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Arka plan  
 

Mesleki akciğer hastalıklarına sık rastlanmaktadır ve sağlık sürveyansı, vakaların erken 
dönemlerinde tespit edilebilmelerine yardım etmek için bir araçtır. 

Hedefler Solunum yollarıyla ilgili sağlık sürveyansı dahilindeki iyi uygulama alanlarını tespit etmek ve pratikte 
kullanılacak tavsiyeler oluşturmaktır. 

Yöntemler 1990’dan bu yana yarı sistematik metodoloji aracılığıyla yayınlanan literatür araştırılmıştır. 

Sonuçlar 
 

Medline ve Embase’de toplam 561 dosya tespit edilmiştir. Diğer arama motorlarında, bu iki ana 
aramada tespit edilmeyen başka herhangi bir belgeye ulaşılmamıştır.  Bu belgelerin 79’u daha 
detaylı incelenmiş ve 36 belge tam analiz için ayrılmıştır.  

Sonuçlar Solunum yollarıyla ilgili sağlık sürveyansı, hastalık tipi dahilinde bile diğerleriyle kıyaslanamaz bir 
durumdur.  Standart olarak onaylanmış bir anket ve buna yönelik kılavuz geliştirilmelidir. Akciğer 
işlev testi yaygındır ve genellikle kanıtlarla desteklenmektedir. Genç işçilerde akciğer işlevinin 
kesitsel olarak yorumlaması, hastalığı erken dönemlerde tespit etmek amacıyla oldukça dikkatli 
şekilde değerlendirilmelidir. Örneğin her işçi için daha düşük bir sınır kullanılarak elde edilen zorlu 
ekspiratuvar volümünün 1 s/zorlu yaşamsal kapasite oranının ve akciğer işlevinin ayrıntılı yorumu 
tavsiye edilmektedir. İmmünolojik testler aynı mesleki alerjenlere maruz kalmış küçük işçi 
gruplarında yararlı olmaktadır.  Eğitim, yetiştirme ve gelişmiş iş sağlığı politikaları herhangi bir 
noktada sağlık sürveyansında başarısız olanlarla gerektiği şekilde ilgilenildiğine emin olmak 
amacıyla sağlık sürveyansının yükselişini sağlayabilir.  

Anahtar 
kelimeler 

Akciğer işlevi; görüntüleme; solunum yolları sağlığı; solunum yolları belirtileri; sürveyans. 
 

 
Giriş 
 
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre" iş sağlığı sürveyansı; engelleme, sağlığı düzeltme, iş kabiliyeti ve iş 
gücünün refahı amacıyla verilerin devamlı ve sistematik olarak toplanması, analizi, yorumu ve dağıtımı 
iken [1], Birleşik Krallık Sağlık ve Güvenlik İdaresi (SGİ) sağlık sürveyansını 'belirli sağlık risklerine maruz 
kalan çalışanlar arasında işle ilgili sağlık sorunlarına yönelik sistematik, düzenli ve gereğine uygun 
prosedürlerin uygulamaya koyulması ve sonuçlara göre hareket edilmesi olarak tanımlamaktadır [2].   
Sağlık sürveyansı, çalışanların yetiştirilmesini ve eğitimini pekiştirmek için fırsat sunmaktadır. Sağlık 
sorunlarının  etkileri erken dönemde saptandıktan sonra, işverenler sağlık sorunlarının ilerlemesini 
engelleyen denetimler oluşturabilir ya da mevcut olanları geliştirebilirler. Bu durum aynı zamanda 
işverenlerin işyeri denetim önlemlerindeki bozulmalara dikkat etmek gibi sağlık risklerini 
değerlendirmesine yardımcı olabilecek bilgiler elde edilmesini sağlar.  
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 Tanımı ne olursa olsun, bu çalışmanın amaçları açıktır; sağlık sürveyansı hastalığı erkenden 
tespit etmeyi, hastalıktan etkilenen işçi(ya da işçileri) hastalığa sebep olan ortamdan uzaklaştırmayı 
ya da hastalığa sebep olan durumun kendisini ortadan kaldırma veya kontrol altına almayı, ya da 
tüm bu yaklaşımların bir kombinasyonunu, bilinen bir nedene dayalı sağlık riskinin gelişmiş şekilde 
sayısallaştırılmasını, risk altındaki (yeni) grupların tespiti ve iş hastalıklarına ilişkin epidemiyolojik 
verilerin toplanmasını sağlamaktadır. 
 Kişisel sağlık etkilerine ek olarak, işle ilgili solunum yolları hastalıkları bireyin, devletin ve 
işverenin üzerinde büyük bir ekonomik yük oluşturmaktadır.  Örneğin, 1995 yılında emeklilik yaşına 
dek mesleki astımdan (MA) muzdarip olan 205 çalışanın aldığı engellilik tazminatının toplam 
maliyeti,  yaklaşık 1,8 milyon sterlindir [3]. Mesleki astımın toplum üzerindeki tahmini maliyetine 
ilişkin gerçekleştirilen daha güncel bir incelemede bu maliyetin 70 ila 100 milyon sterlin (2003 
yılındaki mesleki astım vakalarının yaşam boyu maliyeti) arasındadır ve bunun %49'u birey, %48'i 
devlet, %3'ü ise işverenler tarafından karşılanmaktadır [4]. 
 SGİ, 10 yıllık süre içerisinde tüm yeni mesleki astım vakalarının engellenmesinden kaynaklanan 
potansiyel finansal getirileri 2001 yılından itibaren 579 milyon ile 1,2 milyar sterlin arasında 
hesaplanmıştır [5]. Astım teşhisiyle ilgili maliyetler hastalığın ciddiyetini arttırdığından [6–8], mesleki 
astımın daha iyi teşhis ve tedavi edilmesi ile potansiyel olarak büyük ekonomik birikimler ve sağlık 
sürveyansı programlarını mesleki astımdaki maliyeti düşüren azalmalara bağlamak amacıyla kısıtlı 
ancak inandırıcı veriler elde edilebilir [9,10].  
 Diğer mesleki solunum yolları hastalıklarına ilişkin veriler yeterince detaylı değildir. Örneğin, her 
KOAH hastasının (doğrudan ve dolaylı maliyetler dahil) 163.908 sterlin maliyeti olduğu ve yaklaşık 
1,4 milyon sterlin değerinde NHS’ye doğrudan maliyeti olduğu tahmin edilmesine rağmen, mesleki 
kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) ekonomik maliyetlerine ilişkin oldukça az veri 
bulunmaktadır [11]. 
 Belirli durumlarda sağlık sürveyansı temin etmek işveren için yasal bir zorunluluk ve sorumluluk 
teşkil etmektedir [12]. Silikosisin gelişme riski ortaya çıktığında, silikaya maruz kalan işçilerin sağlık 
sürveyansı buna bir örnektir. Daha genel olarak, işyerinde maruz kalınacak zararlı durumları 
engellemek hem işçilerin hem işverenlerin sorumluluğudur[13]. 
 Bu gereksinimler ve mesleki solunum yolları hastalıklarının maliyetleri ve nedenlerine ilişkin 
artan kanıtlar göz önüne alındığında solunum yollarıyla ilgili sağlık sürveyansına yönelik evrensel 
ölçüde kabul edilmiş bir yaklaşım olmadığının bilincinde olmak gereklidir. 
 Bu nedenle, solunum yollarına ilişkin sağlık sürveyansındaki iyi uygulamaları alanlarını tespit 
etmek üzere gerçekleştirilen literatür taramasının bulgularını rapor etmekteyiz.  
 
Yöntemler 
 
Bu literatür taraması Medline, Embase, Bilim Ağı, NIOSHTIC, HSELINE, OSHLINE, RILOSH ve CISDOC 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Son incelemede yalnızca hakemli dergilerde yayınlanan özgün 
araştırma belgeleri yer almaktadır. Düzenleyici belgeler ve incelemelere yer verilmemiştir.   
Araştırma, Tablo 1’de verilen önceden tanımlanmış terimler kullanarak İngilizce dilinde 1990’dan 
itibaren yayınlanan makale ve belgelerle sınırlanmıştır. 
 İlk olarak tespit edilen tam başlıklar ve özetler arasında seçim yapılmıştır. İlk incelemede 
solunum yollarıyla ilgili sağlık sürveyansına ilişkin olabileceği düşünülen tam belgeler ayrıca 
incelenmiştir.  Seçim yaparken aşağıdaki genel seçim kıstasları uygulanmıştır:   (i) Yalnızca mesleki 
solunum yolları sağlığı sürveyansıyla ilgisi olan belgeler (ii) ağırlıklı olarak yeni neden sonuç ilişkileri 
kurmaya çalışan ya da epidemiyolojik veriler elde etmeye çalışan makaleler çalışmanın dışında 
bırakılmıştır. 
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 Bu süreç daha tipik özellikte bir incelemeyle sınırlı kalmadığı için, SIGN tarafından temin edildiği 
gibi kanıt kalitesi derecelendirme sistemi kullanmanın uygunsuz olacağına karar verilmiştir.  Ancak, 
bir veri elde etme aracı dahili kullanım amaçlı geliştirilmiş ve ilgili kanıtları özetlemek için 
kullanılmıştır. Sona kalan belgeler ağırlıklı olarak endüstri sektörüne, maruz kalma şekline ve veri 
sentezine yönelik hastalık sürecine göre kıyaslanabilir kesitlere ayrılmıştır. 
 
Sonuçlar 
 
Medline ve Embase’de toplam 560 belge tespit edilmiştir. Diğer arama motorlarında, bu iki ana 
aramada tespit edilmeyen başka herhangi bir belgeye ulaşılmamıştır.  Bu belgelerin 79’u daha 
detaylı incelemeye alınmış, tam analiz için 36’sı ayrılmıştır. Bu detaylara Tablo 2’de yer verilmiştir. 
Bulguların belirgin şekilde raporlanması amacıyla, söz konusu belgeler daha detaylı analiz için 
aşağıdaki şekilde alt gruplara ayrılmıştır ve bazıları birbiriyle örtüşmektedir: (i) silikaya maruz kalma 
(beş makale); (ii) astım haricindeki obstrüktif akciğer hastalıkları (4 makale); (iii) astım (26 makale); 
(iv) diğer akciğer hastalıkları (2 makale); ve (v) matematiksel modelleme yaklaşımları. 
 
(i) Silikaya maruz kalma 
 
Silikaya maruz kalma ile geleneksel olarak ilişkilendirilen endüstrilere odaklanmış beş makale 
mevcuttur ve çimento[14], inşaat [15], seramik [16], çin kili [17] ve kiremit üretim işçilerini [18] 
kapsamaktadır. 
 
Anket ve mesleki öyküsü 
 
Tespit edilen çalışmaların biri dışında hepsi, İngiliz Medikal Araştırma Konseyi Solunum Yolları 
Anketi’nden düzenlenen bir solunum yolları anketi gerçekleştirmiştir (BMRCRQ) [19]. Ankette, işle 
ilgili solunum yolları belirtileri hakkında bilgi alınması sağlayacak düzenlemeler yapılmıştır. 
Suarthana ve diğerleri, katılımcıların genel sağlık durumuna ilişkin (‘sağlıklı’ ya da ‘sağlıksız’ olarak 
cevap verilebilecek ‘son zamanlardaki sağlık durumunuzu nasıl değerlendirirsiniz?’ şeklinde bir ek 
soruya yer vermiştir [15]. 
 
Tablo 1. Kullanılan araştırma stratejisi 
1 Meslek* ya da çalışma * ya da iş* ya da çalışan* işveren* 
2 Akciğer hastalığı* göğüs hastalığı * akciğer hastalığı * ya da solunum yolları* 

hastalığı * 
3 Sağlık sürveyansı ya da sağlık görüntülemesi*  
4 1990–2012  
5 İngiliz dili  
6 1&2&3&4&5 
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Tablo 2. İncelemeye dahil edilen 36 makalenin detayları  

Birinci yazar, yayın tarihi, referans 
numarası  

Yayın detaylarının özeti 

Silika kategorisi Meijer, 2001 [14] Kristal silika ihtiva eden çimento tozuna düşük dozda maruz kalmanın solunum 
yollarına etkileri.  144 inşaat işçisi çalışmaya dahil edilmiştir.  Anket ve 
spirometri mevcuttur. Solunabilir çimento tozu seviyeleri <1 mg/m3 olup, 
5.yüzdesi kullanılarak azaltılmış FEV1/FVC oranlarının varlığıyla ilişkilendirilir.  
Bu tozun solunabilir silika içeriği %10’dur. 

Suarthana, 2007 [15] İnşaat işçileri arasında pnömokonyoz’u eleme amaçlı basit bir teşhis modeli. 
Doğal Hollanda taşı ve inşaat işçileri (1291). Anket, spirometri, CXR mevcuttur. 
CXR modeli, yaşı, sigara içmeyi, iş unvanını, çalışma süresini; çalışanların kendi 
sağlıklarını nasıl değerlendirdiklerini ve FEV1’i kullanarak ILO 1/1’yi tespit etmek 
amacıyla CXR sürveyansında yer alacak işçileri tespit edebilmektedir.  ILO ≥ 1/0 
10,1% oranında; 1/1 ise 2,9% oranında görülmüştür.  

Forastiere, 2002 [16] Kadın seramik işçileri arasında silikosis ve akciğer işlevinin azalması. CXR’lı 642 
hasta. Spirometreli 380 hasta. Sigara kullanımı ve mesleki öyküsü mevcuttur. 
Akciğer işlevinin azalmasıyla ilgili olarak çalışma süresi ve yaş.  ILO ≥ 1/0 ile 
9/642 CXR (ILO f 1/1 ile 6). 

Rundle, 1993 [17] Çin kili işçileriyle 1990 yılında yapılan göğüs sağlığı araştırmasının analizleri. 4096 
işçi (maruz kalmayanlar dahil). Solunum yolları belirtileri, mesleki öyküsü, 
spirometre mevcuttur.  CXR LO 1/0, daha uzun süreli maruz kalmayla ve 1971 
öncesi istihdamla  ilişkilendirilmektedir. Solunum yollarıyla ilişkilendirilen sigara 
kullanımı ve düşük FEV1. Akciğer işlevinin azalmasıyla ilişkilendirilen CXR 
anomalisi. ‘Maruz kalmayanların’ %6’sından çoğunda ILO 1/0’ dan fazla ya da 
ona eşittir.  

Zuskin, 1998 [18] Kiremit üretim endüstrisinde hastalığa maruz kalan işçilerin solunum yollarıyla 
ilgili bulgular. 223 işçi, 149 kontrol. 

İş hikayeleri, sigara kullanımı, solunum yolları belirtileri, işle ilgili sorular, CXR ve 
spirometre mevcuttur.  Maruz kalmaya (ve süresine), sigara kullanımına ve yaşa 
bağlı belirtiler. Hastalığa maruz kalan ve hastalığın etkileri görülen işçilerde yaşa 
göre FEV1 ve FVC. Pnömokonyosis vakası görülmemiştir. 

 
İşle ilgili hava yolları (astım 
haricinde) Meijer, 2001 [14] 

Kristal silika ihtiva eden çimento tozuna düşük dozda maruz kalmanın solunum 
yollarına etkileri.  144 inşaat işçisi çalışmaya dahil edilmiştir.  Anket ve 
spirometri mevcuttur. Solunabilir çimento tozu seviyeleri <1 mg/m3 olup, 
5.yüzdesi kullanılarak azaltılmış FEV1/FVC oranlarının varlığıyla ilişkilendirilir.     

Meijer, 2001 JOEM [21] SOB, hırıltı, WRLRS ve sigara kullanımı dahil KOAH vakalarını tespit etmeye 
yönelik geliştirilmiş risk modeli. Yukarıdakilerin ≥1’i ile, kontrol grubunda 17/24 
KOAH vakası tespit edilmiştir (KOAH= FEV1/FVC < 5. Yüzde tanımı gereği). 

Meijer, 1998 [22] Plastik işçilerinde maruz kalmaya tepkiye ilişkin çalışma. 70 plastik işçisi, 69 
referans işçi . İki grupta benzer belirtiler, FEV1/FVC plastik işçilerinde az bir 
farkla daha düşük değerdedir ve sigara kullanımının belirli bir etkisi yoktur.  
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Tablo 2. (Devam etmektedir) 
Birinci yazar, yayın tarihi, referans 
numarası 

Yayın detaylarının özeti 

Kim, 2010 [23] ABD flavour üretiminin endüstri genelindeki tıbbi sürveyansı. 16 şirket ve 467 işçi 
çalışmaya dahil edilmiştir.  Anket, spirometre (geri çevirilebilirlik dahil) ve ne 
kadar diasetilin yıllık olarak her şirket tarafından nasıl bir işleme tabi tutulduğu 
bilgisi mevcuttur. Genç işçilerdeki ciddi KOAH vakalarının büyütülmüş temsili ile 
birlikte genel nüfusta beklenen belirtilere yakın olan solunum yollarıyla ilgili 
belirtiler. Bir şirkette çalışıyorsa ve yıllık olarak >800 lbs’den fazla diyasetile 
maruz kalmakta ise OB için 4,5’in OR’ı . 

 
Astım Meijer, 2004 [24] Laboratuvar hayvanlarıyla çalışan ve yüksek moleküler ağırlıklı alerjenlere maruz 

kalanların sağlık sürveyansına ilişkin bir strateji. 351 alerjene maruz kalmış işçi. 
Anket, spirometre,  immünoloji (deri prick testi, IgE—toplam her iki alerjene ve 
ortak alerjenlere) mevcuttur. Cinsiyet, hırıltı, işyerinde alerjik belirtiler ve 
haftada 20 saatten fazla maruz kalma, IgE değerinin yükselmesi (toplamda ve 
tüm ortak alerjenlere karşı) ve laboratuvarla ilgili olmayan ve hassasiyet 
geliştirmeyle ilişkilendirilebilen hayvan alerjenleri nin pozitif SPT değerinde 
olması.  Hassasiyet geliştirme riskini tahmin edebilmeye yönelik ardıl model 
geliştirilmiştir.  

 Cullinan, 1994 [25] İşle ilgili belirtiler, laboratuvar farelerine daha önceden maruz kalmayan işçilerde 
hassasiyet ve maruz kalma. 238 yeni işçi. %30’luk dilim işle ilgili belirtilere ve 
pozitif SPT ile ilişkilendirilen yüksek oranda maruz kalmaya ilişkin ≥1 rapor 
etmiştir.  Maruz kalmanın yoğunluğu ve görülen belirtiler arasında tutarlı bir 
ilişki mevcut değildir.  

Allan, 2010 [26] Laboratuvar hayvanları çalışanlarında solunum yollarıyla ilgili sağlık sürveyansı 
değerlendirmesi . Ankete karşılık önceden var olan iş sağlığı anketi 
değerlendirilmiştir.  Üç adet mesleki astım vakası tespit edilmiş, tek başına 
spirometre sınırlı veri temin edilmesine rağmen hiçbir mesleki astım vakası 
tespit etmemiştir. 

Brant, 2005 [27] Mevcut sağlık sürveyansı şemasının bölümler arası çalışmayla karşılaştırılması. 
Anket ve IgE mevcuttur. Endüstri yaklaşımının %22 oranında rapor edilen 
belirtileri, araştırma çalışmasının bölümler arası grubundaki %64’lük oranla 
karşılaştırılmıştır.  Hem sürveyansın aşamalı yapısı hem de kan testleri için 
pratisyen hekimi ziyaret etme gerekliliği nedeniyle endüstri yaklaşımındaki 
yüksek bırakma oranından bölümler arası araştırma çalışmasında kaçınılmıştır.  

Mackie, 2008 [28] Motorlu taşıt tamiri alanında mesleki astıma ilişkin etkili sağlık sürveyansı anket 
ve spirometre ile değerlendirilmiştir.  Genel olarak spirometrenin yeterince 
yararlı olmadığı düşünülmektedir ancak sıklıkla tercih edilmektedir Daha 
ayrıntılı bir çalışma için nüfus tespit edilmiştir Makale vakasının inceleme 
aşamasında üzerinde çalışılan daha küçük akciğer işlevi anomalileri hakkında 
hiçbir bilgi verilmemiştir. 

Merget, 2001 [29] Platinyum tuzlarından kaynaklanan mesleki astımın engellenmesine ilişkin tıbbi 
sürveyans programının etkisi: 299 hasta ve 66 kontrolden oluşan içiçe vaka-
kontrol çalışması. Anket, SPT, spirometre, IgE ve histamin testi mevcuttur. 14 
SPT pozitif dönüştürücü 30 aylık bir ortalama dönüşüm zamanı içerisinde tespit 
edilmiştir.  SPT, maruz kalma sona erdiğinde yeniden negatif değer almıştır.  
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Kraw, 1999 [32] İzosiyanat kullanılan işyerlerinde uzman sevkine yol açan tıbbi sürveyans 
değişikliklerinin nedenlerini değerlendiren çalışma. 39 işçi yer almıştır. Anket 
mesleki astım olmayan beş, mesleki astım şüphesi olan iki ve mesleki astıma 
yakalanmış bir işçi tespit etmiştir.  

Murphy, 2002 [33] Kanuna dayanan mesleki solunum yolları sağlığı sürveyansının uygulaması.  168 
NHS ve 177 endüstri işçisi.  Ulaşılabilen iş sağlığı kayıtları gözden geçirilmiş ve 
endüstri işçilerinin işyeri hekimi tarafından değerlendirilme olasılığı daha 
yüksek çıkmıştır. Sağlık sürveyansı değişkeni; sürveyansın endüstri içerisinde 
gerçekleşme olasılığı daha yüksektir. 

Labreque, 2011 [34] Diizosiyanata maruz kalmış işçilere ilişkin tıbbi sürveyans programı . Motorlu 
taşıt tamiri ve vücut işi endüstrisinde, 2897 işçi ve 66 kontrolden %90 geri 
dönüş oranı saptanmıştır.  Sağlık sürveyans programı ve tanıtım öncesi nüfus 
arasında karşılaştırma yapılmıştır.  İki yıllık sağlık sürveyansından sonra, 
nüfusun metakolin testi sonuçlarında gelişme görülmüştür. Yazarlar, sağlık 
sürveyansının mesleki astım ciddi bir aşamaya gelmeden vakaları tespit 
edebildikleri sonucuna ulaşmıştır. 

Johnston, 2009 [35] 134 adet 55 yaşın üzerindeki çiftçinin dahil edildiği yaşlı çiftçilerin mesleki 
sürveyansı. Acele edildiğinde hırıltı (OR 11,4) ve SOB (OR 11,6) hasta beyanına 
dayalı astımla ilişkilendirilmektedir.  Çiftçilerin %20’sinde tahmini olarak FEV1 
değeri %80’in altındadır ve 1 belirtilerin yeterince rapor edilmediğine işarettir 

Ott, 35 [36] Bir izosiyanat (toluen diizosiyanat) üretim birimindeki solunum yollarıyla ilgili 
sağlık sürveyansı, 1967–97: 313 işçinin ve 158 kontrolün klinik ve akciğer işlevi 
analizleri. Mesleki astımın hekim teşhisi kullanılmıştır.   Mesleki astım grubu 
içerisinde- hırıltının artan riski, efor sırasında göğüs ağrısı ve ≥1 belirti. Maruz 
kalan topluluğun genelinde, belirtilerin riskinde artış görülmemiştir.  Mesleki 
astım grubu içerisinde, azalan akciğer işlevine kanıt oluşturabilecek bulgular 
mevcuttur ancak maruz kalanlarla referantlar arasında belirgin bir fark 
görülmemektedir.  

Senthilselvan, 1996 [37] Tahıl işçileri (1211). Akciğer işlevinde en büyük düşüş (eski) sigara 
kullanıcılarında görülmüş, kalıcı hırıltı da akciğer işlevinin azalmasıyla 
ilişkilendirilmiştir.  

Bernstein, 1993 [38] Difenilmetan diizosiyanata (MDI) maruz kalan 243 işçi üzerine yapılan bölümler 
arası çalışma.  Anket, zirve akım hızı ve MDI’a karşı serum antikorları – insan 
serum albümini mevcuttur. Zirve akım hızı değişkenliği ve astımın ankete 
dayalı teşhisi arasında bağlantı kurulmuştur.  Hekimlerce  

    teşhis edilen mesleki astım olarak yalnızca üç vaka tespit edilmiştir. 
 
 Reddy, 1995 [39] 

 
Tahıl işçilerinin solunum yollarına ilişkin sağlık sürveyansı ve refahın 

yükseltilmesi. Tahıl işçileri (556). 
 Deacon, 1998 [40] 

 
Tahıl ve tahıl ağırlıklı gıda tozlarına maruz kalan işçilerde solunum yollarıyla ilgili 

belirtiler ve ventilasyon performansı. İşçiler (570). Akciğer işlevindeki 
anomalilerle ilişkilendirilen tüm belirtiler . 
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Cullinan, 1994 (un) [42] 
 

Un tozuna daha önce maruz kalmayan işçilerde İşle ilgili belirtiler, hassasiyet 
geliştirme ve tahmini maruz kalma süresi. 260 yeni işçi yer almıştır.  Rapor 
edilen ≥1 işle ilgili belirti (22%). Maruz kalmanın yoğunluğuyla birlikte artan 
yeni belirtilerin sıklığı ve belirtilerin varlığıyla una karşı pozitif değerde bir deri 
iğneleme testi arasında zayıf bir ilişki tespit edilmiştir.  Belirtiler sigara 
kullanıcılarında ve etopik bireylerde artmıştır. 

 
Calverley, 1995 [43] 
 

Rafineri işçilerinde platinyum tuzu hassasiyeti çalışması. Yeni işçiler (78). 24 ay 
içerisinde, farklı yaklaşımlar aracılığıyla topluluğun %41’inin platinyum tozu 
hassasiyeti olduğu teşhis edilmiştir.  Hassasiyet riski sigara kullanıcılarında ve 
yüksek oranda platinyuma maruz kalanlarda daha yüksektir.  

 
Bohadana, 2011 [44] 
 

Fırıncı çırakları ve kuaförler üzerine çalışma, sağlık sürveyansı aracı olarak eNO ile 
ilişkilendirilmiştir.   126 çırak işçi çalışmaya dahil edilmiştir.  29 işçide, yapılan 
sürveyans testleri sonucunda anormal sonuçlar ortaya çıkmıştır (eNO değeri 
yüksek 4 işçi, havayollarında engel yok), eNO değeri yüksek 15 işçi ve 
havayollarında engel olan 10 işçi.  Ortalama eNO, atopik sigara kullanıcılarına 
ve atopik olmayan deneklere kıyasla atopik ve sigara kullanmayan çıraklarda 
yüksek değerde çıkmıştır. Sigara kullanımı, kişisel bir alerji hikayesi, FEV1/FVC 
oranı ve hasta beyanına dayalı solunum yollarıyla ilgili belirtiler eNO’nun 
belirleyici unsurlarıdır.  Yazarlar, bu gruptaki eNO ölçümlerinin, akciğer 
işlevinden kaynaklanmayan havayolu yanması hakkında ek bilgiler 
sağlayabileceği fikrine ulaşmıştır.  

 
Olin, 1999 [45] 
 

Kağıt hamuru fabrikasındaki beyazlatma işçileri üzerine bir eNO çalışması (n = 56). 
Yükselmiş eNO ile ilişkilendirilen ozon gazı hikayesi olması durumunda rapor 
edilen çoklu gerileme analizi . 

 
Lund, 2000 [46] 
 

Aluminyum eşya atölyesinde çalışan işçilerde havayolu iltihabının bir işareti olarak 
eNO’nun faydası üzerine çalışma.  Sigara kullanmayan işçilerde yüksek düzeyde 
değerlere rastlanırken, yazarlar yükselen seviyeyi erken havayolu 
iltihaplanmasına ilişkin erken bir işaret olabileceğini belirtmiştir.  

Gordon, 1997 [50] 
 

Anketleri gözlemlemenin faydası un tozuna maruz kalmış bir topluluk nezdinde 
değerlendirilmiştir.  Yazarlar bunların astımla ilgili belirtilerin ortaya çıkmasına 
az değer biçebilir ve bunun bir sonucu olarak mesleki astımın işyerinde 
gözlemlenmesi konusunda yalnız başına kullanılmamalıdır.  

 
Stenton, 1993 [51] 
 

Tersane işçilerini konu alan çalışma. Ölçülen çeşitli değerlerin hassasiyeti ve 
belirginliği değerlendirilmiştir.   Yazarlar, anketin kayıt altına aldığı belirtilerin 
(hırıltı, göğüste sertlik, sürekli öksürme, anormal şekilde nefessiz kalma 
durumu) havayolu reaktivitesi ve orta düzeyde belirgin aracılığıyla ölçülen kesin 
ya da muhtemel astımatik aktiviteleri tespit etme konusunda düşük düzeyde 
hassasiyet taşıdığı sonucuna ulaşmıştır.  ‘Çalışan topluluklarda astım teşhisi 
koyarken anketlerin sonuçlarını ve ventilasyonla ilgili akciğer işlevi ölçümlerini 
yorumlama konusunda dikkatli olunması’ gerektiği düşünülmektedir. 
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Gannon, 2005 [52] 
 

İnceleme makalesi ve ev içi hizmetin tanımı. Bu sağlık sürveyans programının 
amacı ‘özellikle astım ve bazen dermatit için izosiyanat ve izodiyanat içeren 
ürünlere iş ortamında maruz kalan ya da maruz kalma potansiyeli olan 
insanlarda, hastalığın engellenmesi, erken tespit, önemli sonuçların etkisinin 
yönetilmesidir.  

 

Tarlo 2005 [55] 
 

Gözden geçirilen makale 
 

Tarlo 2010 [56] 
 

Gözden geçirilen makale 
 

Smedley, 1996 [57] 
 

NHS İş Sağlığı bölüm içi denetim (78): solunum yollarını etkileyen 
hassaslaştırıcılara potansiyel olarak maruz kalacak çalışanlara yönelik sağlık 
sürveyansının çeşitli tedariki. Bir politikanın ya da rehberliğin olmadığı tespit 
edilmiştir.   

Diğer 
 

 

Stange, 1996 [48] 
 

Berilyuma düşük dozda maruz kalma durumunda potansiyel sağlık riskleri. 
 

Suardi, 1994 [49] 
 

İş ortamında kobalta maruz kalan işçilerin sağlık araştırması. 
 

 
Tümü demografik detayları ve temel sigara kullanımı yanı sıra pozisyon adı ve çalışma süresi gibi iş verilerini 
alıntılamış, beş makaleden dördü birikmiş maruz kalma hakkında bazı ölçüm bilgileri vermiştir.  
 
Akciğer işlevi ölçümleri 
 
Tespit edilen tüm makaleler, çalışılan ve sonuç olarak kullanılan farklı değerlerle akciğer işlevi kullanımını 
rapor etmiş çoğunlukla mutlak ölçüm civarına ve tahmin edilen FEV1 ve FVC yüzdesine dayanmış, son olarak 
(i) değerlerdeki vardiya değişimleri dahilinde FEV1’in ve FVC’nin bölümler arası ölçümleri, (ii) akciğer işlevi 
ayrıntılı değişim, (iii) KOAH’ın tanımı olarak 5. yüzdelik dilimden az olan FEV1/FVC oranı [14] ve (iv) FEV1 <1’in 
standardize edilmiş sonucu kullanılmıştır [15] 
 Tüm çalışmalarda spirometre ölçümlerine ilişkin geçerliliği kanıtlanmış ve kabul edilmiş bir standart 
kullanılmaktadır.  Meijer ve diğerleri [14] FEV1/FVC oranını kullanmış KOAH’ın tanımı olan <5. Yüzdelik, maruz 
kalan topluluğun %6,7’sine ve maruz kalmayan kontrollerin %2,7’sine teşhis konulduğu not edilmiştir)  
 İki çalışma akciğer işlevindeki değişimleri ayrıntılı şekilde değerlendirmiştir.  İlki [16], kadın seramik 
işçilerine odaklanmış ve akciğer işlevindeki azalmanın çalışma süresiyle ilişkilendirilebileceğini tespit etmiştir.  
Maruz kalma süresi ve tütün kullanımı doğrultusunda düzenleme yapıldıktan sonra, radyolojik anomalinin 
varlığı akciğer işlevinde azalmayla ilişkilendirilmiştir.  
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 İkincisi ise [17], çin kili işçilerine odaklanmaktadır ve akciğer işlevindeki azalmanın, radyolojik anomalinin 
akciğer işlevinin azalmasına bağlı olabileceğine rağmen, yaş ve sigara kullanımına bağlı olabileceğini tespit 
etmiştir. Yazarlar ana radyolojik kategorilerden birindeki değişimin FEV1’in etkisini değerlendirirken yaklaşık 6 
yıl yaşlanmaya eşit olduğunu tahmin etmektedir.  
 
 
 
 
Radyoloji 
 
Tespit edilen beş makalenin dördü [15–18] göğsün radyolojik görünümüne dair bilgiler içermektedir, 
görüntüler genellikle ABD merkezli Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü’nden (NIOSH) onay almış B 
okuyucuları ya da muadilleri tarafından rapor edilmiştir.  Forastiere ve diğerleri [16] NIOSH onaylı B 
okuyucuları radyoloji görüntülerini incelemiş ve ikisi 1/0 derecesinden 1/1’e yükseltilmiştir.  
 Tüm makaleler, belirgin radyolojik anomaliler için eşik makaleler arasında farklılık göstermesine rağmen 
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) yorumlama kurallarını [20] kullanmıştır. Örneğin, Forastiere ve diğerleri 
ile Rundle ve diğerleri ILO’nun 1/0’ı kullanırken (ya da ‘ana kategori 1’)  [16,17], Suarthana ve diğerleri 
belirgin silikosisin tanımı olarak ILO’nun 1/1’ini kullanmıştır.  Bilginin mevcut olduğu üç çalışmada ≥1/0 
derecesindeki ILO tekrarlanma sıklığı sırayla 10,10 ve %1,4’tür. 
 Zuskin ve diğerleri ILO’nun ortalama değerlerinde silikaya maruz kalmış grup ve kontrol grubu arasında 
fark olmadığını tespit etmiş [18], ILO ana kategori 1’in (temel olarak ≥1/0 ILO derecelendirmesi)  tekrarlanma 
sıklığının maruz kalmayan grupta %6’dan büyük olduğunu [17] tespit etmiştir.  
 Rundle ve diğerleri ortalama olarak sigara kullanmayan birinin genel olarak 85 mg/ m3y seviyesinde 
silikaya maruz kalması, ILO seviyesinde 1/0’a (bu durum örneğin 2 mg/m3 seviyesinde 42 yıl boyunca maruz 
kalmaya denktir) ulaşmaktadır [17]. 
Solunum yollarıyla ilgili belirtiler genel olarak akciğer işlev anomalileri ile ilişkilendirilmektedir ancak silikosisle 
uyumlu radyolojik görüntülenme anomalileri tek başına ilişkilendirilmez.   ‘Yakın zamandaki sağlık 
durumunuzu nasıl değerlendiriyorsunuz?’ sorusuna ‘sağlıksız’ cevabı verilmesi, bağımsız olarak ILO’nun 
silikosisle uyumlu ≥1/1 profüzyon kategorisinin varlığına işarettir. [15] 
 Buna ek olarak, işle ilgili alt solunum yolları belirtilerinin varlığı KOAH’ın (FEV1/FVC oranı <5. Yüzdelik 
dilim) varlığıyla ilişkilendirilmektedir [14]. Beklenildiği gibi, yaş, çalışma süresi, maruz kalma süresi ve iş 
unvanı (ya da alanı) genel olarak bu grupta rapor edilen solunum yolları belirtileriyle, akciğer işlev 
anomalileriyle (KOAH dahil) ve toz hastalığıyla ilişkilendirilmektedir [14]. 
 Suarthana ve diğerleri ILO'nun ≥1/1 derecesindeki işçilerin %86’sının 15 yıldan uzun süre silikaya maruz 
kalan endüstrilerde çalıştığını, ortalama 25 yıl çalıştıklarını ve en az 8 yıldır çalıştıklarını tespit etmiştir [15]. 
Forastiere ve diğerleri maruz kalma süresinin silikosis riskini artırdığını ortaya çıkarmıştır;  
 Silikosisin varlığına ilişkin risk oranı (OR), 25 yıldır maruz kalanlar arasında 26,0’a yükselmekte ya da bu 
değerde seyretmekte iken, 15 ila 19 yıl süreyle daha düşük dozda maruz kalmayla karşılaştırıldığında 2,0’dır . 
Bu etki 1970’den önce yapılan işe alımlardan kaynaklanmaktadır [16]. 
 Tespit edilen yayınların hiçbiri, silikaya maruz kalmış işçilerin sağlık sürveyansına ilişkin doğrulanmış ve 
kanıta dayalı bir yaklaşım tanımlamamıştır.  
 
(ii)   Astım haricindeki obstrüktif akciğer hastalıkları 
 
Obstrüktif akciğer hastalıkları kapsamında sağlık sürveyansıyla ilgilenen dört makale tespit edilmiştir.  Mesleki 
KOAH ya da ‘işin belirli bir payının olduğu KOAH’ hakkında iken[14,21,22], dördüncüsü tatlandırıcı üretim 
endüstrisi ve diyasetile maruz kalmaya bağlı bronşiolitis obliterans (BO) vaka topluluklarının keşfi 
hakkındadır. 
 Bunlar, iki hastalığın bitiş noktasında temel farklılıklar olmasına rağmen, göreceli olarak iki hastalığın da 
geri dönüşünün olmadığı göz önüne alındığında obstrüktif akciğer hastalıklarının sağlık sürveyansı 
çerçevesinde gruplara ayrılmıştır.  
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Anket ve mesleki öykü 
 
Tüm makaleler demografik ve anketten gelen verileri kullanmıştır; Meijer ve diğerleri tarafından kaleme 
alınan üç makale BMRCRQ [19] ‘nun düzenlenmiş bir versiyonunu kullanmış, solunum yollarına ilişkin 
belirtilerin işle ilgisini sorgulamıştır. Diyasetile maruz kaldıktan sonraki BO gelişimini özetleyen makale ise 
CDPH/ATS’ye (California Halk Sağlığı Bölümü/ Amerikan Torasis Toplumu) dayalı düzenlenmiş bir anket 
kullanmıştır [23]. 
 
Akciğer işlevi ölçümleri 
 
Akciğer işlev ölçümleri, BO grubunda akciğer işlev verilerinin teşhis için ve KOAH grubunda görüntüleme 
ölçümü için kullanılmasına rağmen (ana olarak FEV1 ve FVC) hem KOAH hem BO ile ilgili çalışmalarda 
ölçülmüştür.  
 KOAH hastalarında, KOAH hastalığı olmayanlara kıyasla, işle ilgili alt solunum yolları hastalıkları (Risk oranı 
3,6), nefes darlığı (ND, OR 3,2), hırıltı (OR 2,5), alerji (yalnızca çimento işçileri) ve (tanım gereği) anormal 
akciğer işlevi (OR  3,6, FEV1/FVC oranının 5. Yüzdelik dilimden küçük olması şeklinde tanımlanan) ) ile ilgili 
tahmin edilebilir bir fazlalık vardır. Genel olarak, işle ilgili olmayan kronik solunum yolları belirtilerinin düzeyi 
maruz kalmış ve kalmamış işçilerle benzerdir [21]. 
 Akciğer işlev anomalisinin, silika, çimento tozu ve plastiğe maruz kalmayla, sigara kullanımıyla ve hasta 
beyanına dayanan alerji hikayesiyle ilişkilendirilebileceği ortaya çıkmıştır [14,21,22]. 
 BO grubunda, obstrüktif akciğer işlevi genel nüfusta beklenene benzer oranda ölçülmüştür ancak bu grup 
içerisinde ciddi obstrüksiyon ve genç bireyler fazla sayıdadır [23]. BO’nun en çok şüphe edilen vakaları 
bronkodilatör ile daha ayrıntılı bir geri dönüşlülük testine tabi tutulmuş ve genel olarak geri dönüşü olmayan 
bir obstrüktif akciğer hastalığı olarak kaydedilmiştir. 
 
(iii) Astım (26 makale) 
 
Mesleki astım ya da mesleki astım açısından yüksek risk taşıyan işlerle ilgili 26 makale tespit edilmiştir.   
Bunlar ya bu bölümde tartışılmış ya da tartışma kısmında yer almaktadır.  Bu kısımlar, laboratuvar 
hayvanlarıyla çalışanlar [24–26], fırıncılar [27], motorlu taşıt tamirleri [28] ve platinyum rafinericileri [29] 
dahil çeşitli işleri ve alerjenlere potansiyel olarak maruz kalma durumunu kapsamaktadır. 
 
Anket ve mesleki öykü 
 
Belirtilen anketlerin çoğunluğu solunum yollarıyla ilgili belirtileri (hem genel hem işle ilgili), mesleki ve 
demografik verileri genellikle onaylanmış, belirtilerin işle ilgili olup olmadığına dair sorular eklemek için 
düzenlenmiş bir solunum yolları anketi şeklinde kayıt altına almıştır; hem Verem ve Akciğer Hastalıklarına 
Karşı Uluslararası Birlik’in (IUATLD) [30] hem Ulusal Sağlık ve Beslenme İncelemesi Araştırması II 
(NHANESII)anketleri kullanılmasına rağmen BMRCRQ bunun için en uygun zemindir [31] 
 İzosiyanat astım vakalarını tespit etmeye yönelik sağlık sürveyans programından yapılan sevklerle 
yakından ilgili olarak, Kraw ve diğerleri[32] bu tür vakaları tespit etmede solunum yolu anketinin oldukça 
hassas olduğunu öne sürmüştür.  Buna ek olarak, hiçbir fazladan mesleki astım vakasının, anket bulgularının 
yokluğunda spirometreyle tespit edilmediği ortaya çıkmıştır.  Daha büyük olan çalışma topluluğu bu 
makalede yer almamıştır, ancak burunla ilgili ya da belirgin olmayan solunum yolu belirtileri ya da akciğer 
işlevinin erkenden azalmaya başlama seviyeleri hakkında hiçbir bilgi verilmemiştir.  
 Brant [27] yanıtları, un tozuna maruz kalan işçilerin aynı grubun iş sağlığı bölümünden elde edilen verilerle 
bir araştırma anketi ile karşılaştırmıştır. Kurum içinde gerçekleşen rutin sağlık sürveyansının araştırma 
çalışması tarafından tespit edilenlere kıyasla solunum yollarıyla ilgili sonuçlara gerekenden az değer biçtiği 
ortaya çıksa da, kullanılan araştırma anketinin çıkış noktasına detaylı olarak yer verilmemiştir. Aksine, Allan ve 
diğerleri [26] IUATLD’ya dayanan ve laboratuvar hayvanlarıyla çalışanların yanıtlarının iş sağlığı tedarikçileri 
tarafından belgelenen yanıtlarla büyük oranda tutarlı olmuş bir anketin kullanıldığını belirtmiştir. 
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 Murphy ve diğerleri [33] ayrıca sağlık sürveyansı çerçevesinde anket yönetimi konusuna dikkat çekmiş, 
yüksek düzeylerin (anketlerin %55’i) incelemeyi yapan kişiler tarafından değil, usulsüz bir şekilde kendi 
kendine idare edildiğini kaydetmiştir.  Ancak, bu idare şekillerinin farklı yanıtlara yol açabileceğine dair hiçbir 
veri temin edilmemiştir.  
 Mackie ve diğerleri [28], motorlu taşıt tamiri sektöründe alerjene maruz kalmış işçilerle ilgili rapor edilen 
büyük seriler için BMRCRQ’ya dayanan uyarlanmış bir anket kullanmıştır.   Bu çalışmanın ayrıntılarına aşağıda 
yer verilecektir.  
 Labreque [34] ve meslektaşları izosiyanata maruz kalmış işçilerden oluşan bir grubun sağlık sürveyansıyla 
ilgili deneyimlerini tarif etmişlerdir.  IUATLD’a dayalı bir anketi kullanarak, daha ayrıntılı değerlendirme için 
eşik olarak belirlenen, ankete üç adet pozitif yanıttan yararlanarak olası mesleki astım vakaları tespit edilmiş, 
ancak bu soruların içeriğiyle ilgili bilgi verilmemiştir.  Mesleki astımı olduğu tespit edilenler, işyerlerinde 
maruz kaldıkları alerjenlerde azalmaya olduğunda havayolu faaliyetlerinde hemen iyileşmeye başlamış, bazı 
hastalar tepki vermez hale gelmiştir.  Akciğer işlevinin ölçümlerinin görüntüleme sürecinin bir parçası olarak 
kullanılıp kullanılmadığı net değilken, kullanılan anketin doğrulamaya ihtiyaç duymasına rağmen yazarlar kısa 
bir kendi kendini idare eden anketin bu tür bir yaklaşım için kullanılabileceği sonucuna ulaşmıştır.  
 Johnston [35] uyarlanmış anketi kullanan bir grup çiftçi üzerinde çalışmış ve genel sağlık durumuna ilişkin 
bir soru eklemiştir.  Hastanın kendi sağlığını iyi ya da harika olarak değerlendirmesinin, erken mesleki 
solunum yolları hastalığını tahmin etmedeki kullanımı tartışılmamış olmasına rağmen bu gruptaki havayolu 
obstrüksiyonunun tahmin edilmesine yardımcı olduğu görülmektedir. Akciğer işlevinin anormal seviyelerde 
olması bu grupta yaygındır; FEV1, test edilenlerin yaklaşık %20’sinde tahmin edilen değerin %80’inden azdır 
ve yazarlar ayrıca tüm işçilerin solunum yolları belirtilerini tam olarak rapor edip etmediği konusuna dikkat 
çekmiştir.  
 
Akciğer işlevi ölçümleri 
 
Akciğer işlevinin kullanımı, en azından temel akciğer işlevi verilerini kullandığı tespit edilen 12 çalışmada 
sıklıkla rapor edilmiştir.  Az sayıda çalışma belirgin olmayan ya da belirgin bronşiyal efor testi kullanmıştır.  
Bunların belli bir kısmı ayrıntılı olarak akciğer işlevinin çeşitli formlarını değerlendirmiştir [36,37]. 
  Ott ve diğerleri [36] izosiyanata maruz kalmış işçiler için sağlık sürveyansı sürecini tarif etmiş ve vakaların 
çoğunluğunun kabul edilebilirlik kıstaslarına uygun olduğu ve yalnızca %14’ünün çeşitli nedenlerle başarısız 
olduğu akciğer işlev ölçümlerini gerçekleşmiştir.  Maruz kalmaya bağlı mesleki astım vakaları tespit edilirken, 
bu çalışma izosiyanata maruz kalma ile akciğer işlevinde azalma arasında güçlü bir bağlantı tespit etmemiştir.  
sürveyans aracının kullandığı verilerin, teyit edilen mesleki astımın tespit edilmesinden sorumlu olup olmadığı 
kesin değildir. 
 Senthilselvan ve diğerleri [37] tahıla maruz kalan işçiler üzerine ayrıntılı bir çalışma sunmuş, standart bir İş 
Kanada anketi kullanarak uzun süreli hırıltının (özellikle yeni gelişen hırıltı) FEV1’deki en yüksek ortalama yıllık 
oran değişimi ile ilişkilendirildiğini mesleki astıma ilişkin sayılar rapor edilmemesine rağmen tespit etmiştir.  
 Özellikle bir çalışmada, akciğer işlevi anomalilerinin ciddiyetini belirlemek amacıyla sağık sürveyansının 
tanıtılmasından önce ve sonra akciğer işlevinin kullanıldığını rapor edilmiştir.  Bu işyerinde, havayolunun 
yüksek düzeyde cevap vermesi ölçüldüğünde elde edilen seviyedeki sağlık sürveyansı daha hafif mesleki 
astım vakalarının tespit edilmesine yol açtığı ortaya çıkmıştır [34]. 
 Bernstein [38] difenilmetan diizosiyanata maruz kalmış işçileri değerlendirmek amacıyla solunum yollarıyla 
ilgi bir anketin, akciğer işlevinin, seri PEF’in ve immünoloji testlerinin kullanıldığını rapor etmiştir.   Üç işçinin 
doktor tarafından teşhis edilen mesleki astımı olduğu doğrulanmıştır, bunlardan birinde teşhis yalnızca 
akciğer işlev anomalisi ve bronkodilatore tepkiye (immünolojik testler bu grupta mesleki astımın teşhisi için 
ne hassas ne de belirgindir) dayanmaktadır. 
  Aynı şekilde, laboratuvar hayvanlarıyla çalışanlar işçilerle ilgili Allan’dan [25] gelen veriler, işyerinde 
gerçekleştirilen akciğer işlev testinin %80’inin kabul edilebilirlik kıstaslarına uygun olduğunu ve 3 muhtemel 
mesleki astım vakasının tespit edildiğini, hiçbirinin sadece spirometre anomalisine dayanarak tespit 
edilmediğini ortaya çıkarmıştır. 
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 İki çalışma (Deacon ve diğerleri,Reddy ve diğerleri) [39, 40] tahıl ve tahıla bağlı gıda üretiminde işin, anket 
tarafından sigara kullanımı ve obezite konusunda düzeltikten sonra anket tarafından ölçülen ve rapor edilen 
solunum yollarıyla ilgili belirtilerde, üzerine tahmin üretilebilecek hiçbir etkisi olmadığını tespit etmiştir.   Bu 
çalışmaların ikisi de, iş sağlığı tedarikçilerince rapor edilen ve kurum içindeki sürveyans şemalarından elde 
edilen verileri rapor etmiştir. 
 Murphy ve diğerleri de işyerinde spirometreyle ilgili mevcut ACOEM rehberinde [41] kapsamlı olarak ele 
alınan çoklu akciğer işlevi test aletlerini işyerinde kullanımı konusuna dikkat çekmektedir.  
 
İmmünoloji 
 
Cullinan [42] ve iş arkadaşları un tozuna maruz kalan bir grupla solunum yollarıyla ilgili bir anket ile bir dizi 
unla ilgi alerjene belirgin hassasiyet gösterme ölçümlerinin bir kombinasyonunu kullanarak mülakat 
yapmıştır.   Un tozuna maruz kalma yoğunluğu ile artan maruz kalıma ilişkin buğday ununa ve fungal alfa 
amilaza hassasiyetle ilgili belirtilerin tespit edilmesine ve bu bağlantı atopi tarafından karıştırılmasına rağmen 
akciğer işlevinin ölçümleri rapor edilmemiştir. 
 Aynı araştırma grubu tarafından işçilerde fare alerjenine yönelik gerçekleştirilen bir başka çalışma [24] işle 
ilgili yeni ortaya çıkan belirtiler ve maruz kalma arasında, ayrıca hassasiyet ve maruz kalma arasında bir 
bağlantıyı yeniden tespit etmiştir.  Bu çalışmada da, hiçbir akciğer işlevi verisi rapor edilmemiştir.  İki 
durumda da, kullanılan anket daha belirgin şekilde tanımlanmamış ve tahminen kurum içi bir araştırma 
anketince temsil edilmemiştir. 
 Merget ve diğerleri [28] pozitif bir cilt testine geçiş ile solunum yolları belirtilerinin gelişimi arasında küçük 
bir platinum işçileri grubu içerisinde güçlü bir bağlantı tespit etmiştir.   Akciğer işlevi ya da havayolu 
reaktivitesinde hiçbir değişiklik olmadığı kaydedilmiş, ayrıca maruz kalma azaldığInda negatif değer alan cilt 
testleri üzerine yorum yapılmıştır.  Bu bulgular, bu gruptaki gelecek belirtilere ilişkin güçlü bir tahmin aracı 
olan pozitif değerdeki deri delme testinin kullanımını destekleyen bir önceki çalışma ile tutarlıdır.  
 Brant ve diğerlerince gerçekleştirilen çalışma [27] yukarıda tanımlanmıştır ve işle ilgili belirtiler ile 
çalışmalarında mesleki astımın bir tanımı olarak kabul ettikleri un tozuna karşı belirgin hassasiyetin varlığının 
bir kombinasyonunu kullanmıştır ve çalışma işçiler üzerinde daha kapsamlı klinik değerlendirme yapılmasına 
izin verecek şekilde tasarlanmamıştır.    
 
Nitrit oksit soluma 
 
Bohadana ve diğerleri [44], fırıncılara ve kuaförlere yönelik bir sağlık sürveyansı programı dahilindeki araç 
olarak solunan nitrit oksit (sNO) ile deneyimlerini tanımlamış ve her parametreden elde edilen bilgiler 
arasındaki belirgin farklılıkları tespit etmiştir.   29 muhtemel mesleki astım vakası içinde, anormal spirometri 
10 vaka tespit etmiş ve 15 tanesi daha sNO kullanılarak bulunmuştur. Bu grup ayrıca katılımcılarının genç 
olması nedeniyle bahse konu hastanın tahmini değerinin 5. yüzdeliğin FEV1/FVC oranı için bir kesme noktası 
kullanmıştır.  
 sNO’nun faydasına ilişkin veriler ayrıca alüminyum atölyesi işçilerinde ve kağıt hamuru fabrikası işçilerinde 
[45] tespit edilmiştir. Kağıt fabrikası işçileri özellikle irritant gazların zehirlemesinin sonuçlarını tespit etmeye 
odaklıdır ve burada daha ayrıntılı şekilde yer almayacaktır. Lund ve diğerleri [46] sNO’nun kullanımını 
alüminyum atölyesi işçilerinde astımın erken bir belirtisi olarak rapor etmiştir.  
  Önceden geçerliliği doğrulanan bir anket [47] demografik ve anket verilerini kayıt altına almak üzere 
kullanılmış, sNO değerlerinin sigara kullanmayanlarda alerjene maruz kalmayla ve astım benzeri belirtilerin 
varlığıyla ilgili olduğu ortaya çıkmıştır.  Yazarlar tarafından temin edilen veriler, işçilerin daha detaylı klinik 
karakterizasyonuna izin vermemekte ve mesleki astımı olanları tespit etmemekte, ayrıca astımın erken 
tespitinin işyeri müdahalelerine nasıl yön verebileceğini tartışmamaktadır.   
 Mackie [27] ulusal bir motorlu taşıt tamiri sektörüne ilişkin sağlık sürveyansının genel verimini 
değerlendirmektedir.  Anket yanıtları ve akciğer işlev testleri, belirtilerin gerçek kombinasyonu ya da 
kullanılan akciğer işlevi anomalileri belirtilmemesine rağmen daha detaylı inceleme gerektiren işçileri tespit 
etmek amacıyla kullanılmıştır.  İş sağlığı tedarikçisi tarafından yapılan bir makale incelemesi, ilgilenilen ve 



334   MESLEK HEKİMLİĞİ 
 

İndirilen site http://occm
ed.oxfordjournals.org/ İndiren guest Tarih 30 H

A
ziran 2016 

tespit edilen vakaların büyük çoğunluğunda bunun üzerine gerçekleştirilmiş, yalnızca birkaç işçi özel 
değerlendirme için sevk edilmiştir.  Daha detaylı inceleme için pratisyen hekimlere sevk edilen işçilerin yarısı, 
muayenelerine gitmemiştir.  Mesleki solunum yolları uzmanına sevk edilenlerde katılım oranı %63 olmuştur.   
 Mackie ayrıca saplık sürveyansının erken mesleki astım vakalarını tespit etme potansiyeli olduğu sonucuna 
ulaşırken, sevkin ardından pratisyen hekim ya da uzman randevularına katılmakla ilgili sorunlar olduğunu 
belirtmiştir.  İş sağlığı ile birinci derece bakım uzmanları arasındaki iletişimin geliştirilmesi ortak bilinç 
oluşturmaya gayret edilmesi uygun görülmüştür.   Buna ek olarak, iş sağlığı tedarikçileri ile uzman hekimler 
arasında, meslek hekimliği ya da mesleki solunum yollarına ilişkin tıp alanında daha yakından yürütülen 
çalışmalar gelecekte mümkün olabilir.  
 
(iv)   Diğer akciğer hastalıkları (iki makale) 
 
Diğer solunum yolları hastalıklarına eğilmiş iki makale, ilk araştırmanın bir parçası olarak tespit edilmiştir 
(kronik berilyum hastalığı [48]  ve ağır metal hastalığı[49]). Yaygın olmayan solunum yolları bozukluklarına 
eğilmiş her makale, bu hastalıkların olağandışı doğası başta olmak üzere sağlık sürveyansına ilişkin belirli 
konuları ele almaktadır.  Her ikisi de solunum yollarıyla ilgili anket ile akciğer işlevinin bir kombinasyonunu 
kullanmış, ayrıca berilyuma maruz kalmış işçiler için limfosit artım testinden yararlanmıştır.   Bu makalelerin 
detayları, genel solunum yollarına ilişkin sağlık sürveyansı hakkındaki kısıtlı kapsamı nedeniyle detaylı olarak 
yorumlanmamıştır.  
 
(v)   Modelleme yorumları 
 
Pek çok çalışmaya matematiksel modelleme yaklaşımlarının uygulandığı tespit edilmiştir.  Laboratuvar 
hayvanlarına maruz kalan işçilerin sürveyansından elde edilen veriler, işçilerin ilgili alerjen dizisine göre 
hassasiyetin risk kategorilerine ayrılmasına yönelik modellemede kullanılmaktadır.  Meijer ve diğerleri [24] bu 
tür bir süreci rapor edilen belirtiler kadar diğer temel bilgiler (cinsiyet, hırıltı, alerjik belirtiler ve farelerle 
haftada kaç saat çalışıldığına dair bilgiler dahil) kullanarak tanımlamıştır.   Yaklaşım, bu işçilere yönelik birer 
prognoz ve teşhis modeli geliştirmiştir.  Toplam IgE, yazarların formüle edilen risk puanlarına ilişkin 
önerdikleri eşik değerlerinin hassasiyet geliştiren bireylerinin çoğunluğunu tespit etmediğini kabul etmesine 
rağmen genel alerjenlere olan IgE kadar gelecekte laboratuvar hayvanı alerjenlerine karşı belirgin hassasiyet 
ile ilişkilendirilmiştir.   Aynı grup, kişiye ve maruz kalmaya ait benzer veriler kullanarak [19] KOAH (işle ilgili 
KOAH olmak orunda değildir) için de bir risk modeli geliştirmiştir; ek olarak Suarthana ve diğerleri sikiloza 
ilişkin bir tahmin modeli oluşturmuştur.  Yukarıda açıklanmış olan bu model yaşı, sigara kullanımını, iş 
unvanını, çalışma süresini, hastanın değerlendirdiği sağlık durumunu ve FEV1’i silikozun gelişimi için 
potansiyel bir tahmin unsuru olan tanımlamıştır [15]. Bu model ayrıca silikaya maruz kalmış ve göğüs 
röntgenine ihtiyaç duyan işçilerin sayısını potansiyel olarak kısıtlamayı amaçlayan bir yaklaşım sunarken, bu 
rakamları gözden kaçan vakalarla dengelemektedir. 
 
Tartışma 
 
Solunum yollarına ilişkin sağlık sürveyansı solunum yolları hastalıkları gruplamasına göre standardize 
edilmemiştir.  Sürveyansın değişen yaklaşımları ve sıklıkları işyeri sektörleri için faydalı olmuş ve solunum 
yollarına ilişkin bir anket ile akciğer işlevi, immünolojik işaretler ve havayolu enfeksiyonu işaretleri de dahil 
olmak üzere radyoloji ve diğer testlerin kombinasyonundan bir araya gelmiştir.  
 Solunum yollarına ilişkin bir anketin kullanılması yaygın olup genel olarak BMRCQ, CDPH/ATS, Verem ve 
Akciğer Hastalıklarına Karşı Uluslararası Birlik (IUATLD) ya da NHANESII’nin anketinin düzenlenmiş bir 
versiyonudur.  Ek sorular tartışılmış olsa da hassasiyetleri ve içeriklerinin belirginliği belirtilmemiş ya da diğer 
iş topluluklarındaki performansları rapor edilmemiştir. 
  Solunum yollarına ilişkin anketler, solunum yollarına ilişkin sağlık sürveyansının önemli bir parçası olarak 
kabul edilirken, önemli sağlık sonuçlarına karşı daha fazla standardizasyon ve geliştirilmiş doğrulama istenen 
bir durumdur. Buna ek olarak, çeşitli yazarlar anket kullanımıyla ilgili sorunlara dikkat çekmiştir.  
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 Örneğin, Gordon [50] ve diğerleri ve Brant ve diğerleri anketlerin güvenilirliğine ilişkin konulara dikkat 
çekmektedir [27].   Anketlere verilen pozitif yanıtların işçilerin daha ayrıntılı tıbbi incelemesine yol açabileceği 
göz önüne alındığında, kişinin işini riske atacak sonuçlar ortaya çıkıyorsa verilen bilgilerin her zaman doğru 
olacağını beklememek gerekir.  
 Tahminen, sağlık sürveyansında meydana gelecek bir bozukluğun ardından işçilere nasıl yaklaşılacağı, 
endüstri sektörü ve coğrafi olarak işçiden işçiye fark edecektir.   Stenton ve diğerleri [51] daha önce anketlere 
verilen cevapların özellikle havayolu hiperaktivitesi dahil klinik sonuçları belirleme konusunda düşük seviyede 
hassas olduğunu öne sürmüştür.    
 Her koşulda, solunum yollarına ilişkin anket önemli bir araçtır.  Daha ayrıntılı çalışmalar temel soru 
grubunun gelişimini solunum yollarına ilişkin tehlikelerin ve risklerinin çapı ve durumuna uygun ek unsurlar 
ve genel olarak sürveyans programının başarısını artırmaya yönelik eğitim materyalleri eşliğinde konu alabilir 
[52]. 
 Akciğer işlev ölçümleri yaygın olarak kullanılır, sağlık sürveyansı yaklaşımının bir parçası olarak rapor edilir 
ve bu ölçümler genellikle FEV1 ve FVC olurken farklı konulara da dikkat çekilmektedir.  FEV1/FVC oranının 
mutlak değerlerinin, anomali olarak değerlendirilip değerlendirilmemesi gerektiği ya da yalnızca sabit bir 
değere ulaşıldığında (normalde <0,7) ya da özellikle genç işçilerde olduğu gibi tahmin edilen bir değerin her 
bir işçi için 5. yüzdeliğin kullanılıp kullanılmaması gerektiği net değildir [39]. Başka sözcüklerle ifade edilirse, 
bu oran için 0,7 değerinde sabit bir kesme noktası kullanmak, hatırlamak ve hesaplamak için basit ve kolay 
olmanın yanı sıra normal bireylerin daha yaşlı topluluklardaki anormal gruplara yanlışlıkla dahil edilmesini ve 
daha genç işçilerin de anormal havayolu işlevini göreceli olarak ilerlemeden tespit etmekte başarısız olacaktır. 
 Benzer şekilde, bu alanda daha ayrıntılı çalışmaların gerektiği ortada olmasına rağmen, durumu 
beklenenden hızlı düşüş gösteren işçileri tespit etmek için seri akciğer testi kullanırken FEV1 düşüşünün 
ayrıntılı yorumlamasına ilişkin bilgi vermek için hiçbir veri mevcut değildir. Bu tür düşüşleri yorumlamak ve 
açıklamak için kolaylıkla ulaşılabilen yazılımın kullanımı (SPIROLA gibi) faydalı olabilir. 
 Bölümler arası ve ayrıntılı akciğer işlevinde düşüşün ikisinde de uzman değerlendirmesi amacıyla sevk 
edilmeyi gerektirecek yeni eşikler belirlemek kadar işyeri odaklı spirometri programlarının doğru şekilde 
düzenlendiğine emin olmak, yanlış spirometre ölçümlerinin erken dönemdeki solunum yolları hastalıklarını 
tespit etmede gecikmelere yol açacağı göz önüne alındığında mantıklı olacaktır [53]. 
 Belli yayınlar akciğer işlevinin sürveyans içerisindeki rolünün belirsiz olduğunu öne sürmekte iken [54],  
değerlendirilen kanıtlar genellikle işlev testinin de dahil edilmesini desteklemektedir.  Anketlerin tek başına 
mı yoksa akciğer işlev testiyle birlikte mi kullanılması gerektiğine ilişkin doğrudan karşılaştırma yapan hiçbir 
rapor edilmiş çalışma yoktur.  Buna ek olarak, akciğer işlev testi değerlendirmesi, solunum yollarına ilişkin 
belirtileri rapor edecek topluluklarda özellikle faydalı olabilecek tarafsız bir ölçüm temin etmektedir.  Bu 
görüş ayrıca pratik sağlık sürveyansı deneyimine sahip çeşitli yazarlar tarafından desteklenmiştir [55–57]. 
 Bronşial hiper geri dönüşlülüğe ilişkin belirgin ya da genel testler gibi belirli bir amaç için üretilen akciğer 
işlevi testlerinin rolü yeterince açık değildir ve kullanımları şimdilik uzman teşhis testleriyle sınırlıdır [54]. 
Benzer şekilde, gelecekte faydaları ve engellerini daha detaylı değerlendirmeye izin veren veriler elde 
edilebilecek olmasına rağmen sNO’nun kullanımı sağlık sürveyansına düzenli bir ekleme olarak tavsiye 
edilemez. Aluminyum atölyesi işçilerinden, kağıt fabrikası işçilerinden, fırınlardan ve kuaförlerden elde edilen 
veriler yararının daha detaylı araştırılmasını desteklemekte ve bu ölçümün havayolu enfeksiyonu hakkında 
daha ayrıntılı bilgi verebileceğini öne sürmektedir. 
 Göğsü görüntüleyen rutin radyoloji sonuçlarının, geleneksel olarak pnömokonyozla ilişkilendirilen 
endüstriler dışında solunum yollarına ilişkin sağlık sürveyansında kullanılması ve özellikle solunabilen kristalin 
silikaya maruz kalmış işçiler hakkında oldukça az bilgi vardır.  Sonuncusuna istinaden, içerik ve sıklık 
konusunda hiçbir fikir birliğine varılmamıştır.  Buradaki ayrıntılı çalışma en kullanışsız ve en hassas 
programların geliştirilmesine izin vermek için elzemdir.  Güncel verilerin bir özeti mevcuttur [58]. 
 Hassasiyete ilişkin immünolojik işaretler, hassasiyetin belirtilerin daha da ilerlemesine bağlı olduğu 
platinum rafinerisi başta olmak üzere belirli düzenlemelerde faydalıdır [28]. Una özgü IgE gibi hassasiyete 
ilişkin daha genel testlerin yaygın kullanımı bu testlerin kalitesi, uygunluğu, maliyetleri ve hastalığı erken 
tespit etmedeki hassasiyetlerine ve belirginliklerine ilişkin bilgilere bağlıdır. 
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 Sonuç olarak, İşçilerin bir alerjene karşı hassasiyete, alerjik bir hastalığın gelişmesine ya da silikosisin 
ortaya çıkmasına yönelik en yüksek riski taşıyan işçileri tespit etmesine yardımcı olması için matematiksel 
modeller kullanılmıştır. Bu yaklaşımların veriminin gelecekteki işyeri odaklı çalışmalarda test edilebilmesi 
olasıdır. 
 Bu incelemenin yaklaşımında çeşitli zayıf noktalar mevcuttur.  İlgili araştırmanın çalışmada yer almaması 
araştırma ya da ilk inceleme aşamasında mümkündür. Ancak bu incelemenin amacı, mesleki solunum yolları 
hastalıklarının nedenlerinin genel konusundan çok, solunum yollarına ilişkin sağlık sürveyansının belirli 
özelliklerine eğilen yayınları tespit etmektedir.   Kaçınılmaz olarak, belirli ve kısmen ilgili bir kanıt, asıl amacı 
özellikle sağlık sürveyansı sürecine eğilmek değilse çalışmanın dışında bırakılmış olabilir.  Gri literatür 
değerlendirmeye alınmamıştır ve ilgili bilgiler içermekte olabilir.  Bu konular, KOAH’ın ve dıştan gelen alerjik 
alveolit gibi diğer yaygın olmayan genel sağlık sorunlarının erken tespiti dahil mevcut ilgi alanlarına 
uygulanmış olabilir.  Kömür madenciliği literatürü çalışmaya dahil edilmemiştir; ilk araştırma safhasında altı 
makale tespit edilmişken, incelemenin asıl amacı doğrultusunda makalelerden hiçbiri uygun bulunmamıştır. 
 Buna ek olarak, resmi olarak değerlendirilmese de kanıtın sağlamlığı bu tür bir materyalin yeniden 
incelenmesini gerektirebilir. Çalışmalar genel olarak vaka serileri ya da bölümler arası işyeri odaklıdır ve 
rassallaştırılmış yaklaşımlarda görülen herhangi bir kalite kanıtına sahip değildir.  
 Solunum yollarına ilişkin sağlık sürveyansı yaklaşımın daha iyi düzeyde standardize edilmesinden 
faydalanabilecek ayrı bir süreçtir.  Sürveyans için kullanılan standardizasyon araçlarına ek olarak, hepsine 
yönelik çok-disiplinli eğitim ve yetiştirme yaklaşımlarının gelişimi kalitesini ve gidişatını geliştirme 
potansiyeline sahiptir.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Önemli noktalar 
 
• Solunum yollarına ilişkin anketlerin çeşitliliği sağlık sürveyansı için kullanılabilir ve 
standardize edilmiş hiçbir yaklaşım belirlenmemiştir. Sağlık sürveyansı sorularının ana 
kısmı, belirli solunum yolları hastalıklarını tespit etmeye yardımcı olabilecek ek soru 
modülleri ile geliştirilebilir.  
• Akciğer işlevi ölçümleri çoğunlukla 1 s’deki zorlu solunum hacmi ve zorlu hayati 
kapasite olmak üzere genel olarak sağlık sürveyansında kayıt altına alınmaktadır.  En 
çok rapor edilen yüzdelik tahmini değerler.   1 s’deki zorlu solunum hacminin zorlu 
hayati kapasite oranı yaşla birlikte düşmekte olup, bu değer için normal değerin alt 
limiti tahmin edilen yüzdenin tek bir kesitinden (yani bu oranın genelde kullanılan 0,7 
değeri) daha yararlı olabilir.  
• İşyerinde yeterli akciğer işlevi tedbirleri almak mümkündür.  Bu sürece rehberlik 
edebilmek için özetlenmiş belgeler mevcuttur.  
• Zaman içerisinde akciğer işlevindeki değişiklikler değerlendirilmiştir ve çeşitli 
düzenlemelerde faydalı olabileceği düşünülmektedir. Yorumlanmalarına yardımcı 
olmak amacıyla yazılım mevcuttur. 
• Göğüs röntgenlerinin yalnızca silikaya maruz kalmış işçiler için kullanıldığı rapor 
edilmiştir. Bu topluluğun sağlık sürveyansına ilişkin üzerinde anlaşılmış hiçbir strateji 
yoktur. 
• Immünolojik testler (serum IgE ve cilt testleri), fırın işçileri, laboatuvar hayvanlarıyla 
çalışan işçiler ve platinyum tuzları gibi oldukça az sayıdaki potansiyel alerjene maruz 
kalma durumunda yararlıdır.  Hassasiyetleri ve belirginliklerine ilişkin daha fazla bilgi 
edinmek daha yararlı olmalarını sağlayacaktır. 
Matematiksel modelleme solunum yollarına ilişkin sağlık sürveyansı verilerine 
uygulanmaktadır ayrıca bu teknikler bu tür programların gelecekte geliştirilmesini 
sağlayabilir.  
• Solunan nitrit oksit gibi daha yeni testlerin rolü solunum yollarına ilişkin sağlık 
sürveyansında belirsiz bir konumdadır. 
• Potansiyel olarak önemli olduğu öne sürülen solunum yollarına ilişkin sağlık 
sürveyansına yardımcı olacak kanıta dayalı eğitim paketleri ya da eğitim araçları 
belirlenmemiştir.  
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