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Özet

Abstract

Mesleksel Havayla Taşınan (Airborne) Kontakt Dermatitler

Occupational Airborne Contact Dermatitis

Günümüzde sanayideki gelişmeler çok sayıda irritan ve allerjene
mesleksel maruziyeti beraberinde getirmekte ve bu durum da
mesleki dermatozlarda çeşitliliğe neden olmaktadır. Bunlardan
birisi de Havayla Taşınan (Airborne) kontakt dermatit (ABKD)
olarak tanımlanan; toz, sprey, polen ve uçucu kimyasalların
duman veya partiküllerinin havayolu aracılığı ile deriye teması sonucu oluşan farklı bir kontakt dermatit formudur. ABKD’ler epidemiyolojik olarak mesleksel ve mesleksel olmayan olmak üzere
ikiye ayrılmaktadır. Mesleksel olmayan ABKD’ler genellikle bitkisel kaynaklıdır. Mesleksel ABKD’lerden ise ilaçlar, dezenfektanlar, bitki ve ağaç ürünleri, plastikler, lastikler, yapıştırıcılar,
metaller, insektisidler, pestisidler, solventler gibi çok sayıda irritan
veya allerjik ajanlar sorumludur. Mesleksel ABKD tanı koyma
aşamasındaki sorunlar nedeniyle hem hasta hem de doktor için
büyük bir bulmacaya dönüşebilir. Bu yazıda mesleksel ABKD’lerin epidemiyolojik ve klinik özellikleri literatür bilgileri ışığında
değerlendirilmiştir.

Nowadays, industrial developments bring a large number of occupational irritant and allergen exposure and this situation is
causing diversity in occupational dermatoses. One of them is
airborne contact dermatitis (ABCD) which is a different form
of contact dermatitis resulting from contact with powders, spray,
pollen, and smoke of volatile chemicals or particles flying
through the skin. ABCDs are epidemiologically divided into two
groups; occupational and non-occupational. Non-occupational
ABCDs are usually vegetable origin. A large number of allergens
and irritants such as drugs, disinfectants, plant and wood products, plastics, rubber, adhesives, metals, insecticides, pesticides
and solvents are responsible for occupational ABCD. Occupational ABCD because of problems at stage of diagnosis can turn
into a big puzzle for both patient and doctor. In this article, the
epidemiological and clinical characteristics of occupational
ABCD were evaluated in the view of literature.
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Giriş
Havayla Taşınan (Airborne) kontakt dermatitler
(ABKD) toz, sprey, polen ve uçucu kimyasalların
duman veya partiküllerinin havayoluyla deriye teması sonucu oluşan bir kontakt dermatit formudur
(1). Bir kontakt dermatitin havayolu aracılığıyla meydana geldiğini söyleyebilmek için; toz, damlacık veya
uçucu bir ajanın ortamda bulunması, hastanın öyküsü ve takipleri, lezyonların klinik dağılımı ve epikutanöz testler ile sorumlu ajanın belirlenmesi
gerekmektedir (1-2). Kişiler Havayla Taşınan (Airborne) kontaktanlara direk/indirek temasla, sindirim yoluyla veya bitkisel kozmetikler aracılığıyla
duyarlanabilirler. Hastalığın tanısında öncelikle mesleksel olanı mesleksel olmayandan ve irritan ajanı
allerjenden ayırt etmek önemlidir. Allerjenler standart ve özel seri deri yama testleri ile tespit edilme-

lidir. Ancak irritan ajanı tespit etmek her zaman
mümkün olmadığından çoğu vaka tanı alamamaktadır. Bu derlemede mesleksel ABKD’lerin epidemiyolojik ve klinik özellikleri ile tanı ve tedavide
dikkat edilmesi gereken noktalar literatür bilgileri
ışığında değerlendirilmiştir.
Etyopatogenez

Havayla taşınan dermatozlar, Dooms-Goosens sınıflamasına göre; allerjik ABKD, irritan ABKD, havayla taşınan "airborne" fotoallerjik reaksiyonlar,
havayla taşınan "airborne" fototoksik reaksiyonlar
ve havayla taşınan "airborne" kontakt ürtiker olarak
beş klinik tipe ayrılarak incelenmektedir (3). Nadiren
akne benzeri reaksiyonlar, likenoid erüpsiyonlar, fiks
ilaç erüpsiyonu, telenjiyektaziler, eritema multiSayfa 1/7
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forme benzeri lezyonlar, pellegra benzeri lezyonlar
ve lenfomatoid tipte görülebilirler (2).
Havayla taşınan dermatozların en sık görülen formu
ABKD’lerdir. Bir kontakt dermatitin havayolu aracılığıyla meydana geldiğini söyleyebilmek için; toz,
damlacık veya uçucu bir ajanın ortamda bulunması,
hastanın öyküsü ve takipleri, lezyonların klinik dağılımı ve epikutanöz testler ile sorumlu ajanın belirlenmesi
gerekmektedir
(3,4).
ABKD’ler
epidemiyolojik olarak mesleksel ve mesleksel olmayan olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Mesleksel olmayan ABKD genellikle bitkisel orijinli olup en sık
“partheniumhysteroporus”a karşı meydana gelmektedir (5). Mesleksel ABKD oluşumunda ise dezenfektanlar, ilaçlar, bitki ve ağaç ürünleri ile plastikler,
lastikler, yapıştırıcılar, metaller gibi allerjik veya irritan çok sayıda ajan sorumlu tutulmaktadır (TabloI). Literatürde büyük çalışmalar bulunmamakta, bu
ajanların çoğu vaka sunumu veya küçük vaka serileriyle bildirilmektedir (1,4,6).
İmmunoloji

Periyotlar halinde veya sürekli olarak allerjene temas
T hücre proliferasyonunu uyarmakta ve spesifik allerjenle karşılaşıldığında mediatör salınımı ile hücresel immun cevap ortaya çıkmaktadır. Yapılan
çalışmalarda IL-6, IL-8, IL-7 ve TNF gibi proinflamatuar sitokinlerde artma; IL-4, IL-10 gibi antiinflamatuar sitokinlerde azalma gibi Tip 4
hipersensitiviteyi destekleyen bulgular tespit edilmiştir. Ancak ABKD’lerin Tip 1 ve Tip 3 hipersensitivite reaksiyonu ile meydana geldiğini gösteren
deneysel çalışmalar da mevcuttur (1,2,6).
Kinik Bulgular ve Seyir

Airborne contact dermatitislerin en sık yerleştiği bölgeler hava ile direk temas eden (giysi ile örtülü olmayan) vücut alanlarıdır. Bunlar; yüz, boyun, göğsün üst
kısmı, eller, el bilekleri ve ön kollardır. Üst göz kapakları derisinin ince olması allerjen penetrasyonunu kolaylaştırdığından Havayla Taşınan (Airborne)
allerjenlere son derece duyarlıdır. Bazen tek başına göz
kapağı tutulumu gözlenmektedir (1,6). Her iki üst göz
kapakları, nasolabial sulkuslar ve çene altında tutulumun olması klasik bir ABKD görünümü olup “Wil-
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kinson üçgeni” tutulumu olarak adlandırılmaktadır (3).
Gözlük takan hastalarda burun kenarlarında oklüzyona
bağlı dermatitler görülür. Yüz tutulumu önemlidir, bazı
hastalarda ekzematöz lezyonlar oluşmadan önce yüzde
şişme görülebilir. Şiddetli vakalarda eritrodermi görülebilir (2). ABKD’in şiddetini değerlendirebilmek için
klinik şiddet skoru geliştirilmiştir (7) (Tablo-II).
Tanı

Hastalığın tanısında öncelikle mesleksel olanı mesleksel olmayandan ayırt etmek önemlidir (8). Bu nedenle iyi alınmış bir meslek öyküsü, iş yerinde
benzer yakınması olan hastaların varlığı, iş yerinden
uzaklaştırılması ile lezyonlarda gerileme gibi “Matias
kriterleri” ile hastanın takibi ve lezyonların morfolojik özeliklerinin değerlendirilmesi önemlidir (9).
Mesleksel olduğuna karar verilen ABKD’lerde irritan/allerjik ayrımını yapmak gerekir. Mesleksel irritan ABKD’lerde iş yerinin toz ölçüm analizleri veya
havadaki partiküllerin direk mikroskopik incelemesi
sorumlu ajanın tespitinde önemlidir. Allerjik
ABKD’lerin tanısında ise standart ve özel seri deri
yama testleri ile allerjenler tespit edilmeye çalışılır.
Bazı hastalarda sorumlu ajanı tespit etmede hastanın iş yerinde kullandığı malzemeler ile deri yama
testlerinin yapılması ve ürün güvenlik formlarının
incelenmesi ile mümkün olmaktadır (10-13).
Mesleki Havayla Taşınan (Airborne) dermatozlara
neden olan son 10 yıllık literatür taraması sonuçları
Dooms-Goosens sınıflandırılmasına göre değerlendirilmiş ve sorumlu ajanlar Tablo 1’de özetlenmiştir.
I-Mesleki Allerjik ABKD

En sık bildirilen havayla taşınan dermatoz formudur. İlaçlar, ağaç ürünleri ve bitkisel ajanlar, dezenfektanlar ve allerjenler şeklinde 4 gruba ayrılabilir.
1- İlaçlara bağlı mesleksel ABKD: İlaç üretim fabrikası çalışanlarında, yaşlı ve düşkünlere bakan hasta
bakıcı ve hemşirelerde ilaçlara bağlı ABKD vakaları
bildirilmiştir. İlaçlar deriye direk temasla ve /veya
üretim aşamasındaki ara veya son ürünlerin aeroselleri aracılığıyla kontakt dermatitlere yol açabilirler
(14). Örneğin azitromisin hem irritan hem allerjik
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Tablo 1. Mesleki Havayla Taşınan “Airborne” Kontakt Dematitlere Neden Olan Ajanlar
Mesleki Allerjik Havayla Taşınan "Airborne" Kontakt Dermatitler
İlaçlar
Allerjenler
Dezenfektanlar
Ahşap ürünleri çiçek, bitki ve tozları
Azitromisin[14, 15] Akrilatlar
Didecyldimethyl-ammoniumchloride[13] Faveira amargosa[29]
Tetrazepam[16, 17] Pentaerythritoltriacrylate[10]
Usnic asit[28]
Pinusroxburghii[30]
Budesonid[19]
Trimethylolpropanetriacrylat[54]
Tarçın tozları[31]
Olanzapine[20]
Metaakrilatlar
Machaeriumscleroxylon[32]
Simvastatin[21]
2-Hydroxethyl methacrylate[55]
Safran soğanı[33]
Carvedilol[21]
Triethyleneglycoldimethacrylate[55]
Livestock talaşı[34]
Zolpidem[21]
Ethyleneglycoldimethacrylate[55]
Kekik talaşı[35]
Tylosin[22]
Latex[55]
Eucalyptuspulverulenta[36]
Omeprazol[23]
Epoksi reçineleri[57, 58]
Pristinamycin[24] Thiuramlar[11, 59]
Mesna[25]
Koruyucular ve diğer kimyasallar
İsofloran buharı [26] 4-(bromomethyl)benzoicacid[12]
TetramethyluroniumHexafluorophosphate[60]
Benzoylperoxide[27] Metilkloroizotiazolinon/ Metilizotiazolinon[61, 62]
1,2-benzisothiazolin-3-one[63]
Metaller
Potasyum metabisülfit[64]
Altın[65, 66]
Paladyum, platin[66]
Kobalt[67]
Radyum[68]
Mesleki İrritan Havayla Taşınan "Airborne" KontaktDermatit
Chlorothalonil[69]
Sentetik fiber[37]
Mesleki Havayla Taşınan (Airborne) FotoallerjikKontakt Dermatit
Chlorpromazine, Olaquindox[38]
Mesleki Havayla Taşınan "Airborne" Kontakt Ürtiker
Didecyldimethylammoniumchloride[39]
Diphenylmethane-4,4'-diisocyanate[40]

ABKD’ye yol açtığı bildirilen ilaçlardan birisidir
(15,16). Kas gevşetici olarak kullanılan ve benzodiazepin grubu bir ilaç olan tetrazepamın yaşlı hastalara bakan hemşirelerde tabletin kırılması veya
ezilmesi sırasında oluşan aerosoller aracılığıyla
ABKD’ye yol açtığı saptanmıştır (17). Hasta bakıcılar üzerinde yapılan bir başka çalışmada ise tetrazepama bağlı ABKD bulunan bazı hastalarda
benzodiazepinlerle çapraz reaksiyon ile allerjik reaksiyonlar geliştiği tespit edilmiştir (18). Yaşlı ve
düşkün hastalara inhaler budesonid uygulayan hasta
bakıcılarında da mesleksel ABKD bildirilmiştir (19).
Olanzapin (20), simvastatin, karvedilol, zolpidem
(21), tylosin (22), omeprazol (23), pristinamisin (24),
isofloran buharı (25,26), mesna (25), benzoilperoksit (27), mesleksel allerjik ABKD’e yol açtığı bildirilen diğer ilaçlardır (Tablo-1).
2-Allerjenlere bağlı mesleksel ABKD: Mesleksel
ABKD oluşumunda rol oynadığı tespit edilmiş diğer
allerjenler akrilatlar, metaakrilatlar, epoksi reçineleri,
tiuramlar, koruyucular, bazı kimyasallar ve metaller
olarak gruplandırılabilir. Bu grup sıklıkla sağlık ça-

lışanları, inşaat sektörü çalışanları, boyacılar ve metal
sanayi çalışanlarında görülmüştür (Tablo 1).
3-Dezenfektanlara bağlı mesleksel ABKD: Literatürde bu gruba bağlı vakaların sayısı azdır. Bir geriatri bölümü hemşiresinde didesil dimetil amonyum
kloride (13) ve temizlik işçilerinde usnikasite (28)
bağlı mesleki ABKD vakaları bildirilmiştir.
4-Ahşap ürünleri, çiçek, bitki ve tozlarına bağlı mesleksel ABKD: Mesleksel ABDK tahta ve bitki tozlarına veya ağacın kendisine karşı gelişebilmektedir.
Elle veya makine aracılığı ile tahta işleri ile uğraşılan
iş kollarında ve çiftçilerde mesleksel olarak da gelişebilir. Genellikle gömlek yakası, pantolon paçası ve
kol ağızları gibi tozların sıkıştığı ve tuzağa düştüğü
alanlarda yerleşir. Kuru, kaşıntılı ve likenifiye bir
dermatite yol açar (13). Ayrıca tahta mücevherat ve
müzik enstrümanlarına bağlı da mesleksel allerjiler
gelişebilmekte ve bu malzemelerin imalatıyla uğraşanlarda görülebilmektedir. Ahşaba veya talaşına
bağlı kereste işçilerinde, çiftlik hayvanlarının tozlarına bağlı olarak çiftçilerde, çiçek ve bitki tozlarına
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Tablo 2. Havayla taşınan "Airborne" kontakt dermatitlerin klinik
şiddet skorlaması[7]
A. Kaşıntı

Klinik şiddet skoru

yok
hafif
orta
şiddetli
B. Lezyon tipi
papül
plak
likenifiyepapül
likenifiye plak
eksüdatif lezyon
C. Eritem
yok
hafif
orta
şiddetli
D. Tutulan yer
yüz

0
1
2
3
Klinik şiddet skoru
1
2
3
4
5
Klinik şiddet skoru
0
1
2
3
Klinik şiddet skoru
alın
yanaklar
burun, çene
periorbital alan
kulak, retroauriküler alan

boyun (ön ve arka)
kafa derisi
üstekstremite

0.2
0.2 (herbiri)
0.1 (herbiri)
0.05 (herbiri)
0.1 (herbiri)
0.2 (herbiri)
0.7

eldorsalleri
önkolfleksör
önkolekstansör
kolfleksör
kolekstansör
omuz

0.2 (herbiri)
0.4 (herbiri)
0.4 (herbiri)
0.4 (herbiri)
0.4 (herbiri)
0.2 (herbiri)
2
2
2 (herbiri)

ayakdorsalleri
bacakların ön kısmı
bacakların arka kısmı

0.2 (herbiri)
0.8 (herbiri)
0.8 (herbiri)

toraks
abdomen
sırt (üst ve alt)
altekstremite

bağlı çiçekçilerde (29-36) mesleksel ABDK vakaları
bildirilmiştir.
II-Mesleki İrritan ABDK

İrritan ajanı tespit etmek her zaman mümkün olmadığından çoğu vaka tanı alamamaktadır. Tanı koymadaki güçlükler nedeni ile mesleksel irritan
ABKD’lerin mesleksel allerjik ABKD’lerden daha
sık görüldüğü fakat daha az bildirildiği düşünülmektedir (1). Özellikle toz ve iplikçiklerin tuzağa düşmüş, sıkışmış deri alanlarında yaptığı irritasyonla
gelişirler (13). Gömlek yaka altı, ön kollarda gömlek
manşeti altı ve alt bacakta pantolon bileği gibi alan-
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larda meydana gelen dermatitler irritan ABKD’leri
düşündürmelidir. Ayrıca lezyonların morfolojisi ve
kaşıntı gibi subjektif bulgular da göz önünde bulundurulmalıdır (31). Örneğin cam iplikçikler deride
oluşturdukları kesikler ile likenifiye bir dermatite,
asbest lifleri dikensi özellikleri nedeni ile avuç içlerinde kalınlaşmalara, çimento ve tahta tozları ise mekanik bir irritasyon ile kronik kaşıntıya neden
olabilirler (11,37).
III-Mesleki Havayla Taşınan (Airborne)
Fotoallerjik Kontakt Dermatit

Hayvansal ilaçlar ve hayvanların medikal beslenmesi
ile uğraşan tarım işçileri bu ilaçların fototoksik ve
fotoallerjik yan etkilerine mesleksel olarak maruz
kalmaktadırlar. Bu durumla ilişkili olarak hayvan bakıcılığı yapan bir çiftlik çalışanında akuindoks ve
klorpromazine bağlı "airborne" fotoallerjik reaksiyon bildirilmiştir (38).
IV-Mesleki "Airborne" Kontakt Ürtiker

Bir laboratuar teknisyeninde didesil dimetil amonyum klorid (39) ve poliüretan yapıştırıcılara maruz
kalan bir kimya fabrikası çalışanında difenilmetan4,4'-diizosiyanat (40) sonucu gelişmiş mesleksel "havayla taşınan" kontakt ürtiker olguları bildirilmiştir.
Hindiba yaprakları ile uğraşan bir vakada da havayla
taşınan (Airborne) protein kontakt dermatit bildirilmiştir (41).
Tedavi ve Korunma

Airborne contact dermatitislerin akut tedavisinde;
ajanın yıkama ile vücuttan uzaklaştırılması ilk adımdır. Bu ilk adımdan sonra topikal (steroidler, topikal
kalsinörin inhibitörler, nemlendiriciler) ve sistemik
(steroidler, metotreksat, azothioprin) gibi birçok
ajan kullanılabilir (42-46). Ancak tedavinin kısa ve
uzun dönemde başarısının esas anahtarı kontakt
dermatit etkenini bulup ortadan kaldırmaktır, nitekim ajanla teması kesilemeyen olgularda şikayetler
işe dönünce tekrarlamaktadır (42).
Hastanın çalıştığı iş yeri koşullarının (ısı, nem, aspirasyon mekanizmaları), iş üniformalarının niteliğinin, temas ettiği maddelerin irritan ve allerjik
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potansiyelinin değerlendirilmesi, şüpheli ajanlarla
temas sıklığının araştırılması tanı aşamasında önemli
fayda sağlayacağı gibi ve korunma yöntemlerinin
planlanmasını da sağlayacaktır. Örneğin yalıtım işçilerinde malzeme fiberlerinin nemli ve sıcak ortamlarda, hastanın elini yukarı kaldırarak çalıştığı
durumlarda daha fazla şikayete neden olduğu görülmüştür (47), dolayısıyla serin ve kuru çalışma ortamları, uygun çalışma pozisyonu bu tür şikayetlerde
azalma sağlayabilecektir. Yine benzer şekilde ilaçlarla havayla taşınan kontakt dermatit geliştiren
hemşirelerin bu ilaçların ezmekten kaçınmaları,
mecburiyet halinde uygun ekipman ve örtücü kıyafet kullanmaları şikayetlerinin sıklığını azaltacaktır
(48,49).
Nemlendirici ve bariyer krem kullanımı epidermisin
iyileşme sürecini hızlandırarak hastanın yaşam kalitesinde artış sağladığı, irritan ve/veya allerjen maddenin deri ile temasını keserek kontakt dermatiti
önleyebildiği pek çok çalışmada belirtilmektedir (5052).
Örneğin bir tür doğal kil olan kuaternium-18 bentonit içeren kremler ile yapılan çalışmalarda deriye
allerjen temasının azaltılabildiği gösterilmiştir. Bir
tarım işçisinde kuaternium-18 bentonitli krem uygulamasının ABKD semptomlarını yok ettiği, kullanmadığı dönemde lezyonların tekrarladığı tespit
edilmiştir (53).
Sonuç olarak ABKD’ler tespiti oldukça güç olan
hastalıklar olduğundan; mesleksel öykünün iyi irdelenmesi, iş yerinde maruz kaldığı malzemelerin incelenmesi, iş yeri ortam analizlerinin gözden
geçirilmesi tanı koymayı kolaylaştıracaktır. Tedavi ve
korunma planı ise hastanın işyeri özelliklerine ve
günlük yaşam alışkanlıklarına göre özelleştirilmelidir.
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