


Tanım
• İş ve iş çevresi ile ilgili maddelerin ve süreç 

içerisindeki işlemlerin deride oluşturduğu veya 
arttırdığı anormal değişikliklere ‘Mesleki 
Dermatozlar’ denir.

• En önemli etkisi İşgücü ve Günü yitimine yol 
açmasıdır.Mesleki deri hastalığı olan işçilerin 1/3 
ünde bu yitim 5 günden çoktur.

• %14.5 işçide 6-10 gün,
• %8.3 işçide 10-20 gün,
• %3.8 işçide 21-30 gün,
• 2/3 işçide 1-5 gün arasında işgünü yitimi 

bulunmuştur.
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Tanım

• Diğer bir önemli etki maddi durumdur. Bir 
yandan tedavi masrafı olurken; öte yandan 
üretim zarar görmektedir.

• Almanya ve Danimarka’da yapılan bir 
çalışmada Mesleki Deri Hastalığının en fazla 
berberlerde ve aşçılarda görüldüğü ve 
bunlarda bütün olguların ortalamasından 10-
20 kez daha sık olduğu bulunmuştur.
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Başlıca Meslek Dermatitleri
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A-Kontakt Dermatitler (CD)
1-İrritatif (ICD)
2-Allerjik (ACD)
3-Sistemik (SCD)

B-Kontakt Ürtiker
C-Biyolojik Sebepler
D-Fiziki Sebepler

1-Mekanik
2-Sıcak
3-Soğuk

E-Vibrasyon Sendromu
F-Mesleki Kollajenozlar
G-Meslek Akneleri
H-Mesleki Deri Kanserleri
I-Diğerleri



A-1-İrritatif Kontakt Dermatit (ICD)
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En sık görülen mesleki dermatozdur. 
İmmünolojik olmayan enflamatuar bir 
dermatozdur.

Kimyasal veya fiziksel alanların deriye temasını 
takiben oluşur. Bütün mesleki dermatozların
yaklaşık %80 kadarını ICD oluşturur.

Birçok tipi vardır.
a)Akut ICD

b)Kümülatif ICD



A-1-İrritatif Kontakt Dermatit (ICD)

a)Akut ICD

Kuvvetli bir irritan ile teması takiben oluşan akut 
ekzamatöz bir dermatitdir.Etken genellikle kuvvetli 
asit ve alkali gibi kuvvetli irritan kimyasallardır.

b)Kümülatif ICD

ICD’nin en çoğu bu tiptir, yavaş gelişir.Eşik aşılınca 
oluşur.                             Yüksek risk taşıyan meslekler  
fırıncı,kasap, temizlikçiler, aşçılar, berberler, 
mekanikçiler, matbaacılar, sağlıkçılar, özellikle dişçi 
yardımcıları,teknisyenler ve hemşireler ilk sırayı 
alırlar.
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A-1-İrritatif Kontakt Dermatit (ICD)

Hazırlayıcı Etkenler

a)İrritan maddenin özelliği.(pH,erirliği,deterjan etkisi 

gibi)

b)Fiziksel durumu.(Gaz,sıvı,katı oluşu)

c)Kişisel etkenler. (Oklüzyon, terleme, pigmentasyon, 

kuruluk, yağbezi aktivitesi, irritan maddenin değmesi 

ile aktive olan başka bir deri hastalığının bulunması 

gibi)
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A-1-İrritatif Kontakt Dermatit (ICD)
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d)Çevresel etkenler.(Nem, ısı, sürtünme, basınç, oklüzyon

ve birlikte laserasyon varlığı gibi)

e)Kişinin atopik olması,ortamın nemi,kapalı 

olması,havalandırma durumu da çok önemlidir.

f)Havadaki irritan maddeler.(Bunlar CD’nin en önemli 

sebepleridir.Özellikle yüz-boyun-göğüs ve kolları tutan 

tipik tablolar yaparlar.Başlıcaları irritan tozlar ve uçuzu

kimyasallar olan solventler, amonyak,formaldehit, 

reçineler,çimento tozu,fibröz cam,talaş tozu gibi)



Genel Mesleki İrritanlar

a)Sabunlar ve deterjanlar

b)Susuz el temizleyicileri

c)Asitler ve alkaliler

d) Hydroklorik asit

e)Çimento

f)Kromik asit
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Genel Mesleki İrritanlar

g)Ethylene oxide

h)Phenol

ı)Metal tuzları

i)Solventler

j)Fibröz cam

k)Yün ve sentetik giyecek fabrikaları

l)Bitkiler
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A-2-Allerjik Kontakt Dermatit (ACD)
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• Olay immünolojik yolla oluşur.İlk temasta olmaz.Sıklıkla 
ICD’den sonra gelişir;ancak ABD’de yapılan çalışmada %54  
ACD,%32 ICD,%14 diğer CD tespit edilmiştir.Bu seride çoğu 
olgu bakıcılarda olmak üzere 
makinistlerde,öğrencilerde,makine operatörlerinde,oto 
mekanikerlerinde,aşçılarda,montajcılarda,baskılama ve 
sıkılaştırma görevlileri ile hemşire yardımcılarında ACD 
bulunmuştur.Bu çalışmada kuvvetli alerjen olarak lastik 
(thiuram,carbamale,epoxy resin ve ethyldiamine) 
bulunmuştur.

• Klinik,akut egzama tablosudur.Çoğu kez el,sırt ve parmak 
yanları,ön kollar tutulur. Bazen periungual tutulum görülür.



A-3-Sistemik Kontakt Dermatit (SCD)

Tanım

Belli bir maddeye karşı deri yoluyla duyarlanmış
bir kişinin aynı maddeyi veya kimyasal olarak o 
maddeye benzer bir maddeyi sistemik olarak 
alması sonucunda ortaya çıkan deri 
reaksiyonlarına ‘Sistemik Kontakt Dermatit’ 
denir.
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A-3-Sistemik Kontakt Dermatit (SCD)
Giriş Yolu
SCD’ye yol açan madde oral, parenteral,inhalasyon
yoluyla veya ağız-burun-rektum-konjuktiva, vajen, 
mesane gibi organların mukozalarından emilerek 
dolaşıma katılabilirler.
Çok çeşitlidir. Önceki deri belirtileri alevlenir,pozitif yama 
testi şiddetlenir, dishidrotik egzema ve baboon sendromu 
(gluteal ve Anogenital bölge,aksilla ve uylukların iç 
yüzünde yaygın egzama tablosu) gibi yeni deri belirtileri 
sık görülen lezyonlardır.
Seyrek olarak makulopapuler döküntüler, ürtiker, eritem, 
vaskülit, eritrodermi yanında baş ağrısı, bulantı, kusma, 
diare, ateş, lökositoz, eozinofili, sedimentasyon
artışı,anafilaksi olabilir.
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A-3-Sistemik Kontakt Dermatit (SCD)

Etken Maddeler 

Kutanöz reaksiyonlar en çok Ni,Cr,Co,Hg gibi 
metallerin alımı ile olmaktadır. Klorpromazin, 
nistatin ve ampisilin gibi ilaçlar da etken 
maddelerdir. Özellikle Nikel çok önemlidir. Nikel, 
üreaz enziminde bulunur. Birçok bitki ve hayvan 
için esansiyel elementtir. Nikel özellikle birçok 
yiyecekte bulunur. Bu yiyecekler ve metallerle 
ilgili iş kolunda çalışanlarda aminofilin
kullananlarda SCD gelişebilir.
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B-Kontakt Ürtiker

Kontakt ürtikerin 3 tipi vardır.

a)Nonimmünolojik kontakt ürtiker(NICU)

b)İmmünolojik kontakt ürtiker(ICU)

c) Diğer sebeplere bağlı olanlar
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B-Kontakt Ürtiker
a)Nonimmünolojik kontakt ürtiker(NICU)
Daha duyarlanma olmadan sebebe maruz kalınca 
belirtilerin ortaya çıkmasıdır.
Sonuç; sebep olan maddenin yoğunluğuna, 
yapısına, maruz deri alanına, maruz olma biçimine 
göre şekillenir. 
Sebep çoğu kez benzoic acid, sorbic acid, cinnamic
acid, cinnamic aldehyde ve nicotinic acid
esterleridir.
Bahçe çalışanlarında, aşçılarda, sağlık çalışanlarında 
ve ilgili personelde (alkol, peru balsamı) görülür.
Bu tabloda sistemik belirtiler olmaz.
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B-Kontakt Ürtiker
b)İmmünolojik kontakt ürtiker(ICU)

Daha önce duyarlanmış kişilerde Ige’ye bağlı olarak gelişen 
ICU’dur.Bireyler çoğunlukla atopiktir. Mesleki ICU için temel sebep 
naturel rubber latex(NRL) alerjisidir. NRL’nin 240 çeşit proteini 
vardır. Reaksiyon bunlardan birine veya birkaçına karşı oluşur.

Özellikle Spina Bifida’lı kişilerde ICU olma oranı çok yüksektir. 

Sağlık bakıcıları, mutfak işçileri, temizlikçiler, lastik band-cerrahi 
eldiven-lateks bebek-oyuncak imalat işçileri, NRL eldiven giyenler 
başlıca risk gruplarıdır. En büyük riski daldırma ürünleri oluşturur 
(eldivenler-özellikle pudralı ise-, balonlar, kondomlar, kataterler, 
dental setler). 

Çünkü daldırma sistemi ile elde edilen kataterler daha fazla protein 
içerir. Kalıp yöntemi ile elde edilen lateks daha az protein içerir.

Bu ürünler (şırınga pistonları, şişe kapakları, araba lastikleri gibi) 
daha az reaksiyon yapar.
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B-Kontakt Ürtiker

• c) Diğer sebepler  yiyeceklerdir. Aşçılarda,bakkallarda,et-
balık satanlar, çiğ patates, karaciğer, çiğ balık, 
antibiyotikler, prezervatifler, dezenfektanlar, kokular, 
muz, kivi, kavun alerjiye sebep olur. Lateks 
aeroallerjenleri ile sürekli karşılaşan işçilerde meslek 
hastalığı olarak Alerjik Rinokonjuktivit ve Bronşial Astım 
oluşur.
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C-Biyolojik Sebepler 
1-Bakteriyel enfeksiyonlar

a)Stafilokok ve streptokok enfeksiyonlar

Bu sekonder bir olaydır.Deride oluşan 
kesik,çizik,sıyrık,yanık,yara veya laserasyonlardan giren koklar 
hastalık yapabilir.Özellikle kasaplar,et ile 
uğraşanlar,çiftçiler,sıcak,nemli ve kirli çevresi, olan yerlerde 
çalışanlar, enfekte kişilerle yakın temas durumu olabilen 
hemşireler, kuaförler ve manikürcülerde paronişi, apse, 
lenjanjit, erizipel, folikilit, çıban gibi piyodermiler gelişir.

b)Anthrax (Şarbon)

Bu öncelikle hayvanlarda hastalık yapar.Kedi,koyun,keçi,at ve 
yabani otçullarda görülür.Bu hayvanlarla veya kontamine
ürünleriyle uğraşan tarım işçileri,seyis,ahır işçileri,yün-kıl ile 
ilgili iş yapanlar(halı dokuyanlar gibi) risk altındadırlar.
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C-Biyolojik Sebepler 

c)Deri Tüberkülozu

Bu tabloya Tuberculosis Cutis Verrucosa denir. Etken 
Bovinus (sığır) tipidir. Sığırlardan temas ile veya 
sütleri ile geçer. Veterinerler, çiftçiler, kasaplar, süt 
sağanlar risk altındadırlar.

d)Brucellosis

Etken keçi, koyun ve deveden bulaşır. Ayrıca domuz 
ve köpekten de bulaşan tipleri vardır. Deri belirtileri 
non-spesifik ve çok çeşitlidir. Çiftçiler, veterinerler, 
laboratuar çalışanları, hayvan yetiştiricileri risk 
altındadır.
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C-Biyolojik Sebepler 

2-Viral enfeksiyonlar
a)Herpes Simplex (Uçuk)

Virüs enfekte sekresyonun ağız veya solunum yoluyla alınması 
sonucu görülür.Dişçiler,dişçi yardımcıları,hemşireler,solunum 
teknisyenleri ve benzerleri sirk altındadır.

b)Orf

Virüs koyun ve keçiden bulaşır.

c)Milkers Nodules(İnek sağanların nodülü)

İnek sağanlarda görülür.Ayrıca veteriner ve bu hayvanlarla 
uğraşanlarda olur.
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D-Fiziki Sebepler

1-Mekanik travma

• Burada sürtünme, sürülme, basınç, kesikler, sıyrık, 
laserasyonlar başlıca etkenlerdir. Bu mekanik travma 
hafif olup, tekrar ettikçe önce hiperpigmentasyona, 
sonra likenifikasyona yol açar. 

• Sürekli ve ağır friksiyon ise hiperkeratoz ve nasıra yol 
açar. 

• Basınç durumuna göre basit bir egzama tablosundan 
ağır nekroza varan tablolar oluşabilir (Siyah topuk-
Talon noir). 

• Ayrıca hiperkeratotik egzama diğer örnektir.
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D-Fiziki Sebepler
2-Sıcak

a)Termal yanıklar

b)Elektrik

c)İntertrigo (pişik)

d)Miliaria (isilik)

3-Soğuk

Bu durum soğuk ortamda çalışan kişilerde görülür. 
Soğuk iklimde,soğuk ortamda iş yapanlar, askerler, 
buz ve dondurma yapıcılar, likit gaz yapıcılar, 
buzdolabı işçileri ve kış sporu yapanlarda soğuk 
ürtikeri, frostbite görülür.
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E-Vibrasyon Sendromu, 

• Titreşim yapan aletlerin kullanımı Vazospazm
yol açabilir. Sigara içme ve soğuk hava diğer 
artırıcılardır. 

F-Kollajenozlar

• Vinly Chlorid’e maruz kalanlarda Raynaud ve 
Acro-Osteolysis oluşabilir.

G-Meslek Akneleri

• Klor, katran ve bazı yağlar akneik lezyonlar 
yapar.
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H- Deri Kanserleri

• Deri Kanserleri’nin en önemli sebebi UV’dir. 
Doğal UV’nin kaynağı güneştir. Pilotlar, 
çiftçiler, askeri personel, atletler ve daha 
birçok meslek mensupları başlıca risk 
gruplarıdır.

• Bir diğer sebep hydrocarbonlardır. Zift, çeşitli 
katranlar ve benzeri bileşikler başlıca 
örnekleridir. Başlıca risk grupları ise yol işçileri, 
rafineri işçileri, çatı yapıcılarıdır.
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Mesleki Dermatozlarda Tanı

• Hastanın mesleği,yaptığı iş,iş ortamı,ilgili 
maddeler,hastalıkla ilgili gözlemler ve 
teknolojik durum iyice öğrenildikten sonra çok 
iyi bir anamnez alınmalıdır. Sonra tam yeterli 
bir klinik muayene yapılmalıdır. Bazen tanı bu 
kadarla konabilir. Bu işlem yeterli olmazsa 
testlere başvurulur. Bu testler Yama (patch) 
Testi, Prick Test, RAST Testleri’dir.
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Tedavi

• Hastalığın klinik tedavisi mesleki olmayan 
benzer hastalığın tedavisi gibidir. Tekrarı 
önlemek için bulunan sebebe yönelik tedaviye 
geçilir, gerekli koruyucu önlemler alınır.
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Önleme (Korunma)

• Mesleki deri hastalıklarının birçoğu önlenebilir 
hastalıklardır ve çevresel, kişisel ve tıbbi 
metodları içeren çok boyutlu kontrol 
ölçümlerine ihtiyaç duyulur.
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Çevresel Metodlar

• Çevresel metodlar, tercih edilen;fakat en pahalı kontrol 
ölçümleridir.Endüstriyel hijyeni ve çevre mühendisliği 
müdahaleleri kullanır. Bunlar;

1-Tehlike/riziko tanımı/tanımlanması

2-Normalde kullanılan kimyasalların yerine,daha az 
irritan ve alerjenik kimyasalların kullanılması.Örneğin; 
thiuram ve karbamatsız lastik eldivenlerin kullanılması, 
epoksi rezinler için farklı rezin (fenolik veya folyester) 
ve duyarlı hale getirici,katkı maddesi kullanılmamış 
alternatif metal işçiliği/işleme sıvıları gibi maddelerin 
kullanılması.
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Çevresel Metodlar
Karbamat:Böcek öldürücü olarak kullanılan,son derece güçlü zehir.(Bir tarafı 

ester,bir tarafı amit gibi görünen karbonil bileşikleri)

Thıuram:Thıurama karşı cildin duyarlı olduğı Epiermal Patch Testi ile anlaşılmış 
ise aşağıda yazan thiuram içeren maddelerden kaçınılması gerekir.

*Yapıştırıcılar(Neoprene içerenler)

*Antioksidanlar(Polyolefin tipindeki plastikler)

*Dezenfektanlar                       

*Fungusitler

*İnsektisitler

*Yumuşatıcı kremler

*Boyalar(Neoprene içerenler)

*Pestisitler

*Hayvan zehirleri

*Kauçuk endüstrisi(Örn;Kauçuğun volkanizasyonu işlemi)

*Sabun,şampuanlar

*Yaralanmalar için hazırlanmış spreyler
30

!!  Bu hastalar alkol 
alırlarsa antabuse tipi 
reaksiyonlara 
(eritem,ürtiker,pruritis) 
maruz kalırlar.



Çevresel Metodlar

• Epoksi-Rezin:Bu malzeme diş hekimliğinde de 
kullanılmakta. Beyaz dolgu yapıştırmada, kron-köprü 
uygulamalarında kullanılıyor. Kanal patı vs. birçok 
uygulama alanı var; ancak esas olarak  boya sanayinde, 
otomobil, bisiklet, botlar, kaynak yapımı gibi birçok 
sektörde kuvvetli yapıştırıcı olarak, elektrik - elektronik, 
uzay mekiği yapımında kullanılan bir tür polimerdir.

• İki ana kimyasalı vardır. Birincisi rezin, ikincisi 
sertleştirici. Özellikle sertleştiriciye karşı hassasiyet, 
zamanla ASTIM a neden olabiliyor.

• Korunma yolları: İşlem sırasında yapılan izolasyon ve 
çitler ile kapatma, bölgeye ait egzoz gazlarının ve 
kimyasalların havalandırılması ve iyi bir temizlik.
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Kişisel Metodlar

• Koruyucu Kremler: Koruyucu kremler,görünmez 
eldivenler olarak adlandırılırlar;fakat gerçekte (diğer 
yandan nadiren) koruyucu giysi/örtünün yerini tam 
olarak tutarlar.

• Eldiven, koruyucu gömlek ve yüz maskesinin uygun ve 
güvenli bir şekilde kullanılmadığı birçok durumda 
sıklıkla kullanılırlar; çünkü çay-kahve molası ve yemek 
zamanlarında kolayca yıkanıp, endüstriyel kirlerden 
arınıp temizlik sağlarlar. 

• Bu kremlerin birçok çeşidi mevcuttur; olağan 
yumuşatıcı kremler, su emmeyen kremler, yağ-solvent
dirençli kremler.
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Kişisel Metodlar

• Yıllar içinde bu kremlerin etkinliği çok fazla 
abartılmıştır. En etkili ürünler güneş koruyucuları 
olmuştur ve açık alanda çalışan tüm kişiler tarafından 
normalde kullanılmalıdırlar. Koruyucu kremlerin 
kullanılması ile yaşanan problemlerin arasında hatalı 
emniyet/güvenlik hissi (kişinin kendini aşırı güvende 
hissetmesi), hatalı krem seçimi ve kullanımı, krem 
içeriğine karşı alerjik reaksiyon gelişmesi (genellikle 
koruyucu veya koku), yetersiz veya az sıklıkla krem 
uygulanmasına binaen mesleki kimyasalların 
absorbsiyonunun artma riski vardır.
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Kişisel Metodlar

• Deri Temizleyicileri: Çeşitli deri temizleyicileri vardır.
• Koruyucu Giysi Kullanımı: Bu grup içinde tüm vücut 

giysilerinin/tüm vücudu saran giysilerin yanı sıra; 
eldivenler, önlükler,şapkalar,botlar ve çalışma 
ayakkabıları sayılabilirler. Sıcak, soğuk, asit, solvent ve 
UV ışınlarına karşı dirençli ürünler mevcuttur. Küf (pas 
hastalığı) ve ateşe karşı dirençli özel tipleri mevcuttur. 
Federal Mesleki ve Güvenlik Yönetimi (OHSA),kişisel 
güvenlik ekipman/donanım gereksinimleri 1994 yılında 
yeniden düzenlenmiştir. Bunun haricinde başka ulusal 
ve uluslar arası standartlar da mevcuttur.Koruyucu 
kişisel ekipman üreticiler de giysi ve aksesuar kullanımı 
ile ilgili ayrıntılı kullanım kılavuzu sunmaktadır.
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Medikal Yöntemler
Doktorlar genellikle korunmanın tıbbi yönünü gözden 
kaçırırlar.Temel noktalar şunlardır;

*Çalışanların başlangıç ve takip muayenelerinde;derinin 
durumu,iş için elverişli olup olmadığının kontrolü.

*Deri hastalığı olan çalışanların,uygun alanlara 
yönlendirilmesi.

*Mesleki dermatoz tedavisinde,durumu kötüleştirecek 
topikal preparatların kullanımının engellenmesi 
(neomycin,bacitraun,furacin,benzokain vb.).

*Mesleki deri hastalığı olan yetişmiş/iyi motive olmuş 
çalışanların tıbbi ve mesleki rehabilitasyonu önemlidir.
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Sağlık Risk Değerlendirmesi

• Mesleki sağlıkta riski azaltmak amacıyla yapılan 
bilimsel yaklaşım, risk değerlendirmesi esasına 
dayanır ve bu 4 ana öğe içerir.

• 1-Risk Tanımlaması

• 2-Deri Temas Değerlendirmesi

• 3-Doz TepkisiDeğerlendirilmesi

• 4-Risk/Riziko Karakterizasyonu
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1-Risk Tanımlaması
• Hangi malzemenin teması ile hastalık veya yaralanma 

meydana gelmektedir? 

• Materyal güvenlik bilgi formları bu değerlendirme için 
kullanılır.Tüm işverenler bu formları çalışanlara 
sağlamakla yükümlüdür. Bu formlarda yalnızca insan 
sağlığı için tehlikeli olan ürünler ile ilgili olarak temel 
kimyasal, sağlık ve güvenlik bilgileri bulunur.

• %1’in altındaki konsantrasyonlara sahip ürünler rutinde 
listede yer almazlar. Bu nedenle birçok kimyasal listede 
yer almaz; ancak bu bilgi, bilgi formlarının üst sayfasında 
yer alan telefon numarasından elde edilebilmelidir. 

• Sonuçta doktor herhangi bir maddenin alerjen veya patch
testi ile ilgili karar verebilir.
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2-Deri Temas Değerlendirmesi
• Bu terim, deri yoluyla maruz kalınan kimyasal ajanın 

etkilendiği grubun büyüklüğü ve yapısının yanı sıra,kimyasal 
ajanın ne kadar miktarda ve ne süre ile deriye temas 
ettiğinin tarifidir. 

• Dermal toksisite, temasın derecesi,süresi ve temas yolu, 
kimyasalın bio uyumluluğu ve dermatitis varlığı gibi 
faktörlere bağlıdır. 

• Amerikan Hijyenistler Konferansı’nca yayımlanmış verileri 
işyerlerinde bulunan farklı kimyasallara ait eşik 
miktarları,havada bulunan miktarların ölçümü ile 
gerçekleşmiştir. Birçok madde ile ilgili deri bulgularının 
araştırılması sonucunda kitanöz yolun olası rolüne işaret 
edilmiş; ancak kantitatif bir bilgi ortaya konulamamıştır. En 
iyi bilgiler /veriler, pestisitlerile ilgilidir ki buna göre; bunların 
perkütanöz absorbsiyonu ciddi toksisiteye neden olabilir.38



2-Deri Temas Değerlendirmesi

• Temas yolları oluşu düşünüldüğünde; saçılma, 
kontamine olmuş araç, giysiler, gereçler, aerosol
ve spreyler veya koruyucu kıyafetlerin geçirgenliği 
gibi noktalar akla gelmektedir.

• Bu nedenle; çalışmanın süresi, sıklığı, kullanılan 
kimyasalın miktarı (work activity-çalışma 
aktivitesi), kimyasalın moleküler ağırlığı, partikül 
büyüklüğü, çözünebilirliği, uçuculuğu (work
subtance-çalışma maddesi) ve çalışanda (worker) 
temas olunan yüzey alanı, kişisel hijyen,dermatitis
varlığı üç ana başlıktır.
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2-Deri Temas Değerlendirmesi

• Kimyasal ile temas etmiş deriden kalıntı elde 
etmek için silerek alınan örnekler, el veya deri 
yıkama sonrası toplanan sıvi, dermal
dozimetre patch’leri ve florasan tarama gibi 
yöntemler sıralanabilir; ancak şu anda hiçbir 
yöntem altın standart değildir. Nikel 
uyumluluğu için en uygun yöntem plazmadır.
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3-Doz Tepkisi Değerlendirilmesi

• Doz miktarı ile toksik etkisinin kantitatif ilişkisidir.

• Alerjik kontakt dermatit ile ilgili yapılan 
çalışmalarda nikel ve diğer kimyasal ajanların 
maksimum-minimum konsantrasyonlarda kontakt
alerjiye neden olduğu gösterilmiştir.

• Bu nedenle çok küçük miktarlarda bile olsa bazı 
alerjenlere hassas/duyarlı bireylerde reaksiyona 
neden olabilir.

• Atopik dermatitli bireylerde transepidermal su 
kaybı artmış ve irritanlara karşı tepkileri artmıştır.
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4-Risk/Riziko Karakterizasyonu

• İlk 3 basamakta bir sorun olmadığı 
gözlendiğinde emniyet sahası da bulunmuş 
olacaktır.

• Nikel ve Krom istisnai olarak tepki verebilir. 
Buna ilave olarak,risk değerlendirmesi için 
kimyasal ajanların kütanöz teması dışında, 
perkütanöz absorbsiyona da özellikle dikkat 
edilmelidir.
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Profilaksi
En ideal yaklaşım önleme veya profilaksidir. Bu çeşitli 
formlarda karşımıza çıkar.
*Birincil Koruma

-Atopik dermatitli hastalara yüksek riskli çalışmalarda 
bulunulmaması tavsiye edilir.

-Daha önce deri hastalığı geçirmiş,yüksek riskli işlerde 
çalışanların takipleri yapılmalı,izlenmeli,korunma yolları 
öğretilmelidir.

-Koruyucu önlemlerin işyerinde tam ve doğru olarak 
alındığından emin olunmalı,koruyucu eldiven ve 
kremlerin kullanılması
Not:Derinin korunmasını sağlayan üç basamaklı yaklaşım 
korunma,temizleme ve idame/bakım fazlarıdır.
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Profilaksi

*İkincil Koruma
-Erken dönemde dermatitlere özel dikkat 

göstererek,hastalığın ciddi boyutlara ulaşmasını önlemek 
ve korumak.

-Almanya’da tüm doktorların,mesleki el dermatitinden 
şüphelenmeleri halinde hastayı yetkin bir dermatoloji 
uzmanına yönlendirmeleri gerekmektedir.

-Sendika ve işçiler ile çalışılırken 
genellikle,muhtemel/potansiyel alerjen ve irritanların
çalışma alanından uzaklaştırılıp daha uygun bir yere 
yerleştirilmesi mümkün olabilmektedir. 
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