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ÖZET: Avrupa Solunum Derneği’nin işten kaynaklanan astım kılavuzlarının amacı, işten 

kaynaklanan astımın yönetimi ve önlenmesine ilişkin seçenekleri ve bunların etkinliğini ortaya 

koymaktır.  

  İşten kaynaklanan astım, tüm yetişkin astım vakalarının %5-25’ini oluşturmakta ve önemli bir 

sosyoekonomik yükten sorumlu olmaktadır.  Yüzlerce mesleki ajan, esas olarak alerjenlar, ama aynı 

zamanda iritanlar (tahriş edici ajanlar) ve patolojik mekanizmaları bilinmeyen maddeler işten 

kaynaklanan astımın nedeni olarak saptanmıştır. 

 Bu kılavuzların esas mesajı, işten kaynaklanan astımın yönetiminin, nedenler, risk faktörleri, 

patomekanizmalar ve gerçekçi ve etkin müdahalelere ilişkin mevcut bilgilere dayanarak önemli ölçüde 

optimize edilebileceğidir. Bu amaca ulaşmak için, birincil derecedeki koruyucu önlemlere 

yoğunlaşılmasını ve vaka yönetiminin geliştirilmesini acil olarak gerekli görüyoruz.  Halen, risk 

altında olan işçiler için kapsamlı tıbbi sürveyans programlarının uygulanmasını destekleyen 

azımsanmayacak bir kanıtlar bütünü bulunmaktadır.  Sürveyans programlarında başarısız olan 

işçilerin, meslekle ilişkili bir nedeni teyit edecek veya dışarıda bırakabilecek bir klinisyene havale 

edilmesi ne ihtiyaç vardır.  İşten kaynaklanan astım bir kez teyit edilirse, ileride çıkabilecek vakaları 

önlemek için işyerinde revize edilmiş bir risk değerlendirmesi yapılması gereklidir. Bu yeni kılavuzlar, 

halihazırda mevcut olan önermeleri ve tavsiyeleri teyit etmekte ve genişletmektedir.  

 Bu kılavuzların, bilgimiz içinde bulunan boşlukları doldurmak ve koruyucu önlemlerde önemli 

iyileştirmelere yol açmak için gereken, ve fazlasıyla ihtiyaç duyulan araştırmayı başlatacağını umarız.  

 

ANAHTAR SÖZCÜKLER: Ajanlar, tazminat, yasal hüküm, mesleki astım, sosyoekonomik etki 

 

İşten kaynaklanan astım en yaygın meslek hastalıklarından biri haline gelmiştir.  Yıllık görülme 

sıklığı bir milyon işçi başına 50 ila 140 vaka aralığındadır ve hatta bazı işyerlerinde bir milyon 

başına 1.300 vakaya ulaşmaktadır[1].  Yetişkinlerde görülen yeni astım vakalarının takriben %5-

25’i, doğrudan işten kaynaklanan maruziyete dayandırılabilmektedir[2-6].  Bu durum ileride 

“Sosyoekonomik etki” bölümünde tartışılacaktır.  Sıklıkla, duyarlılaşma ve yeni başlangıçlı mesleki 

astım, yüksek moleküler ağırlıklı (HMW) ajanlara maruziyetin erken dönemlerinde meydana 

gelmektedir.  Bununla birlikte, işçiler yeni duyarlılıklar geliştirmeyi sürdürmekte ve sonraki 

tarihlerde üst, bunun yanı sıra alt hava yolları hastalıkları ortaya çıkabilmektedir[7]. Devam eden 

risk özellikle ELLIOT ve diğerleri[8], ve KRUIZE ve diğerleri[9] tarafından yapılan, uzun süreli 

izleme çalışmalarında belli olmuştur. 

 

Benzer ilişki, uzun süreli maruziyet sonrası meydana gelen ve işten kaynaklı astımla kısmen 

örtüşme gösteren kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH (COPD)) için de vardır[10,11].  

Böylece, hekimler devamlı olarak, işten kaynaklı obstrüktif solunum yolları hastalıklarına tutulmuş 

çok sayıda hasta ile karşılaşmayı sürdürmektedir.  Bu durum, son zamanlarda, “klinisyen, obstrüktif 

solunum yolları hastalıkları için potansiyel mesleki etiyolojinin (nedenlerin) farkında olmalı ve 

onları her hasta için astım veya KOAH vakası olarak dikkate almalıdır” şeklinde açıklama yapan 

Amerikan Toraks Topluluğu tarafından da tekrarlanmıştır[4].  Bu rahatsızlıklar birey olarak 

etkilenen işçiler ve toplum üzerinde büyük bir sosyoekonomik yük oluşturmaktadır.  Uygun temel 

korunma ile bu rahatsızlıklar önlenebilir ve yeni vakaların ortaya çıkış sıklığı esastan azaltılabilir.  

Daha da ötesi, ikincil koruma çerçevesi içinde, diğer bir deyişle semptomların ilk çıkışından sonraki 

birkaç ayın verdiği fırsat ile erken tanı sayesinde, prognoz (hastalığın seyrine ilişkin öngörü) ve 

mali yük iyiye doğru gelişebilir[12].   

 

Ek olarak, indeks olguda (bir sentinel olayda) güvenilir bir tanı konması, maruz kalan diğer 

işçilerin risklerini azaltacak şekilde revize edilmiş bir risk değerlendirmesine yol açarak, 

benzer durumda maruz kalan diğer işçilerin risklerini ortaya koyabilir.  Uygun şekilde 

optimize edilmiş ikincil ve üçüncül koruyucu müdahaleler, ilgili tüm taraflarına yararına 

olacak şekilde, etkilenen işçilerin üretken şekilde çalışmaya devam etmelerini sağlayabilir.  
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Bu nedenle, Çalışma Ekibi’ni harekete geçiren neden, gelecekte ortaya çıkacak işten kaynaklı 

astım vakalarının yeni nedenlerini önlemek için süratli bir müdahaleye olanak sağlamak 

amacıyla erken tanıyı kolaylaştıracak için kılavuzlar üretmek ve yönetim, koruyucu önlemler, 

düzenlemeler ve tazminat konularında iyileştirmeler yapmak olmuştur.  Bu kılavuzlar esas 

olarak işyeri alerjenleri, bilinmeyen patomekanizmaları olan ajanlar ve iritanlarca tetiklenen 

yeni başlangıçlı astıma yönelmiştir.  Buna karşılık, önceden mevcut astımın işyeri 

maruziyetiyle kötüleşmesi ve mesleki KOAH kısaca ele alınmış ve diğer işten kaynaklanan 

solunum yolları rahatsızlıkları (astım benzeri semptomlar ve mesleki rinit gibi) kısmen göz 

önünde tutulmuştur.  

 

NEDEN OLAN ETKENLER 

İşyerindeki yüzlerce ajan alerjik astım, bilinmeyen patomekanizmalı astım veya iritan 

tarafından uyarılmış astımın[13-15] nedenleri olarak rapor edilmiştir, medikal literatürde 

düzenli olarak neden olan yeni etkenler açıklanmaktadır (veri gösterilmemiştir).  Analitik 

çalışmaların sistematik incelemeleri [16], en sık rapor edilen ajanların izosiyanatlar, un ve 

tahıl tozu, kolofan (çam reçinesi), lehimleme eritkenleri, lateks, hayvanlar, aldehitler ve odun 

tozu olduğunu işaret etmektedir[17-27].  Farklı ülkelerde mesleki astımın sürveyans 

şemalarında yaygın olarak rapor edilen, önde gelen ajanlar ve işler son zamanlarda 

özetlenmiştir[1,28,29].  Meslek hastalıklarına yönelik ABD SENSOR sürveyans 

programından bir dizi vakanın analizi, işten kaynaklanan astım ile iş nedeniyle ağırlaşan astım 

için benzer olumsuz sonuçlar olduğunu, ancak maruz kalınan en yaygın ajanlar konusunda 

farklılıklar olduğunu açığa çıkarmıştır (mineral tozu ve organik toza karşı diizosiyanatlar) 

[30].  Mesleki astım için sürveyans şemalarına en sık olarak rapor edilen meslekler boya 

püskürtenler, fırıncı ve hamur işi imalatçıları, hemşireler, kimya işçileri, hayvan bakıcıları, 

kaynakçılar, gıda işleme işçileri, berberler ve kereste işçileridir[17,18,21-26, 31,32].   

Kayıtlarda, genel olarak 100.000 kişi başına 1 ila 20 vaka kaydedilmektedir[28]. En 

bilgilendirici çalışma, tutma-yeniden tutma stratejisi nedeniyle HENNENBERGER ve 

diğerleri [33] tarafından yapılan çalışmadır. Ek olarak, iyi yürütülmüş popülasyon bazlı 

analitik çalışmalarda, belirli mesleklerdeki işçilerin, astımın gelişmesi hususunda artan bir 

riskle karşı karşıya olduğuna dair orta derecede kanıt bulunmaktadır [16].  Bunlar, aynı 

gruptaki meslekleri veya endüstrileri birleştirir ve fırıncılar, gıda işleyiciler, ve orman, kimya, 

plastik, lastik, metal, tekstil, depo, çiftlik, elektrik ve elektronik üretim işçilerini, bunların yanı 

sıra kaynakçılar, garsonlar, temizlikçiler, boyacılar, plastik işçileri, diş işçileri ve laboratuvar 

teknisyenlerini kapsar[34-37].  

 

Analitik çalışmaların yüksek kalitedeki sistematik incelemelerinde, duyarlılaşma ve mesleki 

astım riskinin bir çok işyeri nezdinde arttığına dair güçlü kanıtlar vardır[9,16,38-61]. 

CHANG-YEUNG ve MALO [62], maruz kalan işçiler arasında %1 ve %0.50 düzeyinde 

prevalansı olan, farklı işyerlerindeki işten kaynaklanan astım üzerine kesitsel çalışmalardan 

elde edilen sonuçları özetlemişlerdir.  İşten kaynaklanan astımın prevalansı, neden olan ajana 

ve maruziyet seviyesine bağlıydı, ancak hastalığın saptanması (anket, immünolojik 

değerlendirme, akciğer fonksiyon testi ve spesifik veya spesifik olmayan yükleme testi ile)ve 

seçimlerin etkilerine bağlı olarak fazla veya eksik değerlendiriliyordu.  Prevalans, özellikle 

bazı HMW ajanlar (un proteinleri ve enzimler gibi) için ve birkaç düşük moleküler ağırlıklı 

(LMW) (platinyum tuzları gibi) ajanlar için yüksekti.  
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SOSYOEKONOMİK ETKİ  

İşten kaynaklanan astımın yükledikleri  

Mevcut durumda astım dünyada en yaygın olan kronik hastalıklardan biridir[63].  Buna ek 

olarak, gerek popülasyon bazlı epidemiyolojik çalışmalarda[34,36,37,64] gerekse işgücü bazlı 

çalışmalarda [21,26,27,34,36,37,64-66] gösterildiği gibi işten kaynaklanan astımın oranı 

nüfus içinde yüksektir. 

 

Avrupa Topluluğu Solunum Sağlığı Araştırması (ECRHS)[6,37]’nda popülasyon bazlı 

çalışmalarda mesleki maruziyete bağlı astımın oranı %5 ile %25 arasında çıkmış, ancak 

Finlandiya’daki bir çalışmada kadınlarda %17 ve erkeklerde %29 bulunmuştur[64].  .İngiliz İş 

Sağlığı Araştırma Vakfı (BOHRF) [16] analitik çalışmaların yüksek kalitedeki sistematik 

incelemelerinden yola çıkarak, kayıtlarda rapor edilen rakamlardan daha yüksek olarak, 

meslekle ilgili astımın yıllık nüfus içindeki insidansının bir milyon işçi başına 12 ila 170 

aralığında ve tahmini ortalama olarak 47 vaka [5,17,22,32] olduğuna dair kuvvetli kanıt 

bulunduğunu rapor etmiştir.  Çalışma yaşındaki yetişkinlerde, yeni başlayan veya tekrarlayan 

hastalıklar dahil [4,5] vakaların %9-15’inin nedeninin mesleki faktörler olduğu tahmin 

edilmiştir.  19 ülkeden sistematik bir analizde, yetişkin-yeni başlayan astım vakalarının 

%10’unun işyeri başlangıçlı olduğundan şüphelenilmektedir[5].  Son zamanlardaki sistematik 

bir analizde, TOREN and BLANC [2] nüfusa atfedilen fraksiyonun(PAF) şimdi %17,6 kadar 

yüksek olduğunu tahmin etmiştir. 21 çalışmayı kapsayan başka bir incelemede %15 

düzeyinde bir atfedilen risk olduğu gösterilmiştir[4]. KARJALAINEN ve diğerleri [32] 1989-

1995 dönemi için Finlandiya’da işten kaynaklandığından şüphelenilen astım vakalarının 

devlet otoritelerine zorunlu olarak rapor edilmesinin sonucunda en yüksek rakamı bildirmiştir. 

Bununla birlikte, Finlandiya’da işten kaynaklanan astımın gerçek insidansının daha yüsek 

olduğuna dair kanıtlar vardır.  Bir kesitsel çalışma, mesleki astımın nüfus içindeki 

insidansının, %50 kadar yüksek bir oranda düşük tahmin edilme olasılığına dair kanıt 

bulmuştur[67]. NEWMAN TAYLOR ve diğerleri [16] analitik olmayan çalışmalardan, 

mesleki astımın insidansının son yıllarda azalmadığına [19,31,68] dair sınırlı kanıt 

bulmuşlardır. Bir çalışma, çocukluk başlangıçlı astımın artışının sonucunda, bu astımlı grup 

çalışma hayatına girdiğinde, işgücünde, önceden mevcut olan astımda buna karşılık gelen bir 

artış olduğunu göstermiştir[69].  İşten kaynaklanan astım geliştirme riski yüksek olan çıraklar 

arasında yapılan ileriye dönük bir çalışmada, kişi ve yıl başına işten kaynaklanan 

duyarlılaşmanın insidansı hamur işleri yapımı için %2,5’tan laboratuar hayvanlarına 

maruziyette %8,9’a kadar değişiklik göstermiştir[70]. Ek olarak, genellikle düşük değerler 

göstermekle birlikte, bu bulgularda hekim tanısı konmuş veriler [66] ile kayda geçmiş 

çalışmalar [21] birbiriyle uyumludur.  Düşük rakamlar, tanılarda ve tıbbi uzman 

görüşlerindeki değişiklik ve nitelik farklılıklarının yanı sıra, ulusal, kurumsal ve sigorta 

düzenlemeleri ve kısıtlamalarına bağlı olabilir.  

 

  Literatüre dayanarak, bu bulgulardan hareketle, işten kaynaklanan astımın erken tanısına 

ilişkin çeşitli tavsiyeler dikkate alınmalıdır.   1) İşverenler, sağlık ve güvenlik elemanları ve 

sağlık pratisyenleri yetişkin yaşamında yeni veya tekrarlayan 10 astım vakasından en az 

birinin mağdur olan kişinin mesleğine atfedilebileceğinin farkında olmalıdır (BOHRF; Royal 

College of General Practitioners (RCGP) (Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji) three-star 

system (üç yıldız sistemi); Scottish Intercollegiate Guidelines network (SIGN) (İskoçya 

Üniversitelerarası Kılavuz Ağı), level A (seviye A)) [71].  

2 ) İşte iken başlayan astımı olan tüm yetişkin başlangıçlı astımlılarda işten kaynaklanan 

astımdan şüphelenilmelidir(Kanada Kılavuzu: seviye 2A) [72]. 3 ) Çalışan astımlılarda mesleki 

bir rol (neden veya kötüleştirme) dikkate alınmalıdır (Kanada Kılavuzu: seviye 2A) [72]. 
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Ekonomik yönler 
Maliyetler doğrudan ve dolaylı maliyetler olarak ayrılabilir.  Doğrudan maliyetler (yani 

ilaçlar, hekim konsültasyonları, acil servis ziyaretleri ve hastaneye yatma) benzer şiddetteki 

mesleki kökenli olan ve olmayan astım için ortalama olarak benzerdir [73,74]. .Dolaylı 

maliyetler işçiyi, işvereni ve devleti etkiler.  İşçi kaybolan gelirinden dolayı mağdur olur.  

İşveren için maliyetler, hastalıktan kaynaklı işe devamsızlık ve personel devrinden gelen 

üretim kaybını ve tazminat ve sigorta maliyetlerini içerir.  Devlet için maliyetler tazminat, 

işsizlik yardımı ve vergi gelirlerinin kaybını kapsar.  

 

Yaklaşımlarındaki ve değişik sigorta ve sağlık hizmeti sistemleri arasında maliyetlerin 

dağıtım yapısındaki farklılıklar nedeniyle değişik ülkelerden gelen çalışmaları karşılaştırmak 

zordur.  Bu farklılıklar, maliyet bileşenlerinin belirlenmesi, tıbbi hizmetlerin devlet ve özel 

sektör tarafından değişkenlik gösterecek şekilde temin edilmesi, ve çalışmanın tüm etkilenen 

insanları mı yoksa sadece çalışma yaşındaki yetişkinleri mi dikkate aldığı gibi hususları 

içermektedir.  Bu zorlukları akılda tutarak, çalışmaların sonuçları hastalığa yakalanmış 

“ortalama” kişi başına yıllık toplam maliyetin (2004 fiyatlarıyla) takriben 4.600€’dan 

9.670€’ya çıkabildiğini göstermektedir[74,75]. Şiddetli astım hastası olan bireylerden oluşan 

bir azınlığın, orantısız olarak toplam maliyetlerin büyük bir payını oluşturması yüzünden, 

mesleki astımın maliyetlerinin hastalığın şiddetine bağlı olarak önemli ölçüde değiştiği 

gösterilmiştir.  Çalışmalar aynı zamanda mesleki astım hastası olan işçilerin olumsuz istihdam 

ve mali sonuçlardan dolayı mağdur olduğunu da göstermektedir.  Genelde, mesleki astıma 

neden olan maddelere daha fazla maruz kalmaktan kaçınan işçilerde mali sonuçlar sürekli 

olarak daha fazla belirgindir.  Mesleki astımı olan işçilerin önemli bir bölümü işsizliğin 

sonucunda meydana gelen gelir kaybından kaçınmak veya kaybı en aza indirmek için, neden 

olan maddeye maruziyete katlanmayı sürdürmektedir.  Toplam (ömür boyu) maliyetler, 

önceki yıllarda tanı konan ve işsiz kalabilen, geliri azalabilen veya yardım alanların ve 

genellikle de astımı sürenlerin devam etmekte olan maliyetleri ile birlikte, belirli bir yılda tanı 

konanların maliyetlerini kapsamaktadır. 

 

Birleşik Krallık’taki bir çalışma, 2003 yılında tanısı konulan mesleki astımı dikkate aldı ve iş 

sonucu kötüleşen astımı ve mesleki KOAH’nı çalışmanın dışında tuttu [76].  Bu çalışma 

aşağıdaki ana sonuçları göstermiştir.  1) Mesleki astımdan muzdarip olan “ortalama” işçi her 

yıl 3,5 ila 4,5 iş gününü kaybetmiştir.  Orta derecede veya daha şiddetli mesleki astımı olan 

bir işçinin, her yıl sırasıyla yaklaşık olarak iki ila 10 çalışma gününü kaybettiği tahmin 

edilmiştir.   2) Mesleki astımın yeni rapor edilen vakalarının toplam sayısı 2003 yılında 

Birleşik Krallıkta 631 olmuştur (442 erkek ve 189 kadın).  3) Mesleki astımın bu yeni 

vakalarının topluma tahmin edilen ömür boyu maliyetleri 85,02 milyon €’ dan 118,6 milyon 

€’ ya kadar ulaşmaktadır; veya hastalığın ömrü boyunca yılda yaklaşık 4,3 milyon €’ dan 5,69 

milyon €’ ya kadar.  4) Erkek işçiler için, tahmin edilen ömür boyu toplumsal maliyetler 

63,54 million €’ dan 92,47 milyon €’ ya kadar, takriben işçi başına 143.453 €’ dan 208.713 

€’ya ulaşmaktadır.  5) 2003 yılında tanı konulan mesleki astımın yeni vakalarının üçte bir 

oranına kadar düşük rapor edildiği gerçeğini hesaba katarsak, toplam ömür boyu toplumsal 

maliyet 113,92 milyon €’dan 159,12 milyon €’ya kadar yüksek olabilecektir.  6) Topluma 

yönelik tahmin edilen ömür boyu maliyet birey, işverenler ve devlete (vergi mükellefleri) 

yüklenen maliyetlerden oluşmuştur.   En büyük yük bireysel işçiye düşmektedir (toplam 

maliyetlerin yaklaşık %49’unu üstlenmektedir), onu çok yakından (toplam maliyetlerin 

yaklaşık %47’sini üstelenerek) vergi ödeyenler takip etmektedir.  Buna karşılık, 2003 yılında 

mesleki astım tanısı koyulan işçilerin işverenleri toplam maliyetlerin sadece %4’ünü 

yüklenmiştir.  7) Birleşik Krallık’ta mesleki astımın yeni vakalarının insidansını azaltmanın, 

toplumun geri kalanının payına bu durumdan önemli yararlar düşecek olması gerçeğine 
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karşılık, işverenler açısından çok az teşvik edici unsur vardır; 2003 yılında hastalık tanısı 

konan işçilerin yaşamı boyunca, devlet ve çalışanlar için oluşacak yarar sırasıyla 83,09 

milyon € ve 114,76 milyon € kadar yüksek olabilecektir.  8) Maliyet yükünün bu durumu, 

işverenlerin toplumun kalan kesimine önemli bir “dışsal” maliyet yüklediklerini 

göstermektedir.  

 

Mesleki astımın maliyetleri ABD’de de tahmin edilmiştir. LEIGH ve diğerleri [77] yetişkin 

astımlarının %15’inin işyeri maruziyetine[5] atfedilebileceğini varsayarak, 1996 yılında işten 

kaynaklanan astımın tahmini toplam maliyetinin, 1,17 milyar $ tutarındaki (%76) doğrudan 

maliyetleri kapsamak üzere, 1,6 milyar $ olduğunu tahmin etmişlerdir. Bu tahmine baz 

alınırsa, işten kaynaklanan astım toplam ABD sağlık hizmeti harcamalarının %0,13’ünü 

oluşturmaktadır.  Benzer (veya daha fazla) maliyetler işten kaynaklanan KOAH için de 

oluşmaktadır; bunun için basılı veri bulunmamaktadır.  

 

Etkilenen işçiler için olumsuz sonuçlar  
Mesleki astımı olan işçilere yönelik izleme çalışmaları, durumun sürekli olarak yüksek oranda 

uzatmalı iş aksamaları veya hatta kalıcı işsizlikle(%14-69) ve gelir kaybı (%44-74) ile ilişkili 

olduğunu belgelemiştir [75,78,79]. Mesleki astımın mali sonuçları, neden olan ajana maruz 

kalmaktan kaçınan işçilerde daha fazla göze çarpmaktadır.   Özellikle, en düşük işsizlik 

oranları (%14-25), mesleki astımı olan işçilerin büyük bölümünün yeni iş için etkin yeniden 

eğitim programlarından yararlandığı ülkelerde (Finlandiya ve Kanada) rapor edilmiştir. Daha 

düşük eğitim seviyesi ve yaşlı olmak, beraberinde daha kötü sosyoekonomik sonuçları 

getirmektedir.  Yeni bir meslek için yeniden eğitim olanakları çoğu kez, özellikle daha yaşlı 

işçiler için etkili olmamaktadır [78,79].  İzosiyanatın neden olduğu mesleki astımı olan Finli 

işçilerden bir grup istisna olmak üzere, astımın şiddeti mesleki astımı olan öznelerde 

sosyoekonomik sonuçlar açısından önemli bir belirleyici olarak görünmemektedir [80].  

Hastalığa bağlı gelir kaybı, etkilenmiş olan işçilerin sadece azınlığına verilen finansal 

tazminat ile telafi edilmektedir.  Son veriler, işten kaynaklanan astımı olan öznelerin, 

semptomları işle ilgili olmayan astımlı kişilerden daha fazla sağlık hizmeti kaynaklarından 

yararlandığını göstermiştir [81].  Mesleki astımın, sağlık hizmeti kaynaklarından 

yararlanma[81], yaşam kalitesi [80,82,83] ve zihinsel olarak iyi durumda olma [83,84] 

konularında olumsuz etkisi olduğuna dair bulgu vardır.  

 

İş nedeniyle kötüleşen astımdan[85] muzdarip olan işçilerle ilgili sadece kısıtlı veri varken, 

mesleki KOAH’tan muzdarip olanlar için ise hiç veri bulunmamaktadır.  Onlarla ilgili 

sonuçların, mesleki astımdan muzdarip olanlar için belirtilmiş olanlardan önemli ölçüde 

farklılık taşımadığı varsayılabilir.  

 

TAHMİN MODELLERİ, ÖNLEME VE MÜDAHALE ETME  

İşten kaynaklanan astım tanısı, genellikle hastanın sevki sonrasında bir hekimin bir sonuca 

varmasını takiben konur.  İşçi genellikle aktif olarak tıbbi yardım talep eder.  Bu durum, 

işçinin pasif konumda olduğu ve ikincil önlem çerçevesi kapsamında, sağlık 

profesyonellerince davet edildiği sağlık sürveyans programlarından farklılık gösterir.  Nihai 

tanı nadiren bir test sonucuna bakarak konulur. .Nihai tanı, birey olarak tıp profesyonellerinin, 

birbirini takip eden test sonuçlarını yorumlamasının ve hastalığın mevcudiyetine veya ilgi 

alanları içindeki başka bir sonuca ilişkin olasılığı tahmin etmelerinin neticesinde belirlenir.  

Bununla birlikte, birçok testin sonucu aşağı yukarı aynı bilgiyi verir.  Bu nedenle, daha önceki 

bir bilginin varlığını veya yokluğu ile verili olan bir testin bağımsız ve ayrıca prediktif 

(kestirici) değerinin değerlendirilmesi önemlidir.  
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Kestirim araştırması, farklı test sonuçlarının arasındaki ortak bağlantıları hesaba katan, 

tasarım ve analizde çok değişkenli yaklaşımın kullanılması yoluyla bir çözüm sunar.  O 

durumda, her öğenin bilgi içeriği seçilen sonucun tahmin edilen olasılığına dönüştürülebilir.  

Bu teknik, olasılık denkleminde her bağımsız değişkene verilecek ağırlıklara olanak sağlar ve 

mevcut çıktının (tanı)olasılığına veya gelecekteki (prognoz)olasılıklara ilişkin kestirimleri 

öngörür. 

 

İş sağlığı uygulamalarında başvurulan kestirim modelleri, işyeri hekimlerine, işçilerin meslek 

hastalığı nedeniyle risk altında olduğu düşünüldüğünde, belirsizliklerle uğraşma olanağı 

sağlar.  Esas amaç risk tahminlerini en az maliyetle en iyi hale getirmek ve mümkün olduğu 

durumda, klinik değerlendirmede ve işten kaynaklanan astımı yönetmekte ilk adımı 

belirlemektir [86-90].  Modeller, risk altında olan belirli grupları tespit etme hususunda yararlı 

olmasının yanı sıra, rehberlik-danışmanlık ve müdahaleyi başlatabilir. Avrupa Solunum 

Dergisi’nin mevcut nüshasında, WILKEN ve diğerlerinin makalesinde [91], HMW alerjenlere 

ve iritanlara maruz kalan işçilerde işten kaynaklanan astım için yürütülen bir medikal 

sürveyans programında anketten türetilmiş bir tarama aracının faydası gösterilmiştir.  Medikal 

sürveyansa yönelik bu göreceli olarak yeni ve şeffaf yaklaşım, işten kaynaklanan astımın 

gelişmesi olasılığının tahmin edilmesi için geliştirilmiş bir tanı modeline dayanan bir medikal 

triyajdır (öncelik belirleme).  

 

Birincil ve ikincil koruma 
Epidemiyolojik veriler, imunoglobulin (Ig)E aracılı duyarlılaşma ve mesleki astımın en 

önemli belirleyicisinin duyarlılaştırıcı ajanlara maruziyet seviyesi olduğunu göstermektedir, 

bu da hastalığın insidansının en aza indirilmesi için en etkin yaklaşımın, ilgili işyerindeki 

maruziyetin azaltılması veya yok edilmesi olduğunu işaret etmektedir [92]. Aynısı, olumsuz 

etkileri tipik olarak konsantrasyona bağlı olan solunum yolu iritanları için de doğrudur.  

 

Etkilenen işçiler için ikincil önlemde alınacak en önemli tedbir, neden olan maruziyetten 

kaçınılmasıdır.  Bu mümkün değilse, maruziyetin önemli ölçüde azaltılması ve uygun 

personel koruyucu gereçlerin, son çare olarak özellikle respiratörlerin güvenilir şekilde 

kullanılması gerekir[93].   Aynı zamanda, eğitim görenlere duyarlılaşmanın riskleri hakkında 

daha iyi bir eğitim vermenin rolu de bulunmaktadır(Şek. 1) [ 94].  
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ŞEKİL 1 İşten kaynaklanan astım (İKA) riskinin artması durumunda birincil ve ikincil 

önlem. Daha fazla bilgi için İşten Kaynaklanan Astımın Yönetimi için Kılavuzlar [12] ve 

WILKEN ve diğerlerinin çalışmasına[91] başvurunuz. [91]. 

 

 

Bu nedenle, yönetim ve tedavi stratejileri, alerjik veya iritan kaynaklı solunum yolu 

rahatsızlıklarına neden olan ajana yönelik maruziyetten kaçınma üzerine odaklanmalıdır.  

Genellikle, işçiyi maruziyetin olmadığı alanlara veya uygun bir yeniden eğitim sonrasında 

aynı şirket içinde başka görevlere nakletme, veya üretim prosesinde sıkı teknik değişiklikler 

yapma yoluyla maruziyetten kaçınılabilir.  Bununla birlikte, maruziyetten tamamen kaçınma, 

etkilenen işçiler için mesleklerinde esaslı değişiklikler oluşması ve önemli bir sosyoekonomik 

dezavantaj anlamına gelir [95-97].  Bu nedenle, orta derecede iritan kökenli astımı olan işçiler 

için, düzenli medikal sürveyans altında olmaları şartıyla maruziyeti azaltma makul bir 

seçenek olabilir.  

 

 

 

 

İKA(işten kaynaklanan astım) 
riski altındaki işçi 

(alerjenler, iritanlar ve diğer 
neden olan faktörlere 

maruziyet) 

Birincil önlemi uygula 
(Maruziyeti gider, yerine 

ikame, tamamen 
çevreleme) 

Daha ileri önlem yok 

İşyerindeki maruziyeti azalt, örn. 
havalandırmayı iyileştir, çevreleme, 

Medikal sürveyans uygula, işçinin eğitimi 
dahil, Koruyucu personel teçhizatı (son 

çare olarak) 

Semptom yok, yeni 
İKA vakası yok 

Devam eden inatçı  
semptomlar, yeni İKA 
vakaları (veya astım 

öncesi), rinit, duyarlılaşma 

Risk değerlendirmesini revize 
et, Vakaları daha ileri 

maruziyetten uzaklaştır, 
astım öncesi için yükseltilmiş 

sürveyans 
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Teknik yollarla maruziyetin giderilmesi veya azaltılması sonucunda elde edilen etkin önlem 

örnekleri olarak, enzime dayalı deterjan üretimi [98], platin rafinasyonu işçileri [99], 

laboratuvar çalışanları [100] ve lateks eldiven kullanan sağlık görevlileri [101] 

belgelendirilmiştir.  Maruziyetin azaltılmasının etkinliğine ilişkin en güçlü kanıt, pudralı 

lateks eldivenlerin yerini pudrasız lateks eldivenlerin veya lateks olmayan eldivenlerin 

almasıdır. Diğer durumlarda maruziyetin azaltılmasının etkinliği hakkında bazı şüpheler 

vardır, zira ekseriyetle maruziyetin azaltılması mekanizasyon veya otomasyon sonucunda 

maruz kalan işçilerin azaltılması ile birlikte sağlanmaktadır, burada mesleki astım vakalarının 

sayısı risk altındaki nüfusun azaltılması ile düşürülmektedir. Maruziyetin azaltılması 

nedeniyle tek bir işçi için riskin gerçekten azalıp azalmadığı her zaman doğrulanamamaktadır.  

Bununla beraber, maruziyeti güvenli sınırlara çekmek pratikte hayli zordur, zira duyarlılaşma 

ve solunumla ilgili reaksiyonlara neden olabilen bir ajanın eşik seviyesi (veya dozu) 

çalışmanın tasarımındaki yetersizliklere bağlı olarak büyük ölçüde belirsizlik taşır [102].  Ek 

olarak, maruziyetin azaltılması çoğu kez teknolojik ve organizasyonel çabaların bir arada 

olmasını gerektirir.  Ancak az sayıda müdahale, sağlık hizmetlerinde latekse maruz kalma 

vakasında olduğu gibi, farklı bir eldiven tipine doğru değişiklik yapmak kadar basittir. 

 

Medikal surveyans, ilgili mesleki alerjenlere [91]karşı duyarlılık ve bireysel yatkınlıktaki 

farklılıklar gibi tek tek risk faktörlerini dikkate almalıdır [103].   Ayrıca, spesifik olmayan 

bronşiyal aşırı duyarlılığı (NSBHR) ve alerjik riniti olan işçiler astımın gelişmesi açısından 

daha yüksek risk altındadır [104-108], bu tür işçiler için maruziyetten tamamen uzaklaştırmak 

yönünde tavsiye vermek akılcı olabilir.  Bununla beraber, mevcut oan yatkınlık belirteçlerinin 

pozitif prediktif değerleri potansiyel yatkınlığı olan bireyleri elemek için fazlasıyla düşüktür 

[71,94].  Bu, özellikle genel nüfus içinde çok yaygın olarak görülen atopi ve sigara içiciliği 

durumu için doğrudur.  Atopik bireyleri, HMW’lı alerjenlere maruz kalmalarına neden olacak 

işlerin dışında tutmak potansiyel olarak yeni çalışanların sayısını çok azaltmak ve haksız yere 

ayrımcılık yapmak olurdu. [92].  Medikal sürveyans yatkınlığı olan işçileri belirlemeyi 

amaçlar. HEEDRIK ve diğerleri [92] tarafından ana hatlarıyla belirlendiği gibi, özellikle, 

riniti, NSBHR veya duyarlılığı olan özneler, veya HMW’lı alerjenlere veya iritan 

kimyasalların yüksek konsantrasyonlarına maruz kalanlar gibi yüksek risk gruplarında 

kapsamlı bir medikal sürveyans programı yürütülmelidir.  Bu, bir anketin önceden yapılması 

ve periyodik olarak yerine getirilmesi, bir solunum yolları alerjenine maruziyet olduğunda 

deri prik testleri yapılması veya spesifik serum IgE antikorlarının ölçülmesi ve semptomatik 

ve/veya duyarlılaşmış işçilerin uzmanlaşmış tıbbi değerlendirme için erkenden sevk 

edilmesini içerebilir.  Bu işçiyle ilgili araştırmalara, işyerindeki maruziyetin değerlendirilmesi 

ve işyerinin yanı sıra işçileri de hedefleyen uygun müdahalelerin eşlik etmesi gerekir [91].  

Mesleki astımın gelişmesinde çoğu kez kısa olan gizlilik (latensi) dönemi [7,45,106,109], risk 

altındaki bireylere yönelik sürveyans programlarının mesleki eğitim sırasında başlatılmasına 

ihtiyaç duyulduğu anlamına gelir.   
 

Müdahalenin genel yönleri 

Bir müdahale stratejisinin uygulanmasında olduğu gibi, karar verme, bilimsel amaçlardan çok 

pratikte yararlı sonuç elde etmeye odaklanılmışsa tıbbi pratiğin ana bileşenidir [110].  

Önlemenin kendi etik, antropolojik ve ekonomik açmazları vardır, bunlar bilimsel bir kanıtın 

değerlendirilmesi ile müdahale için karar verme arasında kesin bir ayırım yapılmasını 

gerektirir.  Bir tanı yönteminin etkinliği doğrulanmış olsa bile, klinik uygulamadaki etkinlik 

çok daha az olabilir.  Kıt olan sağlık kaynaklarının kullanılması, aynı zamanda mevcut olan 

kılavuzlarla birlikte değerlendirilmelidir [111,112].  
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Kim karar verecek?  

Klinik uygulamada, çoğu karar hasta-hekim ilişkisi çerçevesinde verilir.  Bununla birlikte, 

önlem sürecinde, medikal pratisyen çoğu kez ikincil etkiler ve bireylerin korunması 

hakkındaki kararlarda rehberlik etmek ve tavsiyede bulunmak yetkisine sahip olacaktır.  

Ancak ilgili maruziyeti azaltmak veya gidermek için gerekli olan değişiklikleri yapma 

açısından yürütme yetkisi genellikle işverenin ve güvenlik mühendisleri ve iş hijyenistleri 

dahil, ilgili profesyonellerin sorumluluğu altındadır.  Kamu otoriteleri düzenlemeleri 

yürürlüğe koymak, yeni bir tehlike tespit edilirse yeniden revize etmek hakkına sahip olabilir.  

Hekimin rolü çoğu kez, diğer teknik ve çevre veya hijyen uzmanlarıyla birlikte, tavsiye veren 

kişi olmaktır. Kanıtın niteliği ekseriyetle hangi kararların alınacağını belirleyecektir.  Yeni 

tehlikelerin önlenmesi, işverenlerin uzun dönemler boyunca büyük yatırımlar yapmaya 

kalkışmasını gerektirebilir.  

 

Alternatif kararların sonuçlarının tanımlanması, karar verme sürecinin önemli bir unsurudur 

[110,113].  Farklı tanı olanakları sıralanmalı ve alternatif olguların olasılıkları 

tanımlanmalıdır.  En önemlisi farklı sonuçların yararları değerlendirilmelidir.  Bunlar sağlıkla 

ilgili unsurlar (örn. Mortalite ve morbidite veya yaşam kalitesi) veya mali hususlar olabilir.  

Maruz kalan işçiler, işverenler ve genelde toplum için elde edilen daha önceki örneklerin 

sonuçları bilinmelidir.  Bir karar modelinde tanıya ilişkin testin doğruluğu, gerek yanlış 

pozitif gerekse yanlış negatif tanıların sonuçlarının değerlendirilmesiyle birlikte ele alınabilir.  

Bu yöntem, tanıya ilişkin kaynakların kullanımını optimize etmek için, tanıların gereken 

doğruluk seviyesini daha iyi belirler.  

 

Risk analizleri açısından, vakaların tespit edilerek bunun sonucunda tanı konması doğru bir 

risk değerlendirmesini yapmak için gereklidir [114].  Son zamanlarda, maruziyet 

standartlarını oluşturmayla sonuçlanan, alerjenler için risk değerlendirmesine ilişkin bir 

çerçeve önerilmiş bulunmaktadır [102].  İritanlar ve alerjenlerin getirdiği yük, bunun yanı sıra 

mesleki rinit ve NSBHR işten kaynaklanan astımın gelişmesi için risk faktörleri olarak kabul 

edildiğinden, müdahale stratejileri hedeflendiğinde bunların hepsi dikkate alınmalıdır.  Hekim 

tehlikeleri açıklayarak ve riski değerlendirerek önleme sürecinde önemli bir rol oynayacaktır, 

bu durum bir tehlikenin etkin bir şekilde azaltılması veya giderilmesi için çok açık bir ön 

şarttır.  

 

İŞTEN KAYNAKLANAN ASTIMIN TIBBİ-YASAL VE  

SOSYOEKONOMİK YÖNLERİ  

Hasta-doktor ilişkisi çerçevesinde işten kaynaklanan astımın ve mesleki KOAH’nın 

önlenmesi ancak belirli bir dereceye kadar sağlanabilir.  İşçinin yasal ve ekonomik hakları, 

etik kodlar, endüstri sektörlerinin ekonomik gücü, bunların yanı sıra düzenleyici yapılar 

tarafından verilen kararlar ve hastalık riskini ve astımdan kaynaklanan morbiditeyi azaltmak 

için önemli yatırımlar yapması gerekebilecek işverenler de dahil olmak üzere, tıbbi-yasal ve 

sosyo-politik koşulların daha büyük aciliyeti vardır. Ülkeler arasında ve zaman içinde önemli 

ölçüde değişen bu faktörler, meslek hastalıklarının önlenmesi, yönetimi ve tazmin edilmesi 

üzerinde etkilidir.  

 

Mesleki pulmoner hastalıklarda uzman olanların temel görevleri, araştırma ve kanıtlara dayalı 

risk tahminlerini, risk yönetimine ilişkin önerilerini ve tavsiyelerini politikayı belirleyenlere 

vermektir. 

 

Farklı ülkelerde yasal hükümlerin değişkenliği   

Avrupa’da meslekle ilgili hastalıklar için sigorta, özel veya kamu sigorta şirketleri, devlet 

tarafından organize edilmektedir veya diğer sağlık sigortası sistemlerinden farklı değildir(örn. 

Hollanda’daki gibi).  Belirli bir ülkedeki yasal duruma bağlı olarak, tıbbi olarak teyit edilmiş,  
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işten kaynaklanan çoğu astım vakası genellikle meslek hastalıkları olarak ne kabul ne de 

tazmin edilir.    

 

Yasal olarak bağlayıcı olmayan Avrupa meslek hastalıkları listesi [115, 116] mevcut durumda 

şunları içermektedir: alerji nedeni olarak kabul edilen ve iş türünün doğasında olan 

maddelerin sürekli olarak solunması sonucunda oluşan alerjik rinit (kod 304.07); alerji nedeni 

olarak kabul edilen ve iş türünün doğasında olan maddelerin sürekli olarak solunması 

sonucunda oluşan alerjik astım (kod 304.06); pamuk, keten, kenevir, jüt, sisal ve küspe tozları 

ve liflerinin solunmasıyla oluşan akciğer hastalıkları (kod 304.02); kobalt, kalay, baryum ve 

grafit tozlarının solunması sonucunda oluşan solunum yolları rahatsızlıkları (304.04); yer altı 

kömür madenlerinde çalışan madencilerde görülen kronik obstrüktif bronşit veya amfizem 

(kod 307); ve aluminyum veya bileşiklerinden kaynaklanan tozlar veya dumanların (kod 309) 

veya bazik cürufların tozunun (kod 310) neden olduğu bronkopulmoner (bronş ve akciğerle 

ilgili) rahatsızlıklar [115].  İritanla tetiklenmiş astım ve mesleki KOAH dahil edilmemiştir.  

 

Çoğu Avrupa ülkesinde mesleki astıma ilişkin muhtemel ajanlar için belirli listeler olmasına 

rağmen, Avusturya, Finlandiya, Almanya ve İsviçre gibi ülkelerdeki yasal işveren sigorta 

gereklilikleri gibi uygulamalar nedeniyle, daha ziyade sigorta ve tazminat sistemleri farklılık 

[117] göstermektedir. Çoğu Avrupa ülkesinde iş sonucu ağırlaşan astım bir meslek hastalığı 

olarak kabul edilmemekte veya yeni başlangıçlı astım ile mesleki KOAH ‘dan ayırt 

edilmemektedir (örneğin Almanya’daki gibi) (Tablo 1).  

 

Meslek hastalıkları için önceden belirlenmiş bir uygulama programını takip eden ülkelerde 

listelenmiş bir hastalığa tutulan davacının tazminata hak kazanma olasılığı güçlüdür. Bununla 

birlikte, sınırlanmış listede olmayan hastalıklar için bulunulan iddiaların başarısızlıkla 

sonuçlanması daha muhtemeldir, bu durum genellikle diğer sosyal destek kaynaklarını 

araştırmak hususunda işçiyi cesaretlendirmektedir.                                          Birleşik Krallık, 

Almanya ve Fransa’da bir uygulama programı kullanılmaktadır, bunun uygulamaya 

geçirilmesi sırasında kapsamı daha genişletilebilir.  Almanya’da, iyi tanımlanmış bir mesleki 

maruziyet koşulları bağlamında, yeni bilimsel kanıtlar yeni bir mesleki nedeni belirlemiş ise, 

bu durum mümkündür.  

 

Çoğu Avrupa ülkesinde tazmin edilebilir meslek hastalıkları listesi ABD’deki işçi tazminat 

sistemlerinden büyük ölçüde farklıdır; ABD’de sistemler eyaletten eyalete değişmektedir 

[117, 121].  Mesleki astım ile ilgili uyuşmazlıklar, genellikle tanı, nedensellik ve maluliyetin 

hukuki ihtilaf sonucunda çekişmeli dava süreçlerinde karara bağlanması nedeniyle, aşılması 

zor süreçlerdir [122].  Meslekten olmayan kişilerden gelen kanıt ve uzman tanıklıkları 

tazminat kurulu tarafından atanan hakemlere sunulur.  Astım genellikle işyeri dışındaki 

koşullardan kaynaklanabildiğinden, bu iddiaların büyük çoğunluğu sonuç alamayarak hukuki 

anlaşmazlığa gider. Tanıyı koyan hekimin tazminat sistemlerine ilişkin deneyimi iddianın 

başarısı açısından önemli olabilir [121].  

 

Mesleki astımın kabul edilmesinden sonra, ilgili tıbbi masraflar kendi sigortası olan işveren 

veya devletin tazminat fonundan ödenir [123].  Tazminat ücretleri genellikle tahmin edilebilir 

gelirin takriben üçte ikisine eşit olur, ancak sadece bir üst sınır değerine kadar.  Tazminat, 

sadece bir bozukluk/zayıflık olması halinde değil, sadece nesnel bir maluliyet gösteriliyorsa 

verilir. 
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Ürün öncesi inceleme 

Bir ajanın, insanlar tarafından yaygın şekilde kullanımı öncesinde, solunumla ilgili bir alerjen 

(duyarlılaştırıcı)olarak davranması olasılığını tespit etmek için yapılan girişimler esas olarak 

hayvan modelleri kullanılarak yapılır [124].  Örneğin, bir fare burun içi (intranazal) testi 

kullanılarak, spesifik IgG1 üretimine neden olan çeşitli proteaz ve proteaz olmayan 

enzimlerin etkisi 60 kat değiştirilmiştir [125].  Daha kapsamlı olarak, LMW ajanların tehlike 

değerlendirilmesi her zaman onların deri duyarlılaştırma potansiyellerine ait bir 

değerlendirmeyi kapsar.  Çoğu durumda, bu şimdi hayvan bazlı lokal bir lenf düğümü analizi 

kullanılarak yapılmaktadır, bu analiz lokal olarak uygulanan kimyasal ajanların drenaj yapan 

düğümlerde proliferatif lenfosit tepkisini uyarma etkisini test etmektedir [126].  Stokinin 

parmak izi, solunum yolları duyarlılaştırma potansiyeli açısından daha spesifik bir gösterge 

sunar [127-129].  Muhtemelen, deri uygulamasını içeren bir testte pozitif sonuç veren 

kimyasallar, solunum yolu da dahil olmak üzere, vücut ile temas yolları dikkate alınmaksızın 

duyarlılaştırıcı olarak düşünülmelidir [130].  Bununla birlikte, deri duyarlılık testlerinde 

negatif sonuç veren kimyasalların bundan dolayı solunum yollarında duyarlılaşmaya neden 

olup olmayacağı henüz değerlendirilmemiştir.  

 

Farklı bir yaklaşım LMW ajanlar (<1.000 Da) için yapısal aktivite analizlerini içermektedir 

[131,132]. İzosiyanat, amin, asit anhidrit ve karbonil gibi azot veya oksijen içeren fonksiyonel 

gruplar, özellikle aynı molekül içinde iki veya daha fazla fonksiyonel grup olduğunda, 

mesleki astım tehlikesi ile bağlantılıdır. Mesleki astım tehlikesi için sadece istatistik açıdan 

anlamlı bağımsız değişkenleri kullanan bir lojistik regresyon modeli model geliştirme setini 

%90 olarak doğruladı.   Dış geçerlilik %86’lık bir duyarlılık ve %99’luk bir özgüllük gösterdi.  

Böyle bir yaklaşımın genel olarak uygulanabilir olup olmadığı hususunda daha ileri araştırma 

gerekmektedir.  

 

Avrupa Birliği’nin yeni REACH (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve 

Kısıtlanması) mevzuatının temel bir amacı, sürdürülebilir endüstriyel kalkınmayı desteklemek 

ve kimyasallarla ilgili sağlık risklerini azaltmaktır [133].  REACH, sağlık ve çevre üzerinde 

olumsuz etkileri olan kimyasalların ve proseslerin ikame edilmesini teşvik etmek için 

tasarlanmıştır. REACH doğrudan çalışma ortamını hedeflemese ve daha ziyade tüketiciye 

odaklanmış olsa da, işçilerin kimyasallarla hangi koşullarda uğraşabileceğine dair kurallar 

getirdiği için bir etkisi olacaktır. Farklı prosesler için maruziyet senaryoları oluşturulmalı ve 

aynı zamanda maruz kalan işçiler için sağlık riskleri de değerlendirilmeye devam edilmelidir.  

Bununla birlikte, duyarlılaştırıcı ajanların çeşitli büyük grupları kısmen veya tamamen 

REACH sürecinin dışında tutulmuştur.  Teknik uygulamalarda (örn. deterjan ve tekstil) 

kullanılan enzimlerin 2008’den beri ön kaydının ve ilgili tonaja bağlı olarak, 2010’dan bu 

yana tam kaydının yapılması gerekmektedir. Buna karşılık, gıda ve hayvan yeminde 

kullanılan enzimler, proses için gerekli olan ancak son üründe bulunmayan ajanlar olarak 

kabul edildikleri için REACH kaydının dışında tutulmuştur.  Çok sayıda doğal madde ve 

yığınsal ürünler, lateks ve buğday unu gibi, aynı şekilde REACH kapsamının dışındadır.  

REACH aynı zamanda “sahibi (üreticisi) olmayan” ajanları da kapsamamaktadır, ki bu durum 

hayvanlardan kaynaklanan alerjenleri veya dizel gibi yanma ürünlerini veya 

mikroorganizmalara maruziyet gibi durumları ilgilendirebilir.  Bu, halk sağlığına etkileri 

tartışılmaz olan çok sayıda önemli alerjen ve iritanların REACH kapsamında olmadığı ve 

mevcut politikalar kapsamında maruziyet standartlarının oluşturulmasının kesinlikle gerekli 

olduğu anlamına gelir.   Bununla birlikte, son zamanlardaki bir çalışmada solunum yolu 

duyarlılaştırıcıları için bilimsel bazda maruziyet standartları oluşturulabileceği belirlenmiş 

olmasına rağmen, astıma neden olan ajanlar için standart oluşturmanın, işçilere ve maruziyete 

uygulanmasında temel sınırlamalar bulunmaktadır [102].   
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TABLO 1 Değişik ülkelerde mesleki astım (OA) ve iş nedeniyle kötüleşen astıma ilişkin sistemler ve tazminatların incelenmesi 

Ülke Yönetim Sorumlu  
kurum 

OA 
tazmin 
ediliyor 
mu?  

İş 
nedeniyle 
kötüleşen 
astım 
tazmin 
ediliyor 
mu? 

Vakaların 
muayenesi 

Toplam 
işgücü  
Milyon # 

OA için 
ajanları
n listesi  

OA 
oluş-
turan 
ajanlar 
için 
açık 
sistem 

Pozitif SIC 
bir ön 
koşul mu? 

Spesifik 
IgE 
veya 
pozitif 
SPT bir 
ön 
koşul 
mu? 

NSBHR 
ön 
koşul 
mu? 

Yılda OA 
vaka sayısı n 

Tazmin 
edilmek 
için 
özürlülük 
derecesi 

Daha fazla 
maruz 
kalmaktan 
kaçınmak 
için işçinin 
olanakları 

Kalıcı 
özürlülük 
tahsisatı 

Belçika Ulusal 
kuruluş 

Sendikalarla 
İşverenlerin 
eşit 
temsilcisinin 
olduğu kamu 
sigorta 
kuruluşu; 
İşverenler 
tarafından 
ödenen sigorta 
primleri  

Evet Hayır Uzmanlar 
Kurulu 

4,87 Evet Evet Hayır Hayır 
(SIC 
pozitif 
çıkarsa)  

Hayır 
(SIC 
pozitif 
çıkarsa
) 

İşçi Tazminat 
Kurulu 
tarafından 
1992-2002 
arasında yıllık 
kabul edilen 
77 şikayetin 
ortalaması¶   

Evet 
(Solunum 
yolları 
engelliliği, 
NSBHR ve 
ilaçlar baz 
alınarak)  
artı iş 
piyasasında 
azalan 
fırsatlara 
dayanarak 
ilave 
tazminat  

Evet Evet 

Kanada                                                                                                                                  18,99
+
 

     Quebec Kuruluş İşverenler kamu 
sigortası 
Sendikalarla 
işverenlerin eşit 
temsilcisinin 
olduğu İdari 
Kurul İşverenler 
tarafından 
ödenen sigorta 
primleri 

Evet Değişken Uzmanlar 4,29
§ 

Hayır Evet Uygula-
nabilir 
ise evet  

Hayır Hayır 40-70 % 0-100 Evet Evet 
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TABLO 1 Devam ediyor 

Ülke Yönetim Sorumlu  
kurum 

OA 
tazmin 
ediliyor 
mu?  

İş 
nedeniyle 
kötüleşen 
astım 
tazmin 
ediliyor 
mu? 

Vakaların 
muayenesi 

Toplam 
işgücü  
Milyon # 

OA için 
ajanları
n listesi  

OA 
oluş-
turan 
ajanlar 
için 
açık 
sistem 

Pozitif 
SIC bir 
ön koşul 
mu? 

Spesifik 
IgE veya 
pozitif 
SPT bir 
ön koşul 
mu? 

NSBHR ön 
koşul mu? 

Yılda OA vaka 
sayısı n 

Tazmin 
edilmek 
için 
özürlülük 
derecesi 

Daha fazla 
maruz 
kalmaktan 
kaçınmak 
için işçinin 
olanakları 

Kalıcı 
özürlülük 
tahsisatı 

    Ontario  Kuruluş: 
Ontario 
İşyeri 
Güvenlik 
ve Sigorta 
Kurulu   

İşverenler Evet Evet Uzmanları da 
içere- 
bilen 
hekimler- 
den tıbbi 
bilgi; 
İddia bir 
hakem 
tarafından 
karara 
bağlanır, 
gerekli 
görülürse  ek 
hekim 
görüşü alınır  

7,32
§
 Hayır Evet Hayır Hayır Mutlak 

ön koşul 
değil 
ama 
yardımcı 

~20/yıl 
2002 
itibariyle  

 Evet Evet 

Finlandiya  Ulusal 
Kuruluş 

İşverenler/ 
sigortacılar 

Evet  Uzmanlar 2,64      304 
(2002’de) 

  Evet 

Fransa Bölgesel 
kuruluşlar 

İşverenler Evet Değişken Sosyal 
güvenlik 
pratisyen- 
leri 

28,35 Evet Evet Hayır Hayır Hayır (ama 
solunum 
fonksiyon 
testi 
zorunlu) 

222 
(2009’da) 

% 0-100 Evet Evet  

Almanya  Branşa 
yönelik 
yasal kaza 
sigortası 
enstitüleri 

İşverenler/ 
sigortacılar 

Evet Evet Uzmanlar 41,01 Hayır Evet Hayır Hayır Hayır 700
 ƒ 

2009’da) 
% 0-100 
(İş 
piyasasında 
azalan 
fırsatların 
derecesine 
bağlı 
olarak; 2-3 
yıl) 

Evet Evet 

 İtalya  Ulusal İşverenler Evet Hayır Uzmanlar 
Kurulu 

24,29 Evet Evet Hayır Hayır Hayır 167 
(2003’te) 

% 0-100 Evet Evet 
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TABLO 1 Devam ediyor 

Ülke Yönetim Sorumlu  
kurum 

OA 
tazmin 
ediliyor 
mu?  

İş 
nedeniyle 
kötüleşen 
astım 
tazmin 
ediliyor 
mu? 

Vakaların 
muayenesi 

Topla
m 
işgücü  
Milyon 
# 

OA için 
ajanları
n listesi  

OA 
oluş-
turan 
ajanlar 
için 
açık 
sistem 

Pozitif 
SIC bir 
ön koşul 
mu? 

Spesifik 
IgE veya 
pozitif 
SPT bir 
ön koşul 
mu? 

NSBHR 
ön koşul 
mu? 

Yılda OA 
vaka sayısı n 

Tazmin 
edilmek 
için 
özürlülük 
derecesi 

Daha fazla 
maruz 
kalmaktan 
kaçınmak 
için işçinin 
olanakları 

Kalıcı 
özürlülük 
tahsisatı 

Norveç Ulusal 
Kuruluş ve 
özel 
sigorta  
(zorunlu) 

Kamu 
işverenleri 
ve özel 
sigortacılar 

Evet  Uzmanlar  2,52  Hayır Evet Hayır Hayır Hayır 174 
(2000’de) 

% 15-100 Evet Evet 

Danimarka  Ulusal 
kuruluş 

İşverenler 
ve 
Hükümet 

Evet Hayır Uzmanlar  2,88 Çoklu 
araçlar 

Evet Hayır Hayır Hayır 50-70 İş 
piyasasında 
azalan 
fırsatların 
derecesine 
bağlı olarak 

Evet Evet  

İspanya  Hükümet 
kuruluşu 

İşverenler 
ve 
Hükümet 
kuruluşu 

Evet Hayır Uzmanlar 
Kurulu 

22,96 Evet Hayır Hayır Hayır Mutlak 
bir ön 
koşul 
değil 

258-294 
(2000-
2003’de)  

Hayır Evet Evet 

Hollanda Belirli bir 
sistem yok  

İşverenler 
ve 
çalışanlar 

Resmi bir 
kabul yok 

Resmi bir 
kabul yok 

Sigorta 
hekimleri ve 
hukuk 
davalarında 
göğüs ve 
işyeri 
hekimleri 

8,62      Yok       ?  Hayır 

Birleşik Krallık Hükümet 
kuruluşu 

Genel 
vergilendir-
me  

Evet Hayır Meslek 
hastalıkla-
rını 
değerlen-
dirme için 
kariyer sahibi 
uzmanlar 

30,79 Çoklu Bireyse
l ispatlı 
ve 
hassas-
laşma-
ya 
dayalı 

Hayır Hayır Hayır 170 
(2009’da) 

En az % 14 
gerekli 

Gereklilik 
yok 

Evet 

ABD  Eyalete 
göre farklı 

Eyalete 
göre farklı 

Eyalete 
göre 
farklı 

Eyalete 
göre farklı 

Eyalete göre 
farklı 

153 Hayır Evet Hayır Hayır Eyalete 
göre 
farklı 

Ulusal veri 
yok 

Eyalete 
göre farklı 

Eyalete 
göre farklı 

Eyalete 
göre farklı 
 

SIC: spesifik solunum yükleme testi; Ig:immünoglobulin; SPT: deri prik testi; NSBHR: spesifik olmayan bronşiyal aşırı duyarlılık; # :  [118]’ den alınan veri;  ¶ : “Fond des Maladies Professionelles-Fonds 
voor de Beroepsziekten” den alınan veri;  + : [119]’dan alınan veri;  § : [120]’den alınan veri; ƒ : İş nedeniyle kötüleşen astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığının nesnel vakalarını da içermektedir. 
[121]’den alınan verilerle değiştirilmiş ve genişletilmiştir. 
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Tazminat hususları 
İşten kaynaklanan astıma neden olan bir ajana maruziyetin sürdürülmesi hastalığın kötüleşmesine yol 

açacağından prevalent (hastalığı hüküm süren) hastalar bu koşulları doğuran iş için, bunun yanı sıra 

benzer maruziyet riski taşıyan işler için de kalıcı olarak çalışamaz sayılmalıdır. Bu rahatsızlıkların 

şiddeti kabul edilmiş derecelendirme şemalarına göre değerlendirilmelidir [10, 134-140].  

 

Solunumla ilgili rahatsızlıkların tazminini düzenleyen politikalar bir ülkeden diğerine oldukça fazla 

değişmektedir (Tablo 1).  Bu farklılıklara, idari kurallar ve tanımlamalar için farklı kriterler, 

nedenselliğin saptanması ve özürlülük seviyesinin değerlendirilmesini içeren çok sayıda faktör neden 

olmaktadır. Tazminata hak kazanmanın saptanması için kullanılan kriterler tekdüze değildir ve belirli 

bir ülkedeki düzenlemelere bağlı olarak, fizyolojik bozukluğun farklı yönlerini, işle ilgili yetersizliği, 

gelir kaybını, sağlık hizmeti masraflarını ve mesleki yeniden eğitimi kapsayabilmektedir.  Bununla 

birlikte, mesleki astım için mevcut olan veriler, mali tazminatın hastalığın sosyoekonomik sonuçlarını 

yeterince telafi edemediğini göstermekte [97,141] ve aynı durumun iş nedeniyle kötüleşen astım ve 

mesleki KOAH için degeçerli olduğuna dair güçlü kanıt bulunmaktadır.   Giderek büyüyen bir 

mutabakatla, tazminat sistemlerinin, işçilerin, mümkünse aynı şirket içerisinde, tehlikeli olmayan 

(maruziyet olmayan) işlere yerleştirilmesi ve gerekiyorsa yapılandırılmış rehabilitasyon programlarının 

önerilmesine doğru yöneltilmesi üzerinde durulmaktadır [71].  

 

İŞTEN KAYNAKLANAN ASTIMIN BAŞARILI ŞEKİLDE ÖNLENMESİNİ SINIRLAYAN 

SORUNLAR 

Yüksek risk altındaki bireyleri saptamak ve onlara müdahale programları uygulamak yoluyla, önleyici 

çabalarda başarılı şekilde hedefi bulmak mümkündür [142].  NICHOLSON ve çalışma arkadaşları 

[71,143], “Mesleki astımın önlenmesi, belirlenmesi ve yönetimi için Kılavuzlar” a atıfta bulunarak, o 

zaman kadar “düzenli sağlık sürveyansları” üzerine odaklanan ilkesel tavsiyelerin bu genel düşünce ile 

uyumlu olduğundan söz ederler.  Yazarlar, sonuca yönelik tavsiyelerinde, ilave fonksiyon testleri ve 

uygun immünolojik testler aracılığıyla, rinit dahil semptomların erken saptanmasının önemini 

vurgulamaktadır.  İşten kaynaklanan astım ve mesleki KOAH olduğundan kuşkulanılan işçilerin etkin 

şekilde yönetimi için, ortaya çıkar çıkmaz solunum semptomları üzerine odaklanılmalı, ve KOAH 

durumunda spirometri (solunum fonksiyon testi) de dahil edilmelidir.  Maalesef, koruyucu tedbirlerin 

başarısını sınırlayan diğer sorunlar: hastalığın erken aşamalarının saptanmasının karmaşıklığı, farklı 

maruziyet karakteristiklerinin solunumun sağlığı üzerindeki etkisi ve sağlığın kazanılması ile ilgili 

sınırlı bilgi. 

 

Mevcut kılavuzlarda söz edilen kanıtların çoğu, hastalığa yakalanmış olmasından şüphelenilen 

işçilerden ziyade, hastalığa tutulmuş olan işçilerle etkilenmemiş olanlardan oluşan diğer bir grup 

arasında klinik ortamında yürütülen çalışmalardan elde edilmiştir.  Atıfta bulunulan çalışmalar 

genellikle, testin hastalığın varlığı veya yokluğu olasılığına katkısından ziyade, test karakteristiklerini 

belirlemek için, duyarlılığını, özgüllüğünü veya prediktif değerini ölçmek için belirli bir test üzerine 

odaklanarak tek bir testi veya tek bir değişkeni izlemiştir. 

 

Testlerden elde edilen araştırma sonuçlarının sınırlı bir bağıntısı olmasının ikinci nedeni, testin 

prediktif değeri (aynı zamanda tanıya ilişkin testleri de içeren kişisel geçmiş bulguları da dahil olmak 

üzere) sadece farklı popülasyonlar arasında değil, belirli bir çalışma popülasyonu içinde de değişmekte 

ve bu nedenle farklı duyarlılık ve özgüllükler bulunmaktadır.  Bunun nedeni, anketlerden elde edilen 

tüm tanıya ait bilgi ve ilave testler, bir dereceye kadar, altında yatan rahatsızlığa bağlı olmakta ve 

böylece karşılık gelen duyarlılık, özgüllük ve olasılık oranlarını karşılıklı olarak etkilemektedir.  Bu 

şekilde, işten kaynaklanan astım veya mesleki KOAH riski altındaki işçilere uygulanan belirli bir test 

için, duyarlılık özgüllük, olasılık oranı ve prediktif değerinden herhangi biri için tek bir değer 

bulunmamaktadır. 
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MEVCUT ÇALIŞMANIN SINIRLARI  
Mevcut literatüre ilişkin bir incelemede yayınların seçiminde önyargıların bulunması olasılığı vardır.  

Ek olarak, bazı çalışmalar MeSH (Medical subject Headings / Medikal Konu Başlıkları) terimleri 

kullanıldığından dolayı bulunamayabilmektedir.  Başka bir sınırlama, çalışmaların hepsinin 

değerlendirme için yararlı formda veri sunmaması ve tanı ve yönetim bölümünde kullanılan çok sayıda 

çalışmanın önemli ölçüde heterojenlik göstermesidir.  Mevcut olan yönetim literatürünün temel bir 

sınırlaması ise metodolojik niteliğinin göreceli olarak zayıf olması ve randomize kontrollü 

araştırmaların meslek hastalıklarındaki araştırma konularının çoğuna ilişkin çalışma tasarımı ile 

bağlantılı bir yöntem olmamasıdır.  Bunlar genellikle etik temellerde yürütülmemektedir.  Çıktıların 

değerlendirilmelerinin çoğunluğu karşılaştırılabilir değildir ve genellikle heterojen olan müdahaleler 

ve randomize olmayan dağılımları içeren fizyolojik test sonuçları üzerine odaklanmaktadır.  

 

”Kanıt bazlı tıp ve alternatif yaklaşımlar” ın sınırları çoğu kez listelenmiştir [110, 113] ve benzer 

şekilde “kanıt bazlı tıp” paradigması önde gelen bilim insanları tarafından eleştirilmiştir[144-147].  

Kaçınılmaz olarak, seçim ve bilgilerin taraflılığı, tek tek çalışmalarda elde edilen bulguların 

genelleştirilebilmesi için bir sorun olabilmektedir [148, 149]. Aynı zamanda, örn. BOHRF grup 

tarafından[16, 150] uygulanan kanıt hiyerarşisinin, astım tedavisinin değerlendirilmesi için yararlı 

olduğu gibi, önlem açısından da uygun olup olmadığı sorgulanabilir.  .Kanıta dayalı tıp için alternatif 

stratejileri değerlendiren az sayıda iyi tasarlanmış tanısal çalışma vardır, bunlar da daha iyi bir 

yaklaşımın benimsenmesini daha ulaşılması zor hale getirmiştir. YAMADA ve diğerleri [151], kanıta 

dayalı tıbbı iyi bir şekilde uygulayan hekimlerin, diğerini dışlayarak sadece birini değil, hem bireysel 

klinik uzmanlıklarını hem de mevcut olan en iyi dış kanıtları kullandıklarını düşünmektedir.   “Klinik 

uzmanlık olmadan, hekimlik uygulamasındaki riskler kanıt tarafından tahakküm edilir hale gelir, hatta 

en mükemmel dış kanıt bile belirli bir hasta için uygulanamaz veya uygun olmayabilir.  Mevcut en iyi 

kanıt olmadan da, hekimlik uygulamasındaki riskler hızla güncelliğini yitirir, bu da hastanın zararına 

olur” [152].    

 

Sıklıkla, hekimler kanıta dayalı tıbbı, kanıtın doğrudan uygulanması anlamına gelen bir yöntem olarak 

yanlış yorumlarlar, yani randomize kontrollü çalışma ve diğer ileriye yönelik çalışmalar, sistematik 

incelemeler ve meta analizleri.   Bu, birey olarak hastanın zor durumunun, haklarının ve kendi 

sağlığına yönelik kararların verilmesindeki tercihlerinin daha saygılı ve şefkatli bir şekilde ele 

alınmasını gözden kaçıran yaygın bir yanlış anlamadır [153].  Buna göre, bu tür “yemek kitabı tıbbı” 

anlayışından kaçınmak için, kanıta dayalı tıbbı kullanan pratisyenler, sonuçları klinik uygulamalara 

tatbik etmek için, kanıtı klinik uzmanlığa ve hasta değerlerine entegre etmelidir [154].  

 

Ne kanıta dayalı tıp, halk sağlığı ne de kanıtın karar vermeye uygulanması süreci, enstrümantal 

rasyonalite tarafından yürütülen tarihsel olasılık programlarından ayrılamaz.  Enstrümantal rasyonel 

yol üzerine aşırı odaklanma, bizi hareket tarzları arasında karar vermek için gerekli değerleri göremez 

hale getirir.  Yeniden gözden geçirilmezse, politika yapıcılar toplumsal adalet gibi görüşlerden çok, 

enstrümantal rasyonel ihtiyaçları baz alan kararları meşrulaştırmak için kanıta dayalı halk sağlığını bir 

örtü gibi kullanacaktır.  Ahlaki duyarlılıklarımız geçmişin bilgisi, anlatılar, sanat ve yaşamlarımızın 

gerçekleri tarafından biçimlendirilmekte ve halk sağlığı politikasını oluşturmakta geçerli olmaktadır.  
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MEVCUT KILAVUZLAR VE MUTABAKAT BİLDİRİMLERİ 
 

Canadian Thoracic Society (Kanada Toraks Topluluğu)  

Mesleki astım için Kanada kılavuzları 1998 yılında yayınlandı [72].  İşten kaynaklanan astımın tanısı 

ve yönetimine yönelik bu ulusal kılavuzlar bu alandaki ilk kanıta dayalı kılavuzlardır.  Kanıtların 

seviyesine ilişkin tanımlamalar, Kanada Astım Mutabakat Konferansı için oluşturulan çalışma 

gruplarının 1996 tarihli raporundan alınmıştır [155].  İncelemenin metodolojisi, mutabakat bildirimleri 

ve bunu takiben bildirimlerin dayandıkları mantığın incelenmesi şeklinde bölümlenmiştir. Anlatı 

metnini, 15 tavsiye ve kanıtın sağlamlığının gösterilmesi takip etmektedir.  Kılavuzlar esas olarak, 

işten kaynaklanan astım hastaları ile sıklıkla karşılaşan aile hekimi, dahiliye uzmanı, pratisyen hekim/ 

pnömolog ve işyeri hekimi ne yöneliktir. 

 

BOHRF  

(The British Occupational Health Research Foundation (İngiliz İş Sağlığı Araştırma Vakfı)) 

 

BOHRF kılavuzları 2005 yılında yayınlandı [71] ve 2010’da güncelleştirildi [143].  BOHRF 

kılavuzlarının amacı, gelecekteki uygulamanın ve yönetimin dayandırılacağı kanıta dayalı tavsiyeleri 

temin ederek, mesleki astımın önlenmesi, saptanması ve yönetiminin birinci basamak hizmetlerde ve iş 

sağlığı düzenlemelerinde geliştirilmesi dir.  BOHRF kılavuzları, 2000 yılındaki SIGN sistemi [156] ve 

Pratisyen Hekimler Kraliyet Koleji (RCGP)’nin 1995 tarihli üç-yıldız sistemini [157] kullanarak, 

kanıtların sağlamlığının derecelendirilmesi ile birlikte, 53 kanıt bildiriminden oluşmaktadır.  Ayrıca, 

revize edilmiş SIGN sistemini ve RSGP üç yıldız sistemini kullanarak derecelendirilmiş 22 tavsiye 

(2010 yılında yeniden yapılandırıldıktan sonra 11 ana tavsiye ve beş iyi uygulama hususu) ve kanıt 

yetersiz olduğunda iyi uygulama hususlarını vermektedir.  BOHRF kılavuzları, pratisyenlikte, iş 

sağlığı ve solunum sistemi hekimliği alanlarında çalışan hekimler ve hemşireleri, işverenleri, güvenlik 

temsilcileri ve işte astıma neden olabilen maddelere maruz kalabilecek işçileri hedeflemektedir.  

BOHRF kılavuzları sağlık pratisyenleri veya işverenler tarafından uygulanması için gerekli görülen 

müdahaleler üzerine odaklanmış ve yetişkin astımının klinik yönetimi için mevcut olan diğer 

kılavuzları tamamlamıştır.  

 

Agency for Healthcare Research and Quality  (Sağlık Hizmetleri Araştırması ve Kalitesi Ajansı)  

 

BEACH ve diğerleri [148] tarafından 2005 yılında işten kaynaklanan astımın tanısı ve yönetimi 

konusunda sistematik bir inceleme yayınlandı [28].  İşten kaynaklanan astımın üç türü için farklı 

seviyelerdeki kanıtlar bir araya getirildi: alerjik veya farzolunan immünolojik mekanizma ile henüz 

etkisini göstermemiş işten kaynaklı astım; gecikme olmaksızın işten kaynaklanan astım; ve iş 

nedeniyle kötüleşen astım.  Raporun temel soruları aşağıdakileri saptamaktı:işten kaynaklanan astımı 

olduğundan şüphelenilen hasta için en iyi tanısal yaklaşım nedir, spesifik solunum yükleme (SIC) 

testinin avantajları nelerdir, ve hangi durumlarda SIC ilave faydalı tanısal bilgi sağlar? Buna ek olarak, 

yazarlar işten kaynaklanan astım için hangi önlemlerin /tedavilerin en etkin olduğunu dikkate aldılar, 

örn. Medikal tedavi(örn. solunum steroidleri) ile birlikte maruziyetin azaltılması karşısında işten 

ayrılma, ve işten kaynaklanan astımı olan hastaların, semptomları ve /veya hastalığın ilerlemesini 

kontrol etmek için işyeri ortamından uzaklaştırılmasının gerekli olup olmadığı.  İşten kaynaklanan 

astımın önlenmesi raporun kapsamının bir parçası değildi.  Bu kanıta dayalı analizde, mesleki astımın 

tanısında hangi yöntemlerin etkin olduğunu saptamak için, genel inkluzyon (dahil olma) kriterlerini 

karşılayan 124 grup çalışması incelendi.  Pozitif bir test sonucu oluşturması açısından, çok sayıdaki 

kaynağın heterojenliği ve duyarlılık ve özgüllüklerdeki farklılıklar nedeniyle sayısal bir analiz 

olanaksızlaştı.  Yazarlar, çalışmaların sonuçlarını bir araya getirmek için ortalamaların ve standart 

sapmaların ağırlıklı toplamını yaptıktan sonra rastgele etkiler modeli kullanarak duyarlılaştırıcı ajanlar 

ile tetiklenmiş işten kaynaklı astımın toplam duyarlılık ve özgüllüklerine dair bir set hesapladılar.  
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Duyarlılık ve özgüllük açısından altı tanısal yöntem karşılaştırıldı ve değerlendirildi, 124 çalışma 

arasında en yaygın olarak saptanan referans standart SIC oldu.  Mesleki astımdan sorumlu olan tüm 

kimyasallar arasında diizosiyanatlar ve odun tozu en baştaki iki neden çıktı.  SIC, referans test olarak 

diğer tanısal testlerle karşılaştırıldı.  Pozitif özneler arasında, HMW ajanlar için SIC iki veya üç 

karşılaştırma testi ile benzer duyarlılık gösterdi (özellikle spesifik olmayan bronşiyal aşırı duyarlılık 

(NSBHR) testi ve spesifik deri prik testi (SPT)), ancak çalışmalara sadece SIC-pozitif özneler dahil 

edildiğinde, LMW ajanlar için SPT’den daha yüksek duyarlılık gösterdi.  Yazarlar NSBHR ve spesifik 

SPTarasında bir kombinasyon önerdi veya IgE antikoru tanısal testlerin özgüllüğünü arttırabilirdi.  

Ancak, duyarlılık bu testlerin herhangi bir kombinasyonu ile arttırılamazdı.  Aynı zamanda yazarlar bu 

sonuçların abartılı yorumlanmasına karşı uyarıda da bulundu, zira, astımı tetikleyen bazı ajanların 

yanlış negatif test olasılığı veya değişik çalışmalar arasında pozitif SIC testini ifade etmekte kullanılan 

heterojen kriterler gibi bazı hususlar referans standart olarak SIC testini sorunlu hale getiriyordu.  

Hangi testlerin birleştirileceği testlerin kendilerinin duyarlılık ve özgüllüğüne ve maliyet etkinliğine 

bağlı olmakla birlikte, şüphesiz ki,tanının özgüllüğü tanısal testlerin kombinasyonu ile 

arttırılabilmektedir. 

 

American College of Chest Physicians consensus statement  
(Amerikan Göğüs Hastalıkları Hekimleri Koleji mutabakat bildirimi) 

 

Amerikan Göğüs Hastalıkları Hekimleri Koleji (ACCP)’nin önceki 1995 tarihli mutabakat bildiriminin 

güncellenmiş hali [142], 2008 tarihli İngiliz Toraks Topluluğu’nun mesleki astım için bakım standardı 

dokümanı ile uyumludur [158].  ACCP mutabakat dokümanı işten kaynaklanan astımı, işteki faktörler 

nedeniyle kötüleşen önceden var olan ve eş zamanlı olanlarla birlikte mesleki astımı (yani işte bir 

duyarlılaştırıcı veya iritana maruz kalma sonucunda tetiklenen astım) ve iş nedeniyle şiddetlenmiş 

astımı (yani iş nedeniyle kötüleşmiş astım) kapsayacak şekilde tanımlamıştır.  Saygın uzmanlardan 

oluşan bir panel sistematik bir inceleme yürüttü ve mesleki astımın tüm safhaları için, tanıdan tedaviye 

ve önlemeye kadar, derecelendirilmiş bir tavsiyeler seti oluşturmuştur. Bu çalışma aynı zamanda daha 

güvenli istihdam seçeneklerinin teşvik edilmesinde ve işçilerin tazminata erişebilmesinde hekime 

düşen rollerle de ilgilenmektedir.  Mutabakat dokümanı işten kaynaklanan astımın tanısı ve 

yönetimine(tanısal testler, iş ve tazminat hususları dahil), bunların yanı sıra koruyucu tedbirler üzerine 

odaklanmıştır.  Seri halde pik akış kayıtları, metakolin yükleme testleri, immünolojik testler ve 

(mümkün olursa) SIC testleri gibi tanıya yönelik testlerin tanının kesinliğini arttırdığı ifade 

edilmektedir.  Uzmanlar paneli tarafından belirtilen temel bulgular ve tavsiyeler aşağıdaki şekildedir: 

 

İşten kaynaklanan astım, yetişkin başlangıçlı astımın temel bir bileşenidir.  Tanının, takiben uygun 

araştırma ve müdahaleler yapılmak üzere, yeni başlangıçlı veya kötüleşen astımlıların tamamında, 

diğer maruz kalan işçiler de göz önünde bulundurularak dikkate alınması tavsiye edilmektedir.  

 

Duyarlılaştırıcı ile tetiklendiğinden şüphelenilen mesleki astımlı bireylerde, tanı veya neden olan ajan 

konusunda kuşku sürüyorsa, (olanaklı olduğu durumda) SIC testinin yapılması önerilmektedir; 

bununla birlikte bu test, bütün test süresi boyunca medikal nezaret eşliğinde sadece uzmanlaşmış 

tesislerde yapılmalıdır.  Panel HMW maddelere maruziyet nedeniyle oluşan işten kaynaklı astımın 

tanısı için yardımcı olarak immünolojik testlerin (deri-prick veya serolojik) çok sayıda sınırlamaları 

olduğunu incelemekte ve tartışmaktadır; bu testler LMW ajanlarda çok az faydalı olmakta ve iritanla 

uyarılmış astımlarda ise hiç kullanılmamaktadır.  Tanısal testler, seri halde pik akış kayıtları veya 

metakolin yükleme testleri gibi tanı kesinliğini arttırabilmektedir.  Prognoz, erken tanı ve uygun 

müdahale ile daha iyi seyrettiği için, maruz kalan diğer işçiler için de etkin koruyucu önlemler ele 

alınmalıdır.  

 

 



İNCELEME:MANAGEMENT OF WORK-RELATED ASTHMA (İŞTEN KAYNAKLANAN ASTIM YÖNETİMİ)  X. BAUR VE ARK. 

EUROPEAN RESPIRATORY REVIEW (AVRUPA SOLUNUM İNCELEMESİ)VOLUME (CİLT) 21 NO 124 144 
  

 

SONUÇ  

 
Bu kılavuzların kapsamı, tanı yaklaşımları, risk faktörlerinin belirlenmesi, tarama stratejileri, 

sürveyans, önleme ve etkilenen bireylerin en uygun tedavisi gibi hususlar dahil olmak üzere, işten 

kaynaklanan astımın yönetimi ve önlenmesi seçenekleri ve bunların etkinliği ile ilgilidir.  Bu konuya, 

basılı literatür ve diğer kaynaklarda mevcut olan kanıtların sistematik değerlendirilmesini yaparak 

yaklaştık.  Kılavuzlar nedenler, Avrupa’daki heterojen yasal hüküm verme süreci, sosyoekonomik 

boyutlar ve diğer kılavuzlar ve mutabakat bildirimleri bağlamında sunuldu.  

 

İşten kaynaklanan astımın prognozu çoğunlukla işle ilgisi olmayan astımdan daha kötüdür, ancak 

erken tanı ve maruziyetin giderilmesi ile iyiye doğru gider. Bu nedenle, sonrasında etkilenen işçiye 

yönelik maruziyeti ve diğer sağlık risklerini en aza indiren ve çalışma arkadaşlarını ilerideki 

hastalıklardan koruyan uygun müdahaleler tarafından izlenmek üzere, güvenilir ve geçerli tanılar 

gereklidir.  

 

Bu çerçevede, vakaların yönetimi, güvenli bir çalışma ortamının teşvik edilmesi ve uygun bir 

tazminata erişimin kolaylaştırılmasında hekimin rolü olduğundan fazla büyütülemez. Diğer acil 

gereklilikler, ilgili sağlık düzenlemelerinin iyileştirilmesi ve standartlaştırılması, ve ortaya çıkan 

özürlülük durumunu tazmin etmeye ek olarak yararlı bir istihdama kavuşmayı kolaylaştıracak bir 

tazminat sürecinde uluslararası çaptaki iyileştirmeleri içermektedir. 

 

Önerilen kılavuzlar Kanada Toraks Topluluğu, BOHRF, Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Kalite 

Kurumu ve ACCP’nin halen mevcut olan bildirimleri ve tavsiyelerini teyit etmekte ve 

genişletmektedir.  

 

Umut ederiz ki, bu kılavuzların uygulanması, mesleki hava yolu sistemi hastalıklarının insidansını ve 

şiddetini önemli ölçüde azaltacak mevzuat ve çalışma pratiği değişikliklerine hızla yol açacaktır.  Bu 

durum, işverenlerin, işçilerin ve bütün olarak toplumun yararına olacaktır.  
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