan elde edilen genel anlamda tutarlı bulgularla sağlanır; **:orta dereceli kanıt; daha az 
sayıda, daha küçük veya daha düşük kalitedeki bilimsel çalışmadan elde edilen genel anlamda 
tutarlı bulgularla sağlanır *: sınırlı veya zıt kanıt, klinik çalışmalar, teorik düşünceler ve/veya klinik 
fikir birliğine dayanan, bilimsel kanıt niteliğinde olmayan tek bir bilimsel çalışma veya birden fazla 
bilimsel çalışmadan elde edilen tutarsız bulgularla sağlanır [5]. 
 
Araştırma sonuçları ve dikkate alınan makalelerin bir listesi BAUR ve ark. tarafından kanıt 
tablosuna dahil edilmiş ve makaledeki ek materyalde (tablo O3) sunulmuştur. [4]. 
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SONUÇLAR 
Sistematik literatür araştırmasının bir sonucu olarak 225 başlık tanımlanmıştır. Tam bir 
değerlendirme yaptıktan sonra şu kilit soru ile ilgili olan 72 belge seçtik: ''Tıbbi tarama ve 
sürveyansın faydaları nelerdir?'' 
 
İşe almadan önce yapılan tarama 
Bazı çalışmalarda, alerjenlerin çapraz-reaktivitesi nedeniyle, evcil ve laboratuvar hayvanları [6–8] 
veya bitki poleni ve un [9] gibi, meslek ile ilgili alerjenlere bağlı yapısal alerjenlere karşı önceden 
var olan hassasiyete sahip kişilerde, işle ilgili solunum yolları semptomları geliştirme açısından 
yüksek bir risk bulunmuştur. Boylamsal çalışmalar, mesleki hassasiyet ve astım benzeri 
semptomlar arasındaki ilişkide yanıltıcı olmuştur [10]. Bazı araştırmacılar böylesi bir ilişkinin var 
olduğunu bulurken [11–14], bazıları da bulamamıştır. [15]. Mesleki alerjenlere maruz kalma ve 
hassasiyet, muhtemelen bu genç yetişkin grubunda gözlemlenen astım hastalığının tek nedeni 
değildir. Aslında alerji ve astım birbirinden farklı yollarla gelişmiş olabilir [16]. Daha önceden var 
olan, spesifik olmayan bronşiyal aşırı duyarlılık (NSBHR), işle ilgili göğüs semptomları, işle ilgili 
astım ve işle ilgili alerjen ve izosiyanatlara karşı hassasiyet geliştirme açısından yüksek bir risk 
taşımayla ilgilidir. Yüksek moleküler ağırlıklı (HMW) alerjenlere (laboratuvar hayvanları, lateks ve 
un) maruz kalan, işe yeni başlamış 408 kişi üzerinde yapılan boylamsal bir çalışmada [17], 
başlangıç aşamasında ve önceden var olan NSBHR ile doktor tarafından teşhis konmuş astımın 
anlamlı şekilde meslek ile ilgili astım için yüksek bir riske teşkil ettiği bulunmuştur. KONGERUD ve 
iş arkadaşlarının [18, 19] alüminyum flüorüre maruz kalan çalışanlar üzerinde yaptığı iki 
çalışmada, ailede var olan astım rahatsızlığı ve işle ilgili astım benzeri semptomlar arasında 
sırasıyla önemli bir ilişki ve eğilim bulmuştur. Alerji veya atopi geçmişi, her iki çalışmada da astım 
benzeri semptomlar için yüksek bir riskle ilişkilendirilmemiştir. Gerçek bir ilişki söz konusu olsa 
dahi, ailesinde astım rahatsızlığı bulunan kişilerin muaf tutulması solunum yolları semptomlarının 
sıklığını %5'den daha fazla azaltmamıştır. 
 
Başlangıç aşamasındaki birçok değişkenin işle ilgili semptom ve akabinde astım rahatsızlığı 
geliştirme riskini belirliyor olmasına rağmen, bu risk faktörlerinin pozitif öngörü değerleri anlamlı 
bir tahminde bulunmak ve olası eğilime sahip bireylerde tarama yapmak için genellikle düşüktür 
[20, 21]. Bu durum özellikle, genel nüfusta oldukça sık gözlemlenen atopi için geçerlidir. Atopik 
bireyleri HMW alerjenlere maruz kalacakları işlerde çalıştırmamak potansiyel yeni çalışan sayısını 
büyük oranda azaltabilir ve haksız yere ayırım yapılmasına neden olabilir. Maruz kalmadan önce 
yapılan tarama testlerinin (öngörülen değer) etkinliği hakkında sadece birkaç tane boylamsal 
araştırma bulunmaktadır. Bilgilerin birçoğu, hali hazırda maruz kalan gruplarda yapılan tıbbi 
sürveyans programlarından elde edilmiştir. Bu programların çoğu, işle ilgili unsurlara olan 
hassasiyeti bir odak noktası (ve işle ilgili olmayan astım) olarak kabul etmiştir. Laboratuvar 
hayvanları [22, 23], un tozu [8, 9], turunçgillerdeki kırmızı keneler [24] ve alkalize enzimler [25] 
gibi HMW alerjenlere maruz kalan atopik çalışanlar arasında daha fazla işle ilgili astım rahatsızlığı 
gözlemlenmiştir. Papain enzimi [26] ve alüminyum atölyelerindeki dumana maruz kalan 
çalışanların [19] atopik olanlarında meslek ile ilgili astım geliştirme açısından yüksek bir risk 
bulunmamıştır. 
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Epidomiyolojik genetik çalışmaların yapılmamış olması nedeniyle, genetik taramanın verimi ve 
faydaları değerlendirilememektedir. İki çalışmada, pozitif sonuç alınan deri prick testi (SPT) ile 
fare alerjenleri ve insan lökosit antijenleri (HLA)-DRW6 arasında olumsuz bir ilişki bulunmuştur 
[27, 28]. HLA şablonları ve hassasiyetler ya da diğer işle ilgili sonuçlar arasındaki ilişkiyi araştıran 
başka bir yayın bulunmamaktadır. Bilinmeyen olumlu ve olumsuz öngörülen değer ve yüksek 
gidere sahip analiz nedeniyle, HLA tipikleştirme, geniş kapsamlı tıbbi tarama için bir seçenek 
olamaz. 
 
Maruz kalma sırasında çalışanların taranması ve tıbbi sürveyansı 
Değerlendirilen algoritmalara göre farklı tarama araçlarının ardışık şekilde kullanımı, tek bir 
tarama yönteminin kullanılmasına oranla, işle ilgili astım rahatsızlığını tespit etme kesinliğini ve 
etkinliğini artırmaktadır. Soru öğelerine dayanarak yüksek ve düşük risk gruplarının ön seçimi, 
meslek ile ilgili astım rahatsızlığının öngörülen olasılığını veya ilgili alerjenlere karşı hassasiyet gibi 
başlıca özelliklerle güçlü şekilde ilgili olma ihtimalini artırmaktadır [29–31]. 
 
HMW alerjenlerine maruz kalan denekler üzerinde yapılan çalışmalar, işle ilgili astım rahatsızlığı 
geliştirmeden önce latens süresinin önemli ölçüde değişebileceğini ve hastalığın ilk belirtilerinin, 
ilk maruz kalma zamanından sonra birkaç hafta ila birkaç yıl sonra ortaya çıkabileceğini 
göstermiştir [32, 33]. Bu nedenle maruz kalan çalışanların, maruz kalmaya başladıkları andan 
itibaren sürveyans altında tutulmaları gerekir ve kendilerine mesleki eğitim verilmelidir. 
 
Astıma neden olan bilinen unsurlara maruz kalınan işyerlerinde [2] veya tek bir vaka ya da gözlem 
etkinliği sonrasında [34–39] tıbbi sürveyans gerçekleştirildi. 
 
Birbirinden ayrı çalışmaların farklı tasarımları bulunmaktadır ve bu çalışmalar geniş bir ölçüm 
spektrumu, müdahaleler ve sonuç parametrelerini kullanarak değerlendirmeyi etkiler.  Sürveyans 
programlarının birkaç sistematik değerlendirmesi yürütüldü. Genellikle geçmişte yapılmış 
çalışmalardan meydana gelen mevcut kanıtlar, maruz kalma oranını azaltmaya yönelik, müdahale 
dahil olmak üzere tıbbi sürveyansın yararlı etkilerinin bir belirleyicisidir [39–44]. 
 
İşle ilgili astım rahatsızlıklarında tıbbi sürveyansın prospektif çalışmaları sınırlı sayıdadır. WILD ve 
ark. [45] 100.000 izosiyanat çalışanında pasif vaka bulguları ile semptom soru formu ve 
spirometre kullanarak sürveyansın yıllık sonuçlarını karşılaştırmak için izosiyanat astımın 
matematiksel bir simülasyon modelini kullanmıştır. Benzer bulgular WARREN ve ark. tarafından 
da bildirilmiştir. [46]. 
 
Tıbbi sürveyansın içeriği, ortam ve çalışmanın amacı ve tasarımına bağlı olarak çalışmadan 
çalışmaya büyük ölçüde değişmektedir; bu nedenle detaylı bir karşılaştırma yapmak imkansızdır. 
Birçok çalışmada sürveyans programının etkinliği çalışmanın konusu olarak ele alınmamıştır; tıbbi 
sürveyans daha çok bir tanısal yaklaşımı temsil etmiştir. Tıbbi sürveyans programları aşağıdaki 
bileşenleri içerebilir [20, 47, 48]: 
1) işle ilgili semptomları tespit etmeye yönelik işe yerleştirmeden önce veya periyodik şekilde bir 
soru formunun kullanılması; 2) bir solunum yolu alerjenine maruz kalma söz konusu olduğunda 
ve bununla ilgili mevcut ve standardize edilmiş testler bulunduğunda, SPT 'ler veya serum spesifik 
immünoglobulin (Ig)E antikorları açısından mesleki unsurlara olan hassasiyeti tespit etme; 3) 
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laboratuvar ve/veya işyerinde spesifik soluma denemeleri dahil özel bir tıbbi değerlendirme için 
semptomatik ve/veya hassasiyet gösteren çalışanların erkenden belirlenmesi [49]; ve 4) meslek 
ile ilgili rinit ve/veya NSBHR tanısı almış tüm çalışanlarda astım olasılığını araştırma. 
 
Tıbbi sürveyansla ilgili oldukça yeni bir yaklaşım, HMW alerjenlere maruz kalan çalışanlarda 
hassasiyet olasılığını tahmin etmek için geliştirilmiş bir tanı modeline dayanmaktadır. Bir tarama 
aracı olarak kullanılan soru bazlı tahmin modeli, çalışanların risk katmanlarını belirlemeyi 
sağlamıştır. Bu da daha fazla klinik değerlendirme yapmak adına çalışanları seçmeyi veya muaf 
tutmayı mümkün kılar [50–54]. Şekil 1 sorulardan elde edilen tahmin modelinin işle ilgili astım 
rahatsızlığı için tıbbi bir sürveyansta kullanımını göstermektedir. 
 
TARTIŞMA 
RCGP üç yıldızlı sistemine göre derecelendirilen aşağıdaki ifadeler sistematik analiz sonuçlarının özetini 
sunmaktadır (BAUR ve ark. ek materyalinde tablo O3 [4]). 
 

1) Gelecek iş çevrelerinde maruz kalabilecekleri alerjenlere hassasiyet gösteren çalışanlar, bu alerjenlere 
maruz kaldıktan hemen sonra mesleki astım veya NSBHR geliştirmeleri konusunda yüksek bir riske 
sahiptir (***) [6–8, 10, 11, 13, 14, 24]. 
 
2) Bu sebeple, spesifik hassasiyet işle ilgili alerjenler ve IgE seroloji ile SPT 'ler tarafından 
değerlendirilebilir (***) [6, 13, 23, 26, 55]. 
 
3) Atopi tarama sonuçlarının pozitif öngörü değeri, gelecekte gözlemlenebilecek mesleki hassasiyet, işle 
ilgili astım veya mesleki alerjik solunum rahatsızlıkları için yeteri kadar bir tahmin değeri sunmamaktadır 
(***) [8, 12, 13, 22, 25, 56]. 
 
4) Yüksek kalitede alerjen ekstratları ile standardize edilmiş olan SPT 'ler, laboratuvar hayvanları, lateks, 
enzim veya un gibi HMW duyarlayıcılarına maruz kalan çalışanlarda işle ilgili bir risk faktörü 
oluşturduğundan mesleki hassasiyeti tanımlamak adına uygun bir tarama yöntemidir (***) [6, 23, 24, 
55]. 

 
5) Soru formuna dayalı bir tanı modeli, daha fazla muayene edilmeye ihtiyaç duymayan 
bireyleri daha ileri klinik araştırma ve yönetim gerektiren kişilerden ayırır (*) [30, 31, 51]. 
 
6) (Hem işe almadan önce hem de çalışma sırasında) pozitif NSBHR öngörü değeri, mesleki 
astım için bir öngörü aracı olarak kullanmak için yeteri kadar güvenilir değildir (**) [7, 10, 17, 
57, 58]. 
 
7) İşe alınmadan önce ölçülen genetik eğilimler olası bir mesleki astım rahatsızlığının 
öngörülmesi için kullanışlı değildir, çünkü günümüzde tanımlanan genetik eğilimlerin işle ilgili 
astım, semptomlar ve işle ilgili astımın diğer belirtilerinin geliştirilmesiyle olan ilişkisi oldukça 
düşüktür (*) [27, 59, 60]. 
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ŞEKİL 1. Hava alerjenlerine bağlı olarak işle ilgili astım (WRA) rahatsızlığını tespit etmek adına tıbbi 
sürveyans için akış çizelgesi. P(S+): düzenli bir soru formu ile değerlendirilen hassasiyet olasılığı; HS: 
yüksek skor, örn; yüksek olasılık; IS: orta derecede skor, örn; orta derecede olasılık. Yayıncının izni ile [54] 
uyarlanmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WRA 
Aeroalerjenlere 

maruz kalan 
çalışanlarrda 

sürveyans  
 

Risk tanımlaması 
için tanısal model 

Düşük skor WRA 

Tıbbi inceleme 
gerekmemektedir 

Tedavi 
maruziyetin azaltılması 
İşyeri temizliği 
İş rotasyonu 
Bireysel koruma araçları 
maluliyet yönetimi 
İşten çıkma 

WRA- 

Mesleki solunum sistemi 
kliniği 

İşyeri hekimi 
WRA orta derece 

skor 
P(S+ IS) 

Yüksek skor 
P(S+ HS) WRA+ 

Şüpheli 
WRA 
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TABLO 1 Öneriler   

Öneriler Önerinin 
derecesi 

Kanıt seviyesi 
 

İşle ilgili astım rahatsızlığı geliştirme riskine sahip olan tüm çalışanların soru 
formuna dayanarak tanımlanması sürveyans için bir temel unsur olarak önerilir 

Güçlü Yüksek 

HMW alerjenlerine maruz kalabilecek denekler arasında işle ilgili hassasiyetin 
spesifik çapraz reaksiyonu için işe yerleştirmeden önce yapılan tarama işle ilgili 
astım rahatsızlığı konusunda yüksek risk taşıyan bireyleri tanımlamak adına önerilir 

Güçlü Orta derece 

Spesifik IgE veya SPT ile hassasiyetin tespit edilmesi, (laboratuvar hayvanları, unlu 
mamuller tozu, enzimler veya lateks gibi) HMW unsurlarına düzenli şekilde maruz 
kalma ile işle ilgili astım riski taşıyan deneklerin tanımlanması için (sadece işe 
yerleştirmeden önce değil) sürveyansa dahil edilmelidir. 

Güçlü Orta derece 

Atopik ve önceden astım rahatsızlığı veya hassasiyeti bulunan deneklerde, işle ilgili 
yüksek astım riski konusunda onları bilgilendirmek adına işe alınmadan önce bir 
araştırma yapılmalıdır 

Zayıf Orta derece 

Düşük PPV nedeniyle asemptomatik atopik veya hassasiyet gösteren deneklerin 
muhtemel mesleki alerjenlere veya tahriş edici unsurlara maruz bırakılmaması 
tavsiye edilemez 

  

Mesleki rinit ve/veya NSBHR tanısı almış tüm çalışanlarda tıbbi sürveyans 
programları yapılmalıdır 

  

Bu programlara periyodik bir soru formu, standardize edilmiş SPT veya serum 
spesifik IgE antikorları ile hassasiyet tespiti, semptom ve/veya duyarlılık gösteren 
deneklerin erkenden tıbbi değerlendirmeye ve astım değerlendirmesine tabi 
tutulmasını içermelidir Sürveyans programları, risk taşıyan bireylerin mesleki eğitimi 
sırasında uygulanmalıdır 

Güçlü Orta derece 

Sürveyans sırasında semptom veya hassasiyetin tanımlanması, mesleki astım, işle 
ilgili astım, rinit ve KOAH rahatsızlıklarının tanısı veya bunlardan hariç tutulmasıyla 
sonuçlanmalıdır 

Güçlü Yüksek 

Tanı modelleri ile elde edilen risk katmanları, daha gelişmiş bir tıbbi değerlendirme 
yapmak adına maruz kalan çalışanları seçmek için tıbbi sürveyansta kullanılabilir 

Güçlü Orta derece 

İkincil bir koruma olarak, erken duyarlılık, alerjik semptomlar ve mesleki astım 
tespitine ek olarak kapsamlı bir tıbbi sürveyans programı, maruz kalmanın 
değerlendirilmesini ve hem çalışanlarda hem de maruz kalma miktarında 
hedeflenen müdahalenin yapılmasını içerir 

Güçlü Orta derece 

 
HMW: yüksek moleküler ağırlık; Ig: immünoglobulin; SPT: deri prick testi; PPV: pozitif öngörü değeri; NSBHR: spesifik 
olmayan bronşiyal aşırı duyarlılık; KOAH: Kronik obstruktif akciğer hastalığı. 
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8) Farklı testlerin bir kombinasyonu (soru formları ve psikolojik ve immünolojik testler, vs.) 
bireysel tarama yöntemlerinin öngörü değerini artırabilir (***) [29–31]. 
 
9) Şu seçeneklerden en az biriyle kombine ederek tıbbi sürveyans aracılığıyla işle ilgili solunum 
semptomları, duyarlılık ve işle ilgili astımı erkenden tespit etmek mümkündür: ilgili bir merkezde 
spesifik hassasiyet tespiti, NSBHR testi, spesifik soluma testi ve tanısal çalışma (**) [20, 47, 49, 
51, 54, 61–63]. 
 

10) Tıbbi sürveyanstan (vaka bulma) meydana gelen sürveyans programlarının değerlendirilmesi, 
işverenlerin geribildirimleri ve maruz kalmanın kontrol önlemleri, işle ilgili astım oranının 
aşağıdaki sürveyans programlarının kullanılması ile düşürülebileceğini belirtmektedir (**) [2, 39–
41, 43]. 
 
11) Tıbbi sürveyans engelliliğin oluşmasını ve sosyo-ekonomik giderleri azaltabilir (*) [45]. 
 
12) Tıbbi sürveyans programlarında öngörü için kullanılan tanı modelleri dikkatli bir şekilde 
tasarlanmalıdır ve nerede ve nasıl kullanılacağı açık bir şekilde belirtilmelidir. Söz konusu tanı 
modelleri sınırlı bir kesinliğe sahiptir ve doğrulanması ve ayarlanması ve birçok durumda mesleki 
unsura özel bir yaklaşım sergilemesi gerekir (*) [50, 51]. 
 
Bireysel tarama araçlarının etkinliği BAUR ve ark. tarafından yayınlanan makalede tartışılmıştır. 
[4]. Atopi veya sigara içme gibi risk faktörlerinin öngörü değeri, MAESTRELLI ve ark. tarafından 
yapılan işle ilgili astım için risk faktörleri çalışmasında kapsamlı şekilde açıklanmıştır. [61]. 
 
İşle ilgili astım, mesleki astım, tarama ve sürveyans için farklı ve birbiriyle örtüşen tanımlar 
bulunmaktadır. Çalışmaların sonuç ölçümleri ve heterojenliğindeki farklılıklar sofistike meta-
analitik yöntemler kullanılmasını zorlaştırmıştır. Buna rağmen, bazı ifade ve önerilerde 
bulunulabilir (tablo 1). 
 

İşe yerleştirmeden önce yapılan tarama, işle ilgili semptom geliştirme konusunda yüksek risk 
taşıyan çalışanları belirleyebilir. Hiçbir zaman işle ilgili astım geliştirmeyecek birçok çalışan işe 
alınmayacağı için bu testlerin pozitif öngörü değerleri bir seçim kriteri olarak kullanmak adına 
oldukça düşüktür. Ancak, işe yerleştirmeden önce yapılan muayeneler çalışanları yüksek bir riske 
sahip oldukları ve bir takım koruyucu tedbirlerin alınmasının gerektiği konusunda bilgilendirmek 
için bir fırsat oluşturabilir; işe yerleştirmeden önce elde edilen sonuçlar hedeflenen tıbbi 
sürveyans programları için temel bir çizgi olabilir. Bu durum, British Occupational Health 
Research Foundation (İngiliz İş Sağlığı Araştırma Vakfı) [60, 63] ve American College of Chest 
Physicians'ın (Amerikan Göğüs Hastalıkları Doktorları Koleji) esasları ile örtüşmektedir [64]. 
 
Yapılan son çalışmalar [65–67] mesleki açıdan yüksek risk taşıyan nüfusta işle ilgili astım 
rahatsızlığı için sürveyans programlarının yararlı olduğunu ve mesleki astım vakalarının sayısını 
azaltabileceğini göstermektedir. Erken tanı ve akabinde maruz kalmanın ortadan kaldırılması 
NSBHR'nin giderilmesi ve tıbbi tedavi giderlerinin azaltılması dahil daha iyi bir sağlığa sahip olma 
şansını artırmaktadır. 
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Daha önce verilen bilgiler eşliğinde verilen tanı testlerinin bağımsız ve ek öngörü değerlerini 
değerlendirmek önemlidir. Öngörü araştırması buna, farklı test sonuçları arasında ortak bir 
bağımlılığı açıklayan tasarım ve analizde çok çeşitli yaklaşım kullanarak bir çözüm sunar. Her bir 
öğenin bilgisi, seçilen bir sonucun olası öngörüsü olarak açıklanabilir. Bu teknik, olasılık 
eşitlemede her bir bağımsız prediktöre bir ağırlık verilmesine imkan verir ve mevcut (tanı) veya 
gelecekteki (prognoz) sonucun olasılık tahminini sağlar. Bu nedenle mesleki sağlıkta uygulanan 
öngörü modelleri, bir işyeri hekiminin mesleki hastalık riski taşıyan çalışanları dikkate alarak belli 
başlı bilinmezlikleri ele almasını sağlar. Başlıca hedef düşük giderlere risk tahmininde bulunmaktır 
ve bu, işle ilgili astımın klinik değerlendirmesi ve yönetimi için ilk adım olabilir [29, 30, 50]. 
Modeller, danışmanlık ve müdahaleleri (örneğin alerjik lateks eldivenlerin yerine başkasını 
kullanmak gibi [5, 42]) başlatabilir ve bu sebeple spesifik risk gruplarını tanımlamak için oldukça 
kullanışlıdırlar. Tıbbi sürveyans ile ilgili oldukça yeni bir yaklaşımda, HMW alerjenlere maruz kalan 
çalışanlarda hassasiyet olasılığını tahmin etmek için geliştirilmiş bir tanı modeli geliştirilmiştir. Bir 
tarama aracı olarak kullanılan soru formu bazlı öngörü modelleri çalışanların düşük-, orta- ve 
yüksek risk gruplarına ayrılmalarını sağlar. Bu da daha fazla klinik değerlendirme yapmak adına 
çalışanları seçmeyi veya muaf tutmayı mümkün kılar. 
 
Gelecekteki araştırmalar 
Hastalık yönetimindeki rolü tartışılsa bile, tıbbi sürveyansın ne zaman ve nasıl yapılacağı, hangi 
testlerin kullanılacağı, testlerin sıklığı ve farklı meslek gruplarında hangi sonuç parametrelerinin 
kullanılacağı hala cevap bekleyen önemli sorulardır. Tıbbi sürveyansın yararının doğrudan 
kanıtları sınırlı olduğu için açıkça tanımlanmış araç ve sonuçları kullanarak prospektif çalışmaların 
yapılmasına ihtiyaç vardır. 
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