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Santrauka
Profesinės ligos – tai ligos, sukeltos veiksnių, esančių 
darbo aplinkoje, nustatyta tvarka pripažintos profesinėmis 
ligomis. Klinikinėje praktikoje dėl įvairių priežasčių nėra 
lengva įtarti ir nustatyti ligos simptomų ryšį su darbo ap-
linka. Vienos rečiausiai diagnozuojamų profesinių ligų 
yra kvėpavimo sistemos ir odos bei poodžio ligos. Šiame 
darbe analizuojamos 2015-2021 m. Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose (LSMUL 
KK) diagnozuotos profesinės alerginės ir dirginančių 
junginių sukeltos ligos ir pateikiamos jų diagnostikos 
rekomendacijos. 
LSMUL KK 2015-2021 m. 15 pacientų nustatytos 
profesinės alerginės ir dirginančių medžiagų sukeltos 
ligos, vienam iš jų – dvi ligos. Dažniausiai nustatomas 
alerginis kontaktinis dermatitas. Dažniausia patvirtinamų 
profesinių alerginių ir dirginančių medžiagų sukeltų ligų 
priežastis – kanifolija, formaldehidas. 
Profesinei alerginei ligai diagnozuoti svarbu įrodyti 
ryšį tarp simptomų ir darbo aplinkos – liga prasideda 
pradėjus dirbti, pagerėja ne darbo aplinkoje, darbo ap-
linkoje nustatomas alergenas, kuriam tyrimais įrodytas 
įsijautrinimas, arba dirginančio poveikio medžiaga. Tik-
sliausiai profesinė alerginė liga diagnozuojama atlikus 
provokacinį mėginį su įtariamu alergenu, esančiu darbe, 
tačiau šis tyrimas įprastai nėra atliekamas, o tai apsunkina 
profesinės ligos kilmės patvirtinimą.

Įvadas
Profesinės ligos – tai ligos, sukeltos veiksnių (fizinių, 

cheminių, biologinių, ergonominių, psichosocialinių), esan-
čių darbo aplinkoje, nustatyta tvarka pripažintos profesine 
liga. Nors profesinės kilmės ligos yra paplitusios, jos nu-
statomos retai dėl keleto priežasčių: pirma, tiek profesinių, 
tiek neprofesinių ligų priežastiniai veiksniai ir klinikiniai 
požymiai yra tokie patys, todėl sunku įtarti ryšį tarp darbo 
aplinkos ir simptomų (pvz., astmos atveju). Antra, liga gali 
pasireikšti ne iš karto, o praėjus ilgesniam laikui po ekspozi-
cijos su darbo aplinkoje esančia medžiaga (pvz., piktybinių 
navikų atveju). Trečia, yra keli veiksniai, sukeliantys ligą 
– pvz., plaučių vėžio riziką didina ir asbestas, esantis darbo 
aplinkoje, ir rūkymas [1]. Jeigu žmogus, susirgęs plaučių vė-
žiu, dirbo su asbestu ir rūkė, sunku nustatyti, kuris veiksnys 
sukėlė susirgimą. Dar viena priežastis, sunkinanti profesinės 
ligos diagnostiką, yra ta, kad pacientai nesikreipia į gydytoją, 
bijodami prarasti darbą ir pajamas.

Higienos instituto 2021 m. profesinių ligų statistikos 
duomenimis, Lietuvoje dažniausiai nustatomos jungiamojo 
audinio ir raumenų bei skeleto ligos (62,3 proc. visų profesi-
nių ligų) bei nervų sistemos ligos (20,5 proc. visų profesinių 
ligų). Kvėpavimo, kraujotakos sistemų ir odos bei poodžio 
ligos diagnozuojamos rečiausiai (po 0,4 proc. visų profesinių 
ligų) [2]. Kitose užsienio šalyse alerginės odos ir kvėpavimo 
sistemos ligos sudaro reikšmingą profesinių ligų dalį. 

Tyrimo tikslas − išanalizuoti 2015-2021 m. Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose 
diagnozuotas profesines alergines ir dirginančių medžiagų 
sukeltas ligas ir apžvelgti jų diagnostikos rekomendacijas.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Retrospektyvusis tyrimas buvo vykdytas LSMUL KK. 

Jo metu išanalizuoti 2015-2021 m. patvirtintų alerginių ir 
dirginančių medžiagų sukeltų profesinių ligų atvejai, ku-
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rių kodai pagal TLK-10 AM buvo J30.1-J30.4 (alerginis 
rinitas), L23.0-L23.8 (kontaktinis dermatitas), J44.1, J44.8. 
(lėtinė obstrukcinė plaučių liga), bei J45.0 (alerginė astma), 
J45.1 (nealerginė astma). Duomenys surinkti iš Pranešimų 
apie įtariamą profesinę ligą (apie įtartą profesinės ligos di-
agnozę, metus, kuriais įtarta profesinė liga) ir Profesinės 
ligos priežasčių tyrimo aktų bei Profesinės ligos patvirtinimo 
aktų (patvirtinta profesinės ligos diagnozė ir ligą sukėlęs 
veiksnys). Duomenims vertinti taikyta aprašomoji statistika, 
nustatomi ligų pasireiškimo dažniai, naudojant specializuotą 
SPSS programą.

Rezultatai ir jų aptarimas
2015-2021 m. LSMUL KK profesinės ligos įtartos 471 

asmenims, iš jų  41 (8,7 proc.) asmeniui įtartos profesinės 
alerginės ir dirginančių medžiagų sukeltos ligos. Daugiau-
sia įtarta alerginio kontaktinio dermatito (AKD) – 17 (41,5 
proc.) atvejų, 13 (31,7 proc.) astmos (alerginės ir nealergi-
nės), 4 (9,8 proc.) alerginio rinito, 6 (14,6 proc.) profesinės 
lėtinės obstrukcinės plaučių ligos (LOPL) ir 1 (2,4 proc.) 
hipersensityviojo pneumonito atvejis. Įtartos ligos 16 (39 
proc.) asmenų buvo patvirtintos kaip profesinės. Dažniausiai 
diagnozuotas profesinis alerginis kontaktinis dermatitas – 7 

Metai/ iš viso Lietu-
voje nustatytų profe-
sinių ligų skaičius1,  
(n, 100 proc.)

Profesinių odos ir 
poodžio ligų (L00-

L99) skaičius
Lietuvoje1  
n (proc.)

Profesinio AKD (L23.0-
L23.8), patvirtinto 

LSMUL KK, atvejų 
skaičius2  
n (proc.)

Profesinių kvėpa-
vimo sistemos ligų 
(J00-J99) skaičius 

Lietuvoje1  
n (proc.)

Profesinės astmos bei alergi-
nio rinito 

(J45.0, J45.1, J30.3)  
atvejų skaičius  

LSMUL KK,  n (proc.)2

2015    n=437 5 (1,1) - 15 (3,4) 1 (6,7)
2016    n=461 7 (1,5) 2 (28,6) 12 (2,6) 1 (8,3)
2017    n=536 3 (0,6) 3 (100) +1* 6 (1,1) -
2018    n=415 5 (1,2) 1 (20,0) 6 (1,5) 3 (50,0)
2019    n=366 1(0,3) - 7 (1,9) 1 (14,2)
2020    n=333 1 (0,3) - 4 (1,2) 1 (25,0)
2021    n=273 1 (0,4) - 1 (0,4) 1 (100) +1*

Metai / visų 
įtartų pro-
fesinių ligų 
skaičius,  
(n, 100 proc.)

Įtartų profesi-
nių alerginių 
ir dirginančių 

medžiagų 
sukeltų ligų 

skaičius,
n (proc.) 1

Patvirtintų pro-
fesinių alerginių 

ir dirginančių 
medžiagų su-

keltų ligų skai-
čius, 

n (proc.) 2

Diagnozė, TLK-10 AM kodas Priežastis

2015    n=30 1 (3,3) 1 (100) Nealerginė astma (J45.1) Amoniakas, formaldehidas
2016    n=48 3 (6,3) 3 (100) AKD (L23.5),  

Alerginis rinitas (J30.3)
Aromatų mišinys, formaldehidas, dulkės 

(pelėsis), kobalto chloridas, tiazolinai
2017    n=99 8 (8,1) 4 (50,0) AKD (L23.0, L23.5, L23.8) Kanifolija, epoksidinės dervos, metilbro-

midas, chloras, nikelis
2018    n=99 9 (9,1) 4 (44,4) AKD (L23.8)

LOPL (J44.1) 
Kanifolija, medvilnės dulkės, dirginantys 

junginiai, formaldehidas, dulkės
2019    n=85 11 (12,9) 1 (9,1) LOPL (J44.8) Toluendiizocianatas, metilenchloridas
2020    n=56 5 (8,93) 1 (20,0) Nealerginė astma (J45.1) Didecilamonio chloridas, dezinfekcinės 

medžiagos
2021    n=54 3 (5,56) 2 (66,7) Alerginė astma (J45.0) 

Alerginis rinitas (J30.3) 
Hipersensityvusis pneumonitas

Miltų dulkės, medienos dulkės

1 lentelė. 2015-2021 m. LSMUL KK įtartų ir patvirtintų profesinių alerginių ir dirginančių medžiagų sukeltų ligų atvejų skaičius ir 
priežastys.
1 Visų įtartų profesinių ligų procentas. 2 Įtartų profesinių alerginių ir dirginančių medžiagų sukeltų ligų procentas.

2 lentelė. 2015-2021 m. patvirtintų profesinių odos, poodžio bei kvėpavimo sistemos ligų atvejų skaičius Lietuvoje ir LSMUL KK. 
1 Šaltinis: Lietuvos Respublikos profesinių ligų registro duomenys. 
2 Visų nustatytų profesinių ligų procentas.
* Atvejis, kai liga buvo darbo medicinos gydytojo nepripažinta profesine, bet vėliau Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos prie SAM patvirtinta kaip profesinė.
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(43,75 proc.) atvejai, rečiau – profesinė alerginė ar nealerginė 
astma – 3 (18,75 proc.) atvejai, profesinis alerginis rinitas – 2 
(12,5 proc.) atvejai, profesinė LOPL -3 (18,75) atvejai ir 1 
(6,25 proc.) hipersensityviojo pneumonito atvejis. 

Dažniausia patvirtintų profesinių alerginių ir dirginančių 
medžiagų sukeltų ligų priežastis buvo kanifolija, formalde-
hidas, organinės kilmės dulkės (miltai, medvilnė), įvairūs 
dirginantys junginiai. Pacientų, kuriems įtartos ir diagno-
zuotos profesinės alerginės ir dirginančių junginių sukeltos 
ligos, skaičius ir veiksniai, sukėlę ligą, pateikiami 1 lentelėje.

2015-2021 m. laikotarpiu patvirtintų profesinių odos, 
poodžio bei kvėpavimo sistemos ligų atvejų skaičius Lietu-
voje ir LSMUL KK pateikiamas 2 lentelėje.

1 ir 2 lentelėje pateikti tyrimo rezultatai akivaizdžiai 
parodo, jog nuo 2017 m. Lietuvoje nustatomų profesinių 
ligų, tarp jų dėl  alerginių ir dirginančių medžiagų poveikio, 
ženkliai mažėja.

Dažniausiai įtartos profesinės ligos nėra patvirtinamos 
kaip profesinės, nes trūksta ryšio tarp ligos ir darbo aplin-
kos sąlygų įrodymų: pacientas nėra supažindintas ir tiksliai 
nežino, kokios medžiagos buvo jo darbo aplinkoje, nėra 
duomenų (darbdavys nepateikia) apie jautrinančias ir(ar) 
dirginančias medžiagas paciento darbo aplinkoje arba nėra 
galimybės nustatyti alergiją sukėlusį veiksnį, nes nėra gali-
mybės atlikti provokacinių mėginių su darbo aplinkos aler-
genais, o standartinių rinkinių, naudojamų odos lopo (odos 
dūrio) mėginiams, sudėtyje ne visuomet būna. 

Literatūroje nurodoma, jog profesinės alerginės ligos su-
daro didžiausią dalį nustatomų profesinių ligų [3]. Profesiniai 
veiksniai sukelia apie 9-33 proc. visų suaugusiųjų astmos 
atvejų [4,5]. Iš daugiau nei 300 žinomų astmą sukeliančių 
veiksnių, glikoproteinai, esantys miltuose ir grūduose (ypač 
kviečių ir sojos), fermentai, pelėsis, lateksas, žuvis ir jūrų 
gėrybės įvardijamos kaip dažniausios profesinės astmos 

priežastys. Tipiški mažos molekulinės masės junginiai, su-
keliantys kvėpavimo takų alergiją, yra diizocianatai, metalai, 
ketvirtiniai amonio persulfatai, rūgščių anhidridai ir valikliai 
bei dezinfekcinės medžiagos [3,5]. Tyrime nustatytos patvir-
tintų profesinių alerginių ir dirginančių medžiagų sukeltų 
ligų priežastys dažniausiai buvo kanifolija, miltų, tekstilės 
dulkės, pelėsiai bei mažos molekulinės masės junginiai − 
diizocianatai, metalai, dezinfekcinės medžiagos.

Užsienio šalyse alerginis kontaktinis dermatitas yra 
dažniausia profesinė odos liga ir sudaro apie 30 proc. visų 
profesinių ligų [6]. Tyrimo duomenys rodo, jog Lietuvoje 
profesinių odos ir kvėpavimo takų ligų beveik nenustatoma 
dėl profesinės sveikatos priežiūros sistemos ypatumų. Higi-
enos instituto atliktas tyrimas parodė, jog šeimos ir kitiems 
gydytojams nepakanka darbo medicinos žinių ir įgūdžių, kad 
galėtų tinkamai atlikti privalomuosius darbuotojų sveikatos 
tikrinimus ir įtarti profesinės kilmės ligas [7]. 

Profesinių alerginių ligų diagnostikos rekomendacijos. 
Alerginį rinitą, astmą, kontaktinį dermatitą gali diagnozuoti 
gydytojas alergologas-klinikinis imunologas, o profesinę jų 
kilmę patvirtinti –  tik darbo medicinos gydytojas. Profesinių 
alerginių ligų diagnostika remiasi ryšio tarp ligos simptomų 
pasireiškimo ir darbo aplinkos nustatymu.

Profesinis alerginis rinitas. Profesinis rinitas yra uždegi-
minė nosies gleivinės liga, kuriai būdingi protarpiniai arba 
nuolatiniai nosies simptomai, kuriuos provokuoja darbo 
aplinka [8]. Su darbu susijęs rinitas gali būti skirstomas į 
profesinį rinitą, kurio simptomus sukelia konkretus darbo 
aplinkoje esantis veiksnys, ir su darbu susijusį rinitą, kurio 
simptomai paūmėja darbo aplinkoje [3,8]. Profesinis rini-
tas gali būti alerginis arba nealerginis (sukeltas dirginančių 
medžiagų). Alerginis profesinis rinitas skirstomas į susijusį 
su imunoglobulinu (Ig) E, kai simptomus sukelia didelio 
molekulinio svorio medžiagos (pvz. augalinės ir gyvulinės 

Astma, susijusi su darbo aplinka Rinitas, susijęs su darbo aplinka

profesinė astma (astmos simptomai 
atsirado pradėjus dirbti)

su darbu susijęs astmos paū-
mėjimas (astmos simptomai 
paūmėja darbo aplinkoje)

profesinis rinitas (rinito simptomai 
atsirado pradėjus dirbti)

su darbu susijęs rinito paūmė-
jimas (rinito simptomai paū-
mėja darbo aplinkoje)

                           ↓                           ↓
Alerginė (su latentiniu periodu):
•    susijusi su IgE
•    nesusijusi su IgE

Alerginis (su latentiniu periodu):
•    susijęs su IgE
•    nesusijęs su IgE

Nealerginė (be latentinio periodo):
•    ekspozicija vienai cheminei 
      medžiagai
•    ekspozicija kelioms cheminėms 
medžiagoms

Nealerginis (be latentinio periodo):
•    ekspozicija vienai cheminei 
medžiagai
•    ekspozicija kelioms chemi-
nėms medžiagoms
•    korozinis rinitas

3 lentelė. Profesinės astmos ir rinito klasifikacija [8].
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kilmės glikoproteinai) ir kai kurios mažo 
molekulinio svorio medžiagos (pvz. plati-
nos druskos, rūgščių anhidridai, dažai) ir 
nesusijusį su IgE, kai simptomus sukelia 
mažo molekulinio svorio medžiagos (izo-
cianatai, persulfato druskos, mediena), 
veikiančios kaip haptenai [3,8] (3 lentelė).

Ligos diagnostika pradedama detalios 
anamnezės ir skundų išsiaiškinimu. Aler-
giniam rinitui būdingas nosies tekėjimas 
ir (ar) obstrukcija, niežulys, čiaudulys, 
gleivinės paburkimas, hiperemija [9,10]. 
Profesiniam alerginiam rinitui būdinga 
tai, kad simptomai pasireiškė jau pradėjus 
dirbti. Paprastai ligos klinikiniai požymiai 
pasireiškia tik darbe, pagerėja atostogų 
metu, kai nesilankoma darbo aplinkoje. 
Apžiūrint nosies gleivinę, stebimas jos 
paburkimas, paraudimas, galima aptikti 
polipų [9,10]. Įsijautrinimas įkvepiamie-
siems alergenams nustatomas, atliekant 
odos dūrio mėginius arba specifinių IgE 
tyrimą [9,10]. Esant galimybei, rekomen-
duojama atlikti nosies provokacinį tyrimą 
su įtariamu alergenu. Jei šio tyrimo atlikti 
nėra galimybės, tuomet reikia vertinti ir 
lyginti rinito simptomus, nosies gleivi-
nės uždegiminius požymius ir nespecifinį 
jautrumą darbo aplinkoje ir tuo metu, kai 
paciento kurį laiką darbe nebūna (pvz. 
atostogų metu) [8]. Patvirtinant profesinę 
ligą, vertinama darbo aplinka – darbo są-
lygos, darbuotojo užduotys, medžiagos, 
su kuriomis kontaktuojama, informacija 
medžiagų saugos duomenų lapuose. 

Apibendrintas profesinio rinito di-
agnostikos algoritmas pateiktas 1 pa-
veiksle.

Profesinė alerginė astma. Astma gali 
būti alerginė ir nealerginė (sukelta dir-
ginančių medžiagų). Su darbu susijusi 
astma gali būti skirstoma į profesinę as-
tmą, kurios simptomus sukelia konkreti 
darbo aplinka, ir su darbu susijusį astmos 
paūmėjimą, kai simptomai paūmėja darbo 
aplinkoje [5,11,12]. Profesinės astmos 
klasifikacija apibendrinta 3 lentelėje.

Pirmiausia išsiaiškinama detali ligos 
anamnezė ir skundai. Profesinei astmai 
būdinga, kad simptomai atsirado pradėjus 

dirbti, jie kartojasi tik darbo aplinkoje. Apžiūrint pacientą, sergantį astma, 
dažnai patologinių pakitimų nerandama. Pagrindinis klinikinis požymis – aus-
kultuojant išklausomi sausi cypiantys karkalai iškvėpimo, dažnai tik forsuoto, 
metu [4]. Astmos diagnozė patvirtinama atlikus plaučių funkcijos tyrimus [4].  
Sergančiųjų astma plaučių funkcija yra kintanti, atlikus spirogramą galima 
stebėti normalius parametrus arba obstrukcijos požymius. Sumažėjęs FEV1 ir 
forsuotos gyvybinės talpos (FVC) santykis rodo kvėpavimo takų obstrukciją. 
Normalus FEV1/FVC santykis suaugusiems yra didesnis nei 0,75-0,80 [4]. 
Astmai būdingas ne tik kvėpavimo funkcijos variabilumas, bet ir išnykstanti 
obstrukcija, t.y. greitas FEV1 arba PEF rodiklio pagerėjimas per keletą minu-
čių, įkvėpus greito poveikio bronchodilatatoriaus (FEV1 padidėjimas daugiau 
nei 12% ir daugiau nei 200 ml, palyginus su pradiniu, praėjus 10–15 minučių 
po 200–400 mkg salbutamolio suvartojimo) arba per keletą dienų ar savaičių, 
pavartojus inhaliuojamus gliukokortikoidus [4]. Jei paciento pradinė plaučių 
funkcija yra normali, jam atliekamas inhaliacinis bronchų provokacinis mėgi-
nys, kurio metu vertinamas kvėpavimo takų jaudrumas [4]. Alerginės astmos 
fenotipas nustatomas atlikus odos dūrio mėginius arba specifinių IgE tyrimą 
įkvepiamiesiems alergenams [4]. Nustatant profesinę ligos kilmę, būtina įver-
tinti darbo aplinką – paciento užduotis, darbo sąlygas, medžiagas, su kuriomis 
tenka kontaktuoti. Esant galimybei, rekomenduojama nustatyti alergenus ore, 
išanalizuoti saugos duomenų lapuose esančią informaciją [5,11,12]. Profe-

1 pav. Profesinio rinito diagnostikos algoritmas [8].
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sinės alerginės astmos diagnostika remiasi ryšio tarp ligos simptomų ir 
darbo aplinkos įvertinimu. Rekomenduojama kasdien matuoti maksimalų 
iškvėpimo tūrį (PEF) darbo ir ne darbo aplinkoje [5,11,12]. Esant galimy-
bei, galima atlikti bronchų provokacinį inhaliacinį mėginį su konkrečiu 
alergenu [5,11,12].

Alerginė astma diagnozuojama įvertinus klinikinius simptomus, objek-
tyvios apžiūros duomenis, plaučių funkcijos tyrimus ir odos dūrio mėginius 

arba specifinių IgE tyrimą. Profesinės alergi-
nės astmos diagnozė nustatoma, kai kasdienis 
maksimalus iškvėpimo tūris skiriasi darbo ir 
kitoje aplinkoje, darbo aplinkoje nustatomas 
alergenas, kuriam rastas įsijautrinimas, arba yra 
teigiamas provokacinis inhaliacinis mėginys su 
konkrečiu alergenu, esančiu darbo aplinkoje 
[5,11,12]. Lietuvoje tokiems matavimams nėra 
galimybių, todėl šių profesinių ligų diagnostika 
yra sunki, o dažnai ir negalima. 

Apibendrintas profesinės astmos diagnos-
tikos algoritmas pateiktas 2 paveiksle.

Profesinis alerginis kontaktinis dermatitas. 
Profesinis kontaktinis dermatitas skirstomas 
į alerginį ir iritacinį [6]. Alerginį kontaktinį 
dermatitą dažniausiai sukelia lipofiliniai ir 
mažo molekulinio svorio alergenai. Šiai ligai 
būdingos dvi fazės: a) įsijautrinimo, kai klini-
kiniai požymiai dar nepasireiškia; b) simptomų 
pasireiškimo, kai po pakartotinio kontakto su 
alergenu išsivysto klinikiniai požymiai [6].

Ligos diagnostika pradedama detalios 
anamnezės ir skundų išsiaiškinimu. Profesi-
niam alerginiam dermatitui būdinga, kad simp-
tomai atsidaro pradėjus dirbti, pagerėja nebū-
nant darbo aplinkoje. Svarbu įvertinti darbo 
aplinką – sąlygas, chemines medžiagas, su ku-
riomis dirbama, naudojamas saugos priemones. 
Objektyvios apžiūros metu stebimas eriteminis, 
edeminis, niežtintis bėrimas plokštelėmis, pūs-
lelėmis, erozijos, pleiskanojimas, sausumas [6]. 
Esant lėtinei ligai, oda tampa sausa, šiurkšti, 
vystosi jos lichenifikacija [6]. Dažniausiai pa-
žeidžiama rankų, veido oda,  akių vokai, ausys, 
kaklas. Priežastinis veiksnys nustatomas atlikus 
odos lopo testus [6]. Retais atvejais gali būti 
atliekama odos biopsija.

Profesinis alerginis kontaktinis dermati-
tas nustatomas, kai darbo aplinkoje randamas 
alergenas, kuriam odos lopo testu patvirtin-
tas įsijautrinimas, odos pažeidimas atsiranda 
kontakto su tuo alergenu vietoje, o alergeno 
pašalinimas sukelia simptomų pagerėjimą [6]. 
Profesinio kontaktinio alerginio dermatito dia-
gnostikos kriterijai pateikti 4 lentelėje.

Išvados 
1. Profesinės kilmės alerginės ir dirginan-

čių medžiagų sukeltos ligos yra dažnos, tačiau 
jų diagnostika nėra lengva, kadangi ne visada 

Kontaktiniam dermatitui būdingi klinikiniai požymiai
Kontaktas su medžiaga, sukeliančia odos sudirginimą, arba alergenu darbo 
aplinkoje
Kontaktinio dermatito klinikiniai požymiai stebimi tose odos vietose, su kuriomis 
dirginanti medžiaga ar alergenas kontaktuoja darbo metu
Kontaktinio dermatito simptomai atsirado pradėjus dirbti 
Kitos ne su darbo aplinka susijusios priežastys yra atmestos
Nebūnant darbo aplinkoje ir nekontaktuojant su dirginančia medžiaga ar alergenu, 
kontaktinio dermatito simptomai sumažėja
Odos lopo arba provokacinis mėginys įrodo įsijautrinimą dirginančiai medžiagai 
ar alergenui, kuris yra darbo aplinkoje

4 lentelė. Profesinio kontaktinio alerginio dermatito diagnostikos kriterijai  [6].

2 pav. Profesinės astmos diagnostikos algoritmas [13]
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pavyksta nustatyti ryšį tarp ligos simptomų ir darbo aplinkos. 
2. LSMUL KK 2015-2021 m. 15 pacientų nustatytos 

profesinės alerginės ir dirginančių medžiagų sukeltos ligos, 
vienam iš jų – dvi ligos. Dažniausiai nustatomas alerginis 
kontaktinis dermatitas. Dažniausia patvirtinamų profesinių 
alerginių ir dirginančių medžiagų sukeltų ligų priežastis – 
kanifolija, formaldehidas. 

3. Profesinei alerginei ligai diagnozuoti svarbu įrodyti 
ryšį tarp simptomų ir darbo aplinkos – simptomai atsiranda 
ir liga prasideda pradėjus dirbti, pagerėja ne darbo aplinkoje, 
darbo aplinkoje nustatomas alergenas, kuriam tyrimais įro-
dytas įsijautrinimas, arba dirginančio poveikio medžiaga. 
Tiksliausiai profesinė alerginė liga diagnozuojama atlikus 
provokacinį mėginį su įtariamu darbe esančiu alergenu,  ta-
čiau šis tyrimas įprastai nėra atliekamas.
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REVIEW OF OCCUPATIONAL ALLERGIC AND 
IRRITANT DISEASES DIAGNOSED IN HOSPITAL 
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DIAGNOSTIC 
R. Raškevičienė, L. Tamašauskienė, V. Januškevičius, 

R. Ustinavičienė
Keywords: occupational disease, allergy, rhinitis, asthma, con-

tact dermatitis.
Summary
Occupational diseases are diseases which occur because of 

exposure to various factors in work environment. Link between 
symptoms of disease and work environment is difficult to suspect 
and verify in clinical practice because of various reasons. Respi-
ratory and skin disorders are diagnosed rarely compared to other 
occupational diseases. This article analyses occupational allergic 
and irritant diseases diagnosed in Hospital of Lithuanian Univer-
sity of Health Sciences Kaunas clinics during 2015-2021 and re-
views recommendations for diagnosis of these diseases. 

During the period 2015-2021 15 patients were diagnosed with 
occupational allergic and irritant diseases, one of them had two 
diseases. Allergic contact dermatitis was most commonly diagno-
sed occupational skin disease. The most common cause of confir-
med occupational allergic and irritant diseases is colophony and 
formaldehyde.

For the diagnosis of an occupational allergic and irritant dise-
ase, it is important to prove a link between the symptoms and the 
work environment - the exposure begins earlier than symptoms of 
the disease, symptoms improve in the non-work environment, a 
sensitizing or an irritant agent should be identified in work envi-
ronment. An occupational allergic disease is diagnosed by perfor-
ming a provocative test with a suspected workplace allergen, but 
this test is not usually performed.

Correspondence to: rita.raskeviciene@lsmuni.lt

Gauta 2022-05-19


