
KOAH vakalarının% 15'i çalışma 
ortamındaki belirli bir malzeme 
veya ajan tarafından en azından 
kısmen tetiklenir.

NEDEN bir

M    SKE
ZORUNLU

kullanmak

Kronik Obstrüktif 
Akciğer Hastalığı

Kronik Obstrüktif Solunum 
Yolları Hastalığı olarak da 
bilinen KOAH, bronşit ve 
amfizem gibi "obstrüktif" 
akciğer rahatsızlıkları için 
kullanılan bir terimdir. 
Akciğerlerden hava akımını 
azaltır. Tahminen % 15-20 
oranında, meslekle ilgilidir.

Astım
İş ortamındaki tahriş edici ve/
veya alerjenlere (sensitiserler) 
maruz kalmayla bağlantılı 
başka bir obstrüktif akciğer 
hastalığı. Geri dönüşümlü bir 
çeşit nefes darlığı. Tahminen 
bilinen tüm astım vakalarının 
%15-20'si meslekle ilgilidir.

Ekstrinsik Allerjik 
Alveolit (EAA)
Biyolojik tozlara maruz kalan 
çalışanların ve hatta çiftçiler ile 
güvercin gibi bazı hayvanları 
besleyen hobi meraklılarının 
akciğerlerini etkileyen, alerjik 
bir durum.

Fibrozan Alveolit
Ayrıca pulmoner fibroz olarak 
da bilinir, bir çok alanda mesleki 
toz maruziyetleri sebebiyle 
kaynaklanabilir. Örneğin kesici 
aletlerde kobalt veya "sert 
metallerle" çalışma gibi. 
Örneğin flok işçilerinin akciğeri 
ve popcorn akciğeri (Diasetil) 
gibi illgili koşullar  yakın 
zamanda keşfedilmiştir.

Pnömokonyoz
Toza maruz kalmanın akciğerde 
skarlaşmaya (yaralara) neden 
olduğu silikoz, talkoz ve asbest 
gibi bir grup kısıtlayıcı akciğer 
hastalığı.

Kanserler
Özellikle akciğer ve burun 
tümörleri çalışma koşulları 
sebebiyle sıkça karşılaşılan 
maddelerle ilgilidir; asbest, silika, 
krom VI, nikel, kadmiyum ve 
ahşap tozu gibi. Bu durum, her yıl 
meslek sebepli hastalıkları 
sebebiyle binlerce insanın  
ölümünü açıklamaktadır.

Kalp Hastalıkları
Tozdan etkilenen ciğerler kalbe 
ekstra baskı uygular ve bu da 
kalbin bozulmasına neden 
olabilir. Sert metal tozu gibi bazı 
mesleki sebepli maruziyetler, 
kardiyomiyopati gibi potansiyel 
ölümcül koşullara neden olabilir. 
Çok ince toz parçacıkları kalbin 
iltihabına ve kalp krizi riskinin 
daha yüksek olmasına neden olur.

Diğer sorunlar
Maruz kalma seviyeleri, çoğu 
işyerinde izin verilen seviyenin 
yarısı kadardır ama bu bile 
vücudun ilk savunma hattında, 
üst solunum yollarındaki tozu 
filtreleyen mukosilier boşluğu 
engeller. Bu durum, işyerinde 
çalışanları enfeksiyonlara karşı 
daha savunmasız ve mesleki 
akciğer hastalıklarına karşı daha 
duyarlı hale getirebilir. Tozla ilgili 
diğer birçok koşul, belirli 
maruziyetlere özgü bazı durumlar 
meydana getirir; berilyum 
sarkoidoz ile bağlantılıdır. Krom 
tozu, krom ülserlerine bağlıdır.
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