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ÖZET
Bu
çal23man2n
amac2
di3
teknisyenlerinde
metilmetakrilata
ba#l2
solunum
hipersensitivitesinin
ara3t2r2lmas2d2r. Çal23ma Sivas il merkezinde çal23an 34 erkek
di3
teknisyeni
üzerinde
yap2lm23t2r.
Solunumsal
hipersensitiviteyi de#erlendirmek amac2 ile her teknisyenin
kendi laboratuvar2nda i3e ba3lamadan önce, metakrilatla
çal23t2ktan hemen sonra, yar2m saat, bir saat ve iki saat sonra
spirometrik parametreler ölçülmü3tür. Metilmetakrilata ba#l2
olarak geli3en solunumsal hipersensitivite 5 ki3ide (%15,6)
pozitif olarak bulunurken, 26 teknisyen (%81.3) anket
formunda en az bir tane solunumsal semptom belirtmi3tir.
Genel allerjenlerle yap2lan prick testi ise 12 ki3ide pozitif olarak
bulunmu3tur (%37.5). Sonuç olarak MMA ile çal23an di3
teknisyenlerinde
solunum
hipersensitivitesi
meydana
gelebilece#ini
dü3ünmekteyiz.
Bu
çal23man2n
di#er
çal23malardan fark2 ölçümlerin her teknisyenin kendi
laboratuvar2nda yap2lm23 olmas2d2r.
Anahtar kelimeler: Metilmetakrilat, solunumsal
hipersensitivite, di3 laboratuvar teknisyenleri, mesleki ast2m,
meslek hastal2klar2
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SUMMARY
The aim of this study is to investigate whether
methylmethacrylate
(MMA)
can
cause
respiratory
hypersensitivity in dental laboratory technicians. Thirty-four
male technicians working in Sivas city center were regruited to
our study.
Spirometric measurements were performed before
work, immediately, half an hour, an hour and two hours after
with methylmethacrylate work to detect respiratory
hypersensitivity. Respiratory hypersensitivity due to MMA was
positive in 5 (15,6 %) technicians. Twenty-six subjects
declared at least one respiratory symptom (81.3%). Skin prick
test responses were positive in 12 technicians (37.5 %). As a
result respiratory hypersensitivity might develop in dental
laboratory technicians faced with MMA the major difference of
this study is that all the measurements have been done in
technician’s own laboratory.
Keywords:
Methylmethacrylate,
respiratory
hypersensitivity, dental laboratory technicians, occupational
asthma, occupational disease

G R ;
Di3 protezlerinin yap2m2nda çal23an teknisyenler,
akci#er hastal2klar2na sebep olabilecek birçok zararl2
maddelere maruz kalmaktad2rlar (1). Akrilikler reaktif ve
çapraz ba#lanma özelliklerinden dolay2 endüstride
s2kl2kla kullan2lan maddelerdir. Siyanoakrilatlar ve
metakrilatlar akriliklerin en s2k kullan2lan formlar2d2r (2).
Metakrilatlar; di3 hekimli#i ve ortopedik prosedürler gibi
birçok uygulama alanlar2nda adeziv ve doldurucu olarak
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kullan2l2rlar ve akrilik rezinler için baz görevi görürler
(3). Metakrilat ve akrilik komponentlerinin geli3tirilmesi
1930’larda ba3lam23; di3 hekimli#inin yan2 s2ra plastik ve
cam imalat2nda, uçaklarda, boya maddelerinde, yaz2c2
mürekkeplerinin içeri#inde çok çe3itli kullan2m alan2
bulmu3tur (4, 5).
Günümüzde
di3
laboratuarlar2nda
metilmetakrilat2n
(MMA)
s2kl2kla
toz-s2v2
formu
kullan2lmaktad2r. MMA gözler ve solunum yollar2 için
potansiyel zararl2 ve irritan maddelerdir (6). Di3
personelindeki MMA’a ba#l2 alerjik kontakt dermatit iyi
bilinen bir meslek hastal2#2d2r. MMA solunumsal
hipersensitivitenin sebebi olabilir ancak bunun
mekanizmas2 bilinmemektedir (7, 8). Di3 personelinde
akrilatlara
kar32
artm23
oranda
solunumsal
hipersensitivite
meydana
geli3ebilece#i,
ayr2ca
metakrilat içeren maddelerle mesleki ast2m olu3abilece#i
bildirilmi3tir (6, 9, 10). Bu çal23man2n amac2 di3
teknisyenlerinde metilmetakrilata ba#l2 solunumsal
hipersensitivitenin ara3t2r2lmas2d2r.
GEREÇ VE YÖNTEM
Çal23mam2za
A#ustos–Eylül
2004
tarihleri
aras2nda 6 di3 laboratuvar2ndaki 34 erkek di3 teknisyeni
dahil
edilmi3tir.
Ara3t2rmam2z
için
Cumhuriyet
Üniversitesi Etik Kurulundan onay al2nm23t2r.
Anket Formu
Solunum semptomlar2, sigara içme durumu, ya3,
cinsiyet ve çal23ma ko3ullar2n2 sorgulayan anket,
teknisyenlerle yüz yüze görü3ülerek yap2ld2. Formun
haz2rlanmas2nda Türk Toraks Derne#i çevresel ve
mesleki akci#er hastal2klar2 çal23ma gurubunun
haz2rlam23 oldu#u mesleki ve çevresel akci#er
hastal2klar2 de#erlendirme formundan yararlan2ld2 (11).
Ankette
yer
alan
solunumla
ilgili
semptomlar2ndan bir ya da daha fazlas2n2 bildiren
bireyler semptomatik olarak kabul edildiler. Bu solunum
semptomlar2ndan hiç birini belirtmeyen bireyler ise
asemptomatik kabul edildi.
Solunum Fonksiyon Testleri Ölçümleri ve
De erlendirilmesi (Bron Provokasyon Testleri)
Solunum fonksiyon testleri Amerikan Toraks
Derne#inin öngördü#ü 3ekilde her teknisyenin kendi
laboratuar2nda yap2ld2 (12). Solunum fonksiyon test
de#erleri çok dü3ük olan (FEV1<1.5 lt) ve zorlu
ekspirasyon yapamayanlar, kalp hastal2#2 olanlar,
hipertansiyon ve akut solunum enfeksiyonu olan bireyler
çal23ma d232 b2rak2ld2.
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Standart spirometri de#erlendirmeleri spirometri
cihaz2 (Minato Autospiro As 600, Japonya) kullan2larak
1300-1700 saatleri aras2nda yap2ld2. Spirometri cihaz2 her
laboratuvarda ortam2n s2cakl2#2 ve nemi ölçülerek kalibre
edildi (S2cakl2k-Nemölçer, Lutron, Tayvan). Bireylerin
metilmetakrilat protez kaide maddesi ile rutin çal23ma
öncesindeki spirometri de#erleri baz ölçüm olarak kabul
edildi. FVC manevras2 için hastadan üç kez normal
soluyup derin inspirasyon, ard2ndan zorlu maksimum
ekspirasyon ve ard2ndan tekrar maksimum inspirasyon
yapmas2 istendi. FVC manevras2 üç kez tekrar ettirilip en
iyi de#er kabul edildi. Daha sonra teknisyenlerden
normal rutin protez yap2m prosedüründe çal23t2klar2 gibi
çal23malar2 istendi. Bunun için 10 gr. metalmetakrilat
tozu ve 10 ml. metakrilat s2v2s2 2 dakika süre ile
kar23t2rd2lar. Bu i3lemin hemen ard2ndan, yar2m saat
sonra ve iki saat sonra spirometri ölçümü tekrar edildi.
Solunum fonksiyon de#erlerindeki de#i3im, maruziyet
sonras2 FEV1 de#erinden maruziyet öncesi de#erin
ç2kar2lmas2 ile olu3an de#erin, baz de#ere bölünmesi
sonucu olu3an de#erin 100 ile çarp2m2 sonucunda
bulundu. Baz de#ere göre % 20’den daha fazla dü3ü3
olmas2
hava
yollar2n2n
hipersensitivitesi
olarak
de#erlendirildi (pozitif test). E#er baz de#ere göre dü3ü3
%20’den daha fazla ise 200 mg salbutamol
inhalasyonundan 10 dakika sonra tekrar edildi (12).
Deri Testi
Atopi durumunu belirlemek amac2 ile kolun iç
yüzüne prick yöntemi ile yap2lan deri testi için yayg2n
görülen alerjenlere (çimen, a#aç, yabani otlar, ev
tozlar2, aspergillus, kedi ve köpek tüyü) ait standardize
solüsyonlar (Stallergenes S. A. France) ön kol iç yüzüne
uyguland2. Temoin solüsyonu ve histamin (3 mg/ml)
negatif ve pozitif kontroller olarak kullan2ld2. Prick
testinde en az bir alerjene duyarl2l2#2 olanlar prick
testine göre atopik kabul edildi.
statistiksel Analiz
Çal23mam2z2n
verileri
rakamsal
de#erlere
dönü3türülerek SPSS (SPSS for Windows 10.0) paket
program2na yüklendi. Verilerin de#erlendirilmesinde
Mann-Whitney U-testi, Chi-square testi uyguland2.
*statistiksel anlaml2l2k için p< 0.05 kabul edildi.
BULGULAR
Çal23maya Sivas il merkezindeki toplam 34 erkek
di3 teknisyeni al2nd2. Teknisyenlerden 2’si akut
enfeksiyon ve kötü spirometrik performans dolay2s2 ile
çal23ma d232 b2rak2ld2. 32 bireyin ya3 ortalamas2 28.9±7
y2l, protez yap2m2nda çal23t2#2 i3 süresi 12.8±8 y2l idi.
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Bireylerin % 84.4’ü sigara içmekte ve sigara içme
oran2 9.7±11.1 paket/y2l’d2r. Yap2lan anket sonuçlar2na
göre teknisyenlerden 26’s2 (%81.3) en az bir solunum
3ikayeti belirtmi3tir. Tablo I de önemli solunum
semptomlar2n2n prevelans2 gösterilmektedir. Allerji
öyküsü olan 7 teknisyen (%21.9) vard2r. Prick testi ise
12 bireyde (%37.5) pozitif olarak bulunmu3tur. *3 yeri
çal23ma ortam2ndan 3ikayet %75 iken sadece %18.8
bireyin maske kullanmakta oldu#u belirlenmi3tir.
Tablo I. Solunum Semptomlar2n2n Prevelans2.

SEMPTOM

(n=32)

%

Öksürük

7

(21.9)

Balgam

14

(43.7)

Nefes Darl2#2

15

(46.9)

H2r2lt2l2 Solunum

11

(34.4)

Bron3 provakasyon testi tüm grupta %15.6
oran2nda pozitifken bu oran prick testi pozitif olan
grupta (n=12) %25, prick testi negatif (n=20) olanlarda
%10 ’a dü3mektedir. *ki grup aras2ndaki fark istatistiksel
olarak anlaml2 de#ildir (U2=1.280, p=0.338).
Bron3 provakasyon testi pozitif olan bireylerin
ortalama çal23ma süresi 14.1±7.8 y2l, bron3
hipersensitivitesi negatif olanlarda ise 12.5±7.8 y2ld2r.
Çal23ma süresi aç2s2ndan iki grup aras2ndaki fark
istatistiksel olarak anlaml2 de#ildir (p=0.683).

TEKN SYENLER

SEMPTOM

MMA ile bron3 provakasyon testinde FEV1’in %20
den daha fazla dü3mesi hava ak2m2 k2s2tl2l2#2n2n pozitif
bir göstergesidir. Bizim test sonuçlar2m2za göre 5 di3
teknisyeni (%15.6) teste pozitif cevap vermi3tir.
Salbutamolun
inhalasyonundan
sonra
solunum
fonksiyon testi tekrarlanm23 FEV1’deki art23 %12’den
daha fazla bulunmu3tur.

Bron3
provakasyon
testi
pozitif
olan
teknisyenlerin karakteristik özellikleri tablo II’de di3
laboratuarlar2n2n özellikleri ise tablo III’ de gösterilmi3tir.

Tablo II. Bron3 Provakasyon Testi Pozitif Olan Teknisyenlerin Karakteristik Özellikleri.
Birey No

7

8

21

22

25

Ya3

35

30

34

19

33

Erkek

Erkek

Erkek

Erkek

Erkek

7,5

4

0,75

40

5

Atopi Hikayesi

-

-

-

-

+

Prick Testi Pozitifli#i

-

-

+

+

+

Çal23ma Süresi (y2l)

20

10

21

2.5

17

Normal

Hafif Obstrüksiyon

Normal

Normal

Normal

%26

%24

%26

%21

%34

Dü3me Zaman2

Hemen

½ saat

2. saat

2. saat

1.saat

Laboratuar No

2

3

1

1

3

Cinsiyet
Sigara Tüketimi (paket/y2l)

Bazal Spirometri
FEV1’deki Dü3me Oran2

Tablo III. Di3 Protez Laboratuarlar2n2n Özellikleri.

Laboratuar No

1

2

3

4

5

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

39,36

60,90

44,16

25,23

42,78

%0

%91.6

%100

%42.8

%100

Çal23an Teknisyen Say2s2

4

12

6

8

4

Pozitif Hipersensitivite Testi Say2s2

2

1

2

0

0

Havaland2rma
3

Odan2n Hacmi (m )
Çal23ma Ortam2ndan Yikayet
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TARTI;MA
Metilmetakrilat endüstride yüksek molekül
a#2rl2kl2 polimerlerin üretiminde monomer olarak geni3
kullan2m2 olan uçucu bir maddedir (13). Likit
metilmetakrilat monomeri ile polimetil metakrilat
tozunun kar23t2r2lmas2 ile metilmetakrilat atmosferde k2sa
süreli yüksek konsantrasyona ula32r (14). Piirila ve ark.
(4) çal23malar2nda, akrilatlara kar32 di3 personelinin
korunmas2n2n önemini ve mesleki olarak geli3ebilen
solunumsal
semptomlar2n
kontrollerinin
önemini
bildirmi3lerdir. Choudat(15) mesleki akci#er hastal2klar2
konusunda teknisyenlerin bilgilendirilmesinin ve yeterli
korunma
önlemlerinin
al2nmas2n2n
gereklili#ini
vurgulam23t2r. Di3 personelinde akrilatlara kar32 solunum
hipersensitivitesi s2kl2#2n2n artt2#2 bildirilmi3tir (10). Bu
çal23ma her teknisyenin kendi laboratuar2nda yap2lan
bron3 provakasyon testinin sonuçlar2n2 içermektedir.
Çal23mam2zda
MMA’a
ba#l2
solunum
hipersensitivitesi %15,6 olarak bulundu. Çal23ma kap2 ve
pencerelerin aç2k, az da olsa havaland2rman2n sa#land2#2
yaz aylar2nda yap2ld2. Ancak ölçümlerin k23 aylar2nda
yap2lmas2 durumunda solunumsal hipersensitivitenin
daha yüksek bulunabilece#i kan2s2nday2z. Akrilik
sensitizasyonundan korunmak için çal23ma ortam2n2n
yeterince havaland2r2lmas2 gerekir. Lokal havaland2rma
sistemlerinin kullan2lmas2 di3 teknisyenlerinin çal23ma
ortam2ndaki metilmetakrilat buhar2n2n konsantrasyonunu
dü3ürmede önemli bir yere sahiptir (16).
Çal23mam2zda di3 teknisyenleri aras2nda sigara
içme oran2 ve prick testine pozitif yan2t verme oran2n2n
yüksek oldu#u bulundu. Bu MMA’a ba#l2 solunumsal
hipersensitivitenin yüksek olmas2n2n sebebi olabilir.
Piirila ve ark. (4) 1992–1997 y2llar2 aras2nda akrilatlara
ba#l2 olarak solunum hipersensitivitesi geli3en 12 adet
di3 personelini belirlemi3ler, bunlardan 9’una mesleki
ast2m tan2s2 koymu3lard2r. Solunum hipersensitivitesi
olanlardan 3’ünde (%25) yayg2n alerjenlere kar32
yap2lan prick testi pozitif olarak bulunmu3tur.
Çal23mam2z2n sonuçlar2na göre, prick test pozitif olan
bireylerde bron3 hipersensitivitesi oran2 prick test
negatif olanlardan göre daha fazla olmakla birlikte
aralar2ndaki fark istatistiksel olarak anlam2 de#ildi. Yine
ayn2 çal23mada bron3 hipersensitivitesi pozitif vaka
say2s2n2n dü3ük olmas2n2 solunum semptomlar2n2n
ba3lamas2 için akrili#e uzun süreli maruziyet
vurgulanmaktad2r
(4).
Ara3t2rmam2zda
bron3
hipersensitivitesi pozitif olan bireylerin biri hariç,
akriliklere maruziyet 10 y2l ve daha uzun sürelidir.
Verilerimize göre bron3 hipersensitivitesi pozitif olan
bireylerin negatif olanlara göre çal23ma süreleri
ortalamas2 daha uzun olmakla beraber aralar2nda
istatistiksel olarak anlaml2 fark yoktu. Bu durumu denek
120

say2m2z2n dü3ük olmas2na ba#l2yoruz. Sivas il
merkezinde çal23an di3 teknisyeni say2s2n2n az olmas2
(yakla32k 40) çal23mam2z2 k2s2tlayan bir faktördür.
Baz2 çal23malar atopinin eri3kinlerde solunumsal
hipersensitivite ile ili3kili olabilece#ini bildirmi3lerdir (17,
18). Bodner ve ark. (17) di3 teknisyenlerinde solunum
hipersensitivitesinin s2k oldu#unu ve bunun MMA’la ili3ki
oldu#unu tespit etmi3lerdir. Ancak bu ili3ki sadece
mesleki maruziyete ba#l2 olarak olu3mamaktad2r.
Metilmetakrilatlar2n yan2 s2ra potansiyel olarak sensitizan
özelli#i olan birçok madde di3 hekimli#i prati#inde
kullan2lmaktad2r. Bunun d232nda di3 teknisyenleri de
özellikle toz ve buhar formunda mesleki aç2dan bir çok
zararl2 madde ile kar32 kar32yad2rlar (19 – 21). Baz2
dental restoratif maddeler di3 personeli için potansiyel
zararl2 maddelerdir ve allerjik kontakt dermatit, ast2m ve
konjunktival semptomlara neden olabilirler (16, 22). Bu
materyaller irritan MMA’2n etkisini artt2rabilir ya da
azaltabilirler. Kimyasallar ile MMA aras2nda etkile3im
oldu#undan mesleki solunumsal hipersensitivitenin
belirlenmesinde
testlerin
teknisyenlerin
kendi
laboratuar2nda yap2lm23 olmas2 önemlidir. Finlandiya’da
yap2lan istatistiksel bir çal23maya göre 1975–1989 y2llar2
aras2nda 2, 1990–1998 y2llar2 aras2nda ise 62 di3
teknisyeninde mesleki solunum sistemi hastal2#2
belirlenmi3, bunlardan 28’i mesleki ast2m (18’i
metakrilatlara ba#l2) olarak tan2mlanm23t2r (10).
Jacobsen ve ark. Norveç’te 201 di3 teknisyeni üzerinde
yapt2klar2 çal23mada teknisyenlerin %16’s2nda solunumla
ilgili sa#l2k problemi tespit etmi3 ve bu sa#l2k
problemlerinin %24’ü MMA’a atfedilmi3tir (23).
Çal23mam2z için laboratuarlara olan ziyaretimizde
teknisyenlerin çal23ma ko3ullar2 son derecede kötü ve
çal23ma sürelerinin de çok uzun oldu#unu belirledik. Bu
teknisyenler özellikle mesleki akci#er hastal2klar2
aç2s2ndan riskli bir gruptur ve 12 saatten daha uzun süre
havaland2rmas2 olmayan ortamda eldiven ve maske gibi
korunma önlemlerini kullanmadan çal23maktad2rlar.
Scherpereel ve ark. di3 protez yap2m prosedürü
esnas2nda maruz kald2klar2 MMA’la direkt elle temas
etmemeleri ve havaland2rma, maske gibi teknik
korunma önlemlerini almalar2 gerekti#ini bildirmi3lerdir
(24). Ayr2ca a#2z s2v2lar2n2n ölçü ve model vas2tas2 ile
teknisyenlere bula3mas2 riskine kar32 özellikle AIDS ve
hepatitten korunmak amac2 ile eldiven kullan2m2n2n
önemli oldu#unu dü3ünmekteyiz.
Çal23mam2zda
MMA
kaynakl2
solunumsal
hipersensitivitesi
tespit
edilen
bireylere
gö#üs
hastal2klar2 uzman2na ba3vurmalar2, MMA ile çal23may2
b2rakmalar2
ve
ortam
ko3ullar2n2
düzeltmeleri
(havaland2rma gibi) gerekti#i konusunda tavsiyeler
verildi, 1 numaral2 laboratuarda çal23anlar2n çal23ma

Dal ve ark.

ortam2na dair 3ikayeti olmamas2na kar32n hiç de iyi
olmayan çal23ma ko3ullar2na sahiplerdi. Bunun sebebi
ise bu laboratuarda çal23anlar2n tamam2n2n laboratuara
ortak olmalar2 gösterilebilir.
Fasunloro ve ark. da bildirdi#i gibi dental
personelin sa#l2klar2 ile ilgili olarak bir çok geli3mi3
ülkede çok say2da çal23ma mevcutken geli3mekte olan
ülkelerde bu say2 son derece dü3üktür (25).
Ula3abildi#imiz kaynaklara göre çal23mam2z, Türkiye’de
yap2lm23 MMA’2n solunum hipersensitivitesi üzerine
etkilerinin ara3t2r2ld2#2 ilk çal23ma olmas2 muhtemeldir.
Sonuç olarak çal23mam2z2n verileri, Sivas il
merkezinde çal23an 5 di3 teknisyeninde solunumsal
hipersensitivitenin
nedeninin
MMA
olabilece#i
yönündedir. Sivas il merkezinde çal23an toplam
teknisyen say2s2 çok az oldu#u için bulgular2m2z2n daha
fazla say2da denekle tekrarlanmas2n2n gereklili#ine
inanmaktay2z. Di3 teknisyenlerinin günlük çal23ma
sürelerinin uzun olmas2, uygun olmayan çevre
ko3ullar2nda, sosyal güvenceden yoksun olarak
çal23malar2 nedeniyle ba3ka hastal2klar aç2s2ndan da
de#erlendirilmeleri uygun olabilir.
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