
DENTAL FORUM /1/2016/XLIV 73PRACE POGLĄDOWE

pracep
oglą

d
ow

e

DOI: http://dx.doi.org/10.20883/df.2016.12

Streszczenie
W pracy opisano problem występowania alergii kontaktowej u techników dentystycznych jako choroby zawodowej. 
Objawy alergii mogą utrudniać a nawet uniemożliwiać pracę w laboratorium. Omówiono główne alergeny wziewne 
i kontaktowe: metakrylan metylu oraz pierwiastki składowe stopów metali i stali stosowanych w laboratorium techniki 
dentystycznej. Zwrócono uwagę na możliwości ograniczenia ekspozycji na substancje uczulające poprzez używanie 
środków ochrony osobistej lub zastosowanie alternatywnych materiałów i metod w wykonawstwie uzupełnień pro-
tetycznych i ortodontycznych. Podniesienie świadomości narażenia na alergeny kontaktowe może przyczynić się do 
zmniejszenia występowania objawów alergii oraz wzrostu wydajności pracy techników dentystycznych.

Słowa kluczowe: alergia kontaktowa, technik dentystyczny, metakrylany metylu, stopy metali.

Abstract
This article shows the prevalence of contact allergy in dental technicians as an occupational disease. Allergy symp-
toms can make it difficult or even impossible to work in the laboratory. The main airborne and contact allergens were 
described: methyl methacrylate, dental alloys and steel ingredients used in the dental laboratory. Attention was paid to 
limiting the exposure to allergic substances through using personal protective equipment or alternative materials and 
methods when producing dental prostheses or removable braces. Raising awareness with regard to exposure to con-
tact allergens may help to reduce the allergy symptoms and increase the efficiency of dental technicians’ work.
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Wstęp
Zawód technika dentystycznego wymaga stałego 
kontaktu z materiałami będącymi potencjalnym 
źródłem alergenów wziewnych i kontaktowych. 
Należą do nich tworzywa akrylanowe, stopy me-
tali zawierające w składzie nikiel, chrom, kobalt, 
złoto, a także pary i pyły powstające podczas 
przygotowywania lub obróbki materiałów. Nawet 
niewielka reakcja immunologiczna pod wpływem 
stałej ekspozycji może z czasem prowadzić do po-
wstania procesu chorobowego utrudniającego lub 
uniemożliwiającego pracę w laboratorium. Celem 
niniejszej pracy jest ukazanie problemu występo-
wania alergii kontaktowej w pracy technika denty-
stycznego oraz możliwości zmniejszenia prawdo-
podobieństwa pojawienia się objawów.

Metody przeglądu
Przeglądu piśmiennictwa dokonano w oparciu 
o internetowe bazy naukowych czasopism recen-
zowanych z wykorzystaniem słów kluczowych: 
alergia kontaktowa (contact allergy), technik den-
tystyczny (dental technician), metakrylan metylu 
(methyl methacrylate), nikiel (nikel), narażenie za-
wodowe (occupational exposure), lateks (latex), 
złoto (gold). Prace w języku polskim wyszukano 
w bazie czasopism Polska Bibliografia Lekarska. 

W opracowaniu tematu wzięto pod uwagę objawy 
i występowanie alergii kontaktowej w zawodzie 
technika dentystycznego oraz narażenie zawo-
dowe wynikające z kontaktu z alergenami, takimi 
jak metakrylan metylu czy metale nieszlachetne 
i szlachetne. Uwzględniono również informacje na 
temat diagnostyki i ochrony przed substancjami 
alergizującymi w celu zmniejszenia lub wyelimino-
wania ich negatywnego wpływu w pracy technika 
dentystycznego.

Objawy i występowanie alergii kontaktowej
Alergia kontaktowa to swoista nadwrażliwość or-
ganizmu wynikająca z ekspozycji na substancje 
chemiczne o małej masie cząsteczkowej (hapteny) 
oraz proteiny. Przeciwciała nie biorą prawdopo-
dobnie udziału w tej reakcji, co odróżnia alergię 
kontaktową od innych typów reakcji alergicznych 
[1]. Najczęstszym objawem narządowym alergii 
kontaktowej jest alergiczne kontaktowe zapalenie 
skóry, choć zdarzają się objawy w obrębie jamy 
ustnej czy spojówek. 

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry cechu-
je się występowaniem wykwitów skórnych, które 
wraz z zaawansowaniem procesu chorobowego 
zanikają lub podlegają przemianom z równocze-
snym powstawaniem wykwitów wtórnych. Podtrzy-
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manie kontaktu z alergenem powoduje przejście 
ostrego stanu zapalnego w przewlekły oraz poja-
wianie się nowych ognisk chorobowych w innych 
okolicach ciała jako wtórnego efektu uczulenia [1]. 
Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry znajduje 
się na liście chorób zawodowych. 

Alergia kontaktowa w stosunku do co najmniej 
jednego alergenu dotyczy 27% europejskiej 
populacji ludzi dorosłych [2]. Wśród badanych 
z wziewną alergią kontaktową 35% przypadków 
choroby było związanych z wykonywanym za-
wodem [3]. W badaniach epidemiologicznych 
nad częstością występowania chorób atopowych 
w Polsce (PMSEAD), przeprowadzonych u 16 238 
osób stanowiących grupę reprezentatywną 
mieszkańców Polski, alergiczne kontaktowe za-
palenie skóry stwierdzono u 2% osób [4]. Braku-
je badań określających ogólny odsetek chorych 
w grupie zawodowej techników dentystycznych. 
Na 106 zbadanych techników dentystycznych 
w 1984 r. w Helsinkach w Finlandii, 30 podało po-
jawienie się zmian skórnych w przeszłości lub te-
raźniejszości. Spośród tych osób 19 wiązało ob-
jawy z wykonywaną pracą a 11 wskazało kontakt 
z tworzywem akrylanowym jako potencjalną przy-
czynę objawów. Jedynie 4 techników miało aler-
gię kontaktową potwierdzoną za pomocą testów 
[5]. Rustemeyer i Frosch przebadali 55 techników 
dentystycznych, którzy stwierdzili występowanie 
zmian skórnych związanych z wykonywanym za-
wodem. Okazało się, że 63,6% tych zmian miało 
charakter alergiczny [6].

Narażenie na metakrylan metylu
Tworzywo akrylanowe stosowane w stomatologii 
m.in. do wykonania protez częściowych i całkowi-
tych, szyn relaksacyjnych oraz ruchomych apara-
tów ortodontycznych jest jedną z częściej wymie-
nianych substancji uczulających.

Za główny czynnik alergiczny tworzyw akry-
lanowych uważany jest monomer [7]. W technice 
dentystycznej najczęściej stosowany jest meta-
krylan metylu (C5H8O2), który jest lotną cieczą 
o ostrym, nieprzyjemnym zapachu, działającą 
przede wszystkim drażniąco i alergizująco [8]. 
Badania Bereznowskiego przeprowadzone wśród 
techników z długoletnim stażem pracy negują 
działanie toksyczne na narządy wewnętrzne meta-
krylanu metylu ulatniającego się podczas przygo-
towywania tworzywa akrylanowego [9]. Kanazawa 
i wsp. wykazali, że potencjał alergizujący metakry-
lanów wzrasta wraz z wydłużaniem się łańcucha 
węglowego i jest największy dla cząsteczek od C1 
do C12, a następnie maleje [10]. Długotrwała eks-
pozycja, która ma miejsce w laboratorium techni-
ki dentystycznej, może powodować podrażnienia 
nabłonka układu oddechowego, spojówek oczu 
oraz skóry. Udowodniono, że występowanie sta-
nów chorobowych na skórze może wynikać z po-
drażnienia działaniem wysokiej temperatury, tarcia 

mechanicznego i wilgoci w środowisku pracy, bez 
kontaktu z substancją alergizującą [11]. Jednak 
zniszczenie zewnętrznej bariery ochronnej na-
błonka lub naskórka może być przyczyną większej 
podatności na powstanie zarówno wziewnej aler-
gii, jak i alergii kontaktowej. 

Metakrylan po wchłonięciu przez nabłonek lub 
skórę jest metabolizowany do kwasu metakry-
lowego, a następnie do dwutlenku węgla i wody. 
Metakrylan metylu, który nie został zmetaboli-
zowany do dwutlenku węgla ani wydalony, trafia 
przede wszystkim do wątroby i tkanki tłuszczowej, 
chociaż niewielkie jego ilości mogą się również 
znaleźć w mózgu i płucach [12].

Przygotowanie tworzywa akrylanowego do po-
limeryzacji polega na zmieszaniu płynnego mo-
nomeru z proszkiem. W przypadku polimeryzacji 
termicznej otrzymaną masę akrylanową upycha 
się do puszki polimeryzacyjnej i poddaje działa-
niu wysokiej temperatury. Tworzywa akrylanowe 
chemoutwardzalne polimeryzują w temperaturze 
pokojowej a światłoutwardzalne pod wpływem 
lampy UV. Zaremba i wsp. twierdzą, że w czasie 
trwania reakcji polimeryzacji maleje zdolność ini-
cjatorów do przeprowadzenia reakcji chemicznej 
[13]. Całkowita polimeryzacja materiału nie jest 
zatem możliwa, część grup metakrylanowych nie 
ulega reakcji i pozostaje jako wolny monomer. 
W przypadku polimeryzacji chemicznej obserwu-
je się najwyższą wartość monomeru resztkowego 
sięgającą 4% [14]. Już niewielka ilość monomeru 
uwalniająca się w postaci monomeru resztkowego 
może wywołać reakcję alergiczną [15].

Specyfika pracy z tworzywem akrylanowym na 
ogół we wszystkich przypadkach wymaga kontak-
tu ze skórą dłoni technika dentystycznego i tym 
samym wzrasta ryzyko alergizacji. Ponadto pod-
czas procesu polimeryzacji tworzywa akrylanowe-
go dochodzi do wzrostu temperatury i większego 
prawdopodobieństwa uszkodzenia naskórka, co 
może wpływać na obniżenie progu wrażliwości na 
alergen.

Najbezpieczniejszym sposobem polimeryzacji 
tworzywa akrylanowego jest używanie urządze-
nia wtryskowego. Tworzywo o fabrycznie dobra-
nych proporcjach polimeru i monomeru znajduje 
się w jednorazowych kapsułach, które miesza się 
automatycznie w wibratorze a następnie wtłacza 
do formy pod ciśnieniem. Taki przebieg proce-
su pozwala na uzyskanie bardziej homogennego 
materiału pozbawionego monomeru resztkowego 
oraz wyeliminowanie wdychania par monomeru, 
jak i kontaktu tworzywa ze skórą dłoni. 

Narażenie na wystąpienie alergii kontaktowej 
oraz wziewnej występuje podczas obróbki mecha-
nicznej tworzywa akrylanowego. Pyły znajdujące 
się w powietrzu mogą przyczynić się do powsta-
nia alergii wziewnej, a bezpośredni kontakt skóry 
dłoni ze spolimeryzowanym materiałem podnosi 
ryzyko uczulenia na monomer resztkowy.
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W celu ochrony przed parami monomeru na-
leży stosować maseczki i okulary ochronne oraz 
wentylować pomieszczenie podczas pracy. Świ-
dwińska-Gajewska i Kupczewska-Dobecka poda-
ją, że najwyższe dopuszczalne stężenie w środo-
wisku pracy NDS metakrylanu metylu wynosi 50 
mg/m³ [8]. W bezpośrednim kontakcie skóry dłoni 
z tworzywem należy stosować rękawice odporne 
na działanie rozpuszczalników organicznych oraz 
nie wolno spożywać podczas pracy napojów ani 
pokarmów.

Badania Munksgaard [16] oraz Andersson 
i wsp. [17] wskazują na brak ochronnej roli rękawi-
czek lateksowych przed działaniem monomerów. 
Mikov i wsp. opisali przypadek 28-letniej pacjent-
ki wykonującej zawód technika dentystycznego, 
która skarżyła się na zaczerwienienie, szczypa-
nie i pękanie skóry dłoni. Objawy zmniejszały się 
w dni wolne od pracy. Testy wykazały nadwrażli-
wość na metakrylan metylu, który przenikał nawet 
przez rękawiczki ochronne, w których pacjentka 
wykonywała prace protetyczne. Po 6 tygodniach 
unikania alergenu objawy całkowicie ustąpiły [18]. 
Inne badania pokazują, że same rękawiczki latek-
sowe mogą być czynnikiem alergizującym. Tech-
nicy używają rękawiczek ochronnych szczególnie 
podczas kontaktu skóry dłoni z wyciskami, wzor-
nikami woskowymi lub innymi elementami prote-
tycznymi przebywającymi w jamie ustnej pacjenta 
celem ochrony przed czynnikami biologicznymi. 
Ze względu na potencjalną alergię kontaktową na 
lateks powinni rozważyć stosowanie innych ręka-
wiczek ochronnych, np. nitrylowych.

Narażenie na stopy metali
Kolejnym czynnikiem potencjalnej alergii kontak-
towej są metale. W praktyce laboratoryjnej używa 
się około 40 pierwiastków metalicznych, które są 
składnikami stopów dentystycznych wykorzysty-
wanych w wykonawstwie uzupełnień protetycz-
nych, jak i do produkcji narzędzi. Wśród pier-
wiastków mogących wywołać odczyny alergiczne 
wymienia się nikiel, chrom, kobalt, pallad, srebro 
i miedź. Ich pary i pyły powstające podczas proce-
sów odlewniczych i obróbki mechanicznej są wdy-
chane przez techników dentystycznych i mogą być 
przyczyną wziewnej alergii lub alergii kontaktowej 
powstającej na skutek pracy ze stopami metali.

Narzędzia stosowane do modelowania uzupeł-
nień protetycznych są wykonane ze stali nierdzew-
nej, której pierwowzorem jest stal Wipla. Współ-
czesne stale posiadają zbliżony skład i zawierają: 
72–74% żelaza, 18–20% chromu, 8–10% niklu, 
0,02–0,08% węgla oraz niewielkie dodatki sub-
stancji stabilizujących. Nikiel stabilizuje strukturę 
stali [14]. Podobnie jak narzędzia, ze stali wykony-
wany jest jest drut dentystyczny. Jest on doginany 
ręcznie przez techników dentystycznych do posta-
ci klamer i łuków podczas wykonywania aparatów 
ortodontycznych oraz protez zębowych. 

Kettelarij i wsp. przeprowadzili doświadczenie, 
w którym w roztworze sztucznego potu umieścili 
narzędzia i stopy metali pochodzące z laborato-
rium techniki dentystycznej. Stwierdzili uwalnia-
nie się z narzędzi alergizujących metali, takich 
jak kobalt, nikiel i chrom, w ilości: Co 0.0047–820, 
Ni 0.0051–10, Cr 0.010–160 μg/cm²/tydzień, na-
tomiast stężenie uwolnionych metali ze stopów 
było niższe i nie przekroczyło 17 μg/cm²/tydzień 
[19]. Obraz kliniczny alergii na nikiel jest typowy 
dla kontaktowego alergicznego zapalenia skóry. 
Zdarzają się jednak zmiany skórne uogólnione, 
zwłaszcza w wyniku kontaktu cząsteczek niklu 
unoszących się w powietrzu podczas obróbki 
mechanicznej materiału [20]. Według badań Bajaj 
i wsp. na wystąpienie uczulenia na nikiel bardziej 
narażone są kobiety palące niż niepalące, czego 
nie zaobserwowano u mężczyzn [21]. Badania Bo-
namonte i wsp. ukazują wpływ stężenia hormonów 
w poszczególnych fazach cyklu menstruacyjnego 
kobiet na obniżenie lub nasilenie objawów alergii 
kontaktowej na nikiel [22]. Nawet zaburzenie me-
tabolizmu żelaza w postaci obniżenia poziomu 
w surowicy krwi może mieć związek z wystąpie-
niem alergii na nikiel [23].

Najczęściej dotąd stosowane przez techników 
dentystycznych stopy metali to stopy niklowo-chro-
mowe, kobaltowo-chromowe oraz stopy złota. Do-
stępne na rynku stopy niklowo-chromowe zawie-
rają przeciętnie 61–77% niklu, 12–26% chromu, 
3–11% molibdenu i do 2% krzemu. Wprowadzenie 
Dyrektywy 94/27/WE w Unii Europejskiej obowią-
zującej od 2001 r. spowodowało stopniowe odcho-
dzenie od stosowania tego stopu w laboratorium 
techniki dentystycznej. Jest on w dużej mierze za-
stępowany przez stop kobaltowo-chromowy, któ-
ry w swoim składzie posiada około 64% kobaltu, 
29% chromu oraz 5% molibdenu (Wironit). 

Alergia na kobalt zwykle współistnieje z uczu-
leniem na chrom u mężczyzn i nikiel u kobiet [24]. 
Być może jest to spowodowane reakcjami krzyżo-
wymi w obrębie metali. Badania Lisi i wsp. wska-
zują jednak na uczulenie współistniejące, wynika-
jące z łącznej ekspozycji na różne metale [25].

Z obróbką metali wiąże się również polerowanie 
elektrolityczne. Elektrolit jest mieszaniną glikolu 
etylenowego, kwasu siarkowego i solnego, a kon-
takt z nim może powodować reakcje alergiczne.

Metalem stosowanym w protetyce najdłużej 
jest złoto. Stopy złota zawierają inne metale po-
prawiające ich właściwości mechaniczne i od-
lewnicze. Skład stopów o dużej zawartości złota 
opiera się na proporcjach opracowanych wiele lat 
temu, według których powinny one zawierać 75% 
złota i metali z grupy platynowców: platyny, pal-
ladu, irydu, rodu, rutenu, osmu. Pozostałe meta-
le: miedź, srebro, gal, nikiel, tytan, cynk, ind oraz 
żelazo dodawane są w ilości do 25% i stanowią 
dodatki stopowe [26]. Powszechnie uważa się, że 
ograniczenie stosowania stopów metali na rzecz 
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stopów złota, które jest oceniane jako biokom-
patybilne, a nawet ma działanie bakteriostatycz-
ne, mogłoby zmniejszyć częstość występowania 
alergii kontaktowej u techników dentystycznych. 
Niestety opisano wiele przypadków alergii na zło-
to i jego sole [27, 28]. Liczne publikacje dotyczące 
toksyczności metali, nie wyłączając złota, skłania-
ją do ostrożniejszego postępowania z metalami, 
gdyż pomijając stomatologiczny aspekt, problem 
alergii sukcesywnie rośnie.

Kim i wsp. zdiagnozowali zapalenie płuc u ko-
biety, która od 10 lat pracowała jako technik den-
tystyczny a od roku cierpiała z powodu chronicz-
nego kaszlu oraz duszności podczas wchodzenia 
po schodach. Badania laboratoryjne, radiologicz-
ne oraz histologiczne pozwoliły zdiagnozować za-
palenie płuc z nadwrażliwości. W pracy pacjent-
ka narażona była na pyły metali oraz metakrylan 
metylu. Po 2 miesiącach od diagnozy i rezygnacji 
z pracy objawy ustąpiły [29].

Diagnostyka
Diagnostyka alergicznego kontaktowego zapale-
nia skóry powinna opierać się na wnikliwym wy-
wiadzie lekarskim uwzględniającym przebieg cho-
roby i okoliczności powstania zmian, czyli rodzaj 
wykonywanej pracy, warunki pracy i mieszkania, 
upodobania, stosowaną dietę i leki.

Metodą z wyboru pomocną w diagnostyce 
alergicznego kontaktowego zapalenia skóry jest 
test płatkowy, który polega na wywołaniu zmian 
skórnych w ściśle kontrolowanych warunkach. Na-
silenie miejscowej, prowokowanej reakcji zapalnej 
wskazuje na istnienie nadwrażliwości organizmu 
na badany alergen. Bardziej czułym testem jest 
test śródskórny, który pozwala na szybsze rozpo-
znanie alergii kontaktowej [1].

Wnioski
Diagnostyka i leczenie alergii kontaktowej oraz 
unikanie kontaktu z alergenem poprzez wybór 
alternatywnych materiałów i metod stosowanych 
w technice dentystycznej, a także stosowanie 
środków ochrony podczas pracy wydaje się być 
ważnym czynnikiem w zmniejszeniu objawów aler-
gii. Mimo wprowadzenia materiałów zastępczych 
dla polimetakrylanu metylu, takich jak acetal czy 
nylon, tworzywo akrylanowe, ze względu na swo-
je właściwości mechaniczne i fizyczne, pozostaje 
jak dotąd głównym tworzywem wykorzystywanym 
w wykonawstwie protez płytowych. 

Kontynuacja pracy jest możliwa pod warunkiem 
zapewnienia odpowiedniej wentylacji pomiesz-
czenia, w którym wykonywana jest praca, a także 
stosowania wody przy obróbce mechanicznej dla 
zmniejszenia stężenia pyłów w powietrzu. Celo-
we wydaje się przeprowadzenie badań na temat 
świadomości ograniczenia objawów alergii wśród 
techników dentystycznych.

Oświadczenia

Oświadczenie dotyczące konfl iktu interesów
Autorzy deklarują brak konfl iktu interesów w autorstwie oraz pu-
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