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Czynniki uczulajàce skór´

Wprowadzenie
Szacuje si´, ˝e choroby zawodowe skóry kosztujà Uni´ Europejskà 600
milionów euro rocznie, a ich wynikiem jest strata oko∏o 3 milionów dni
roboczych. Choroby te dotyczà praktycznie wszystkich sektorów prze-
mys∏u i biznesu. Zmuszajà wielu pracowników do zmiany pracy.
Na potrzeby Europejskiego Tygodnia Bezpieczeƒstwa i Zdrowia
w Pracy 2003 Agencja przygotowuje seri´ publikacji Fakty, s∏u˝àcà
rozpowszechnianiu informacji o wp∏ywie Êrodków biologicznych
i chemicznych na bezpieczeƒstwo i zdrowie pracowników. W niniej-
szych Faktach omówiono zagadnienia zwiàzane z wp∏ywem sub-
stancji uczulajàcych na skór´ oraz przedstawiono odpowiednie Êrod-
ki prewencyjne, chroniàce przed tymi substancjami.

Co jest przyczynà chorób zawodowych skóry?
Choroby zawodowe skóry wywo∏uje kontakt z niektórymi substancja-
mi u˝ywanymi w pracy. Dotyczy to g∏ównie skóry, ràk i przedramion,
które najcz´Êciej majà stycznoÊç z substancjami niebezpiecznymi. Aler-
gia mo˝e si´ jednak rozszerzyç na pozosta∏e cz´Êci cia∏a. Do wcze-
snych objawów zmian chorobowych nale˝y wysuszenie, rumieƒ,
Êwiàd i pieczenie skóry. Na skórze mogà tak˝e pojawiaç si´ obrz´k,
p´kni´cia, z∏uszczenia naskórka, grudki i p´cherzyki. 
To, jak szybko rozwija si´ reakcja skóry, zale˝y od st´˝enia i w∏aÊciwo-
Êci substancji oraz od tego, jak d∏ugo i cz´sto pracownik si´ z nià sty-
ka∏. Zmiany skórne cz´sto wzmagajà si´, gdy poszkodowana osoba
przebywa poza pracà, np. podczas weekendów i Êwiàt. 
Najbardziej nara˝eni sà pracownicy regularnie stykajàcy si´ z cieczami
i cz´sto u˝ywajàcy wody, która mo˝e pokonywaç naturalnà barier´
ochronnà skóry. Istotny jest równie˝ wp∏yw wysokiej temperatury
i promieniowania s∏onecznego na skór´ oraz zagro˝enia biologiczne.

Czym sà choroby skóry na tle alergicznym?
System immunologiczny cz∏owieka ma za zadanie chroniç jego
organizm przed zewn´trznymi, zakaênymi mikroorganizmami i in-
nymi szkodliwymi czynnikami. Uczulenie jest specyficznym rodzajem
uodpornienia; taka przesadnie silna reakcja organizmu nazywa si´
alergià. Czynniki wywo∏ujàce alergi´ skóry nazywamy alergenami
skóry lub czynnikami uczulajàcymi skór´.

Czym sà czynniki uczulajàce skór´?
Istniejà dwa ró˝ne rodzaje alergenów skóry: Êrodki chemiczne i pro-
teiny bia∏ka (proteiny) znajdujàce si´ w materia∏ach pochodzenia na-
turalnego. Uczulenie skóry na substancje chemiczne zazwyczaj roz-
wija si´ przez d∏u˝szy czas, podczas gdy alergia na proteiny bia∏ka
mo˝e pojawiç si´ bardzo szybko.
W niektórych przypadkach substancje niebezpieczne mogà powo-
dowaç zmiany skórne przy wdychaniu lub spo˝ywaniu alergenu.
Kontakt z czynnikami uczulajàcymi poprzez skór´ mo˝e tak˝e wywo-
∏ywaç alergi´ uk∏adu oddechowego. Niektóre substancje niebez-
pieczne, np. wyst´pujàce w pewnych roÊlinach lub niektórych prepa-
ratach farmaceutycznych, w po∏àczeniu z dzia∏aniem Êwiat∏a
s∏onecznego mogà powodowaç uczulenie na Êwiat∏o.
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Ârodek chemiczny

Nikiel

Chrom

Kobalt

Kalafonia

˚ywice epoksydowe

Izocyjaniany

Akrylany, metakrylany

Formaldehyd 

p-Fenylenodiamina 

Barwniki i pigmenty
w∏ókiennicze

Glutaraldehyd

Aromaty 
(Êrodki zapachowe)

Preparaty farmaceutyczne,
antybiotyki

Ârodki konserwujàce
chloroacetamid, prekur-
sor formaldehydu, 
izotiazolinony

Ârodki chemiczne 
dodawane do gumy 
przyspieszacze, m.in.
pochodne tiuramu, po-
chodne fenylenodiaminy

Rozpuszczalniki
d-limonen,
etylenodiamina

Enzymy przemys∏owe

Bia∏ka w kauczuku natu-
ralnym, lateksie

Bia∏ka zwierz´ce

Artyku∏y ˝ywnoÊciowe

RoÊliny dekoracyjne

R´kawice gumowe,
przyrzàdy medyczne

¸upie˝ zwierz´cy, nab∏o-
nek i mocz zwierz´cy

Warzywa, roÊliny
màka
przyprawy

S∏u˝ba zdrowia, 
fryzjerzy

Rolnicy, pracownicy 
majàcy stycznoÊç ze zwie-
rz´tami laboratoryjnymi

Rolnicy, kwiaciarze, 
pracownicy gastronomii, 
kucharze, przemys∏ spo-
˝ywczy, piekarze

èród∏o

Metale, lutowanie,
sprz´t zawierajàcy nikiel,
jak np. no˝yczki
i monety

Cement, r´kawice skó-
rzane, metale, materia∏y
garbarskie

˚ywice, u˝ywany w elek-
tronice topnik do luto-
wania mi´kkiego, kleje

Farby i lakiery

Pianki izolacyjne, farby
i lakiery

Zmi´kczacze do farb,
materia∏y dentystyczne,
paznokcie syntetyczne,
tworzywa sztuczne, klej

Kosmetyki, tworzywa
sztuczne, ˝ywice

Barwniki utleniajàce
do w∏osów

Ârodki czyszczàce

P∏yny do ci´cia metalu,
kosmetyki, Êrodki do im-
pregnacji drewna, farby
emulsyjne, kleje

Farby, Êrodki czyszczàce,
Êrodki odt∏uszczajàce

Amylazy w màce, prote-
inazy w Êrodkach myjà-
cych, itd.

Zawód

Galwanotechnicy, pra-
cownicy przemys∏u elek-
tronicznego i metalowe-
go, fryzjerzy i kasjerzy

Pracownicy budowlani,
przemys∏ metalowy, gar-
bowanie skóry

Wytapianie metali

Muzycy, tancerze, 
przemys∏ elektroniczny

Malarze, przemys∏ elek-
troniczny, produkcja prze-
mys∏owa, budownictwo

Budownictwo, malarze,
produkcja przemys∏owa

DentyÊci, kosmetyczki,
przemys∏ metalowy

Fryzjerzy, s∏u˝ba zdrowia,
produkcja przemys∏owa,
obróbka wykaƒczajàca
materia∏ów w∏ókienni-
czych, balsamowanie

Fryzjerzy

Przemys∏ w∏ókienniczy

S∏u˝ba zdrowia, czyszcze-
nie, produkcja papieru,
przemys∏ morski

Personel sprzàtajàcy, 
fryzjerzy

S∏u˝ba zdrowia

Przemys∏ metalowy, 
kosmetyczki, masa˝yÊci,
fryzjerzy, obróbka drewna

S∏u˝ba zdrowia, 
fryzjerzy, 
przemys∏ gumowy

Przemys∏ metalowy, mala-
rze, pracownicy monta˝o-
wi, mechanicy, drukarze

Przemys∏ spo˝ywczy
i produkcja Êrodków my-
jàcych, Êrodki czyszczàce

Metale, równie˝ w postaci py∏ów i dymów

Przyk∏ady czynników uczulajàcych oraz zagro˝onych nimi zawodów i sektorów

Bia∏ka w materia∏ach pochodzenia naturalnego

˚ywice i tworzywa sztuczne

Barwniki/pigmenty

Ârodki dezynfekcyjne i odka˝ajàce
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Zapobieganie oddzia∏ywaniu substancji niebezpiecznych

Ustalenie stanowisk pracy, na których mo˝liwy jest kontakt z substancjami
niebezpiecznymi

Niektóre substancje chemiczne uczulajàce skór´ zosta∏y sklasyfiko-
wane i wymienione w przepisach Unii Europejskiej. Substancje te sà
oznaczane (1) zwrotami R43 „Mo˝e powodowaç uczulenie w kon-
takcie ze skórà” oraz R42/43 „Mo˝e powodowaç uczulenie w na-
st´pstwie nara˝enia drogà oddechowà i w kontakcie ze skórà”.
Wykaz wartoÊci najwy˝szych dopuszczalnych st´˝eƒ na stanowisku
pracy dla poszczególnych substancji chemicznych zawiera równie˝
informacje o mo˝liwoÊci dzia∏ania uczulajàcego (2) oraz o wch∏ania-
niu przez skór´ (3). Bardzo ma∏e iloÊci substancji, nawet w st´˝eniu
znacznie mniejszym ni˝ najwy˝sze dopuszczalne st´˝enia wymienio-
ne na etykietach produktów, a tak˝e ustawowe najwy˝sze dopusz-
czalne st´˝enia na stanowisku pracy, mogà wywo∏ywaç reakcj´ aler-
gicznà u ludzi o wra˝liwej skórze.

Eliminacja lub zastàpienie substancji niebezpiecznych
Ârodki uczulajàce skór´ nale˝y zastàpiç innymi, bezpieczniejszymi
Êrodkami lub nale˝y tak zmodyfikowaç proces pracy, aby uniknàç na-
ra˝enia ludzi na dzia∏anie alergenów. Mo˝na tego dokonaç, wprowa-
dzajàc np. techniki „bezdotykowe” lub projektujàc dla materia∏ów
opakowania wykluczajàce przypadkowy kontakt alergenów ze skórà.

Ograniczenie kontaktu z substancjami niebezpiecznymi
Liczb´ nara˝anych pracowników, czas i cz´stoÊç kontaktu oraz st´-
˝enie czynnika uczulajàcego skór´ nale˝y utrzymywaç na mo˝liwie
najni˝szym poziomie. W Internecie dost´pne sà instrukcje modelo-
we oraz wytyczne (4). Po zmianie praktyki w pracy, nale˝y ponownie
oceniç wp∏yw alergenów na skór´.
Kontakt skóry z substancjami niebezpiecznymi mo˝na ograniczyç
w nast´pujàcy sposób:
1. Zainstalowaç w miejscu pracy urzàdzenia zabezpieczajàce, ta-

kie jak lokalna wentylacja wyciàgowa, os∏ony przed rozpryskiwa-
niem i ekrany.

2. Dostarczyç odpowiednie, wystarczajàce i zawsze dost´pne Êrodki
ochrony indywidualnej. Powinny one byç zgodne z przepisami unij-
nymi (5). Nale˝y si´ upewniç, ̋ e ochrony indywidualne, np. r´kawice,
sà starannie dobierane, noszone, utrzymywane w stanie u˝ytecznoÊci
i wymieniane po zu˝yciu. W Internecie dost´pne sà ogólne wskazów-
ki odnoÊnie do wyboru r´kawic (6) oraz odzie˝y (7). Istniejà du˝e ró˝-
nice w przenikalnoÊci i odpornoÊci sprz´tu ochronnego na ró˝ne sub-
stancje chemiczne, zale˝nie od producenta, materia∏u wykonania,
modelu i gruboÊci. Dlatego przed zakupem nale˝y zapoznaç si´
z udost´pnianymi przez producenta tabelami odpornoÊci r´kawic.
Jednak same r´kawice i buty ochronne mogà te˝ powodowaç alergie,
szczególnie wtedy, gdy zosta∏y wykonane z gumy lateksowej lub skó-
ry garbowanej substancjami zawierajàcymi chrom. Nale˝y unikaç u˝y-
wania tego typu wyrobów.

3. Przygotowaç plan ochrony skóry pracowników
Plan ten powinien obejmowaç Êrodki zaradcze i instrukcje dotyczàce:

■ ochrony skóry przed rozpocz´ciem pracy
■ oczyszczenia skóry w trakcie i po pracy
■ piel´gnacji skóry po zakoƒczeniu pracy

i uwzgl´dniaç:
■ rodzaj zanieczyszczenia, tj. oleiste, maziste lub silnie przylega-

jàce, jak lakier, ˝ywica, klej
■ obszary, które w czasie pracy sà wilgotne i mokre
■ ochron´ skóry przez noszenie r´kawic
■ ochron´ przed promieniowaniem ultrafioletowym przy spawa-

niu i przy pracy w silnym Êwietle s∏onecznym
4. Udost´pniç odpowiednie instalacje myjàce

5. Zadbaç o w∏aÊciwe procedury porzàdkowe i higien´ osobistà:
■ chroniç ca∏e cia∏o, ∏àcznie z twarzà i szyjà
■ utrzymywaç skór´ w czystoÊci
■ upewniç si´, ˝e ubranie ochronne jest czyste i znajduje si´

w nienaruszonym stanie
■ pami´taç o cz´stej wymianie ubraƒ i r´kawic, w szczególnoÊci

jednorazowych, poniewa˝ mogà si´ na nich gromadziç i wni-
kaç w nie substancje chemiczne

■ utrzymywaç miejsca pracy w czystoÊci, ∏àcznie z maszynami
i narz´dziami

■ upewniç si´, ˝e rozcieƒczone Êrodki chemiczne, np. p∏yny
czyszczàce, sà rozcieƒczane do w∏aÊciwego st´˝enia – jeÊli ich
st´˝enie jest zbyt du˝e, to wi´ksze b´dzie prawdopodobieƒ-
stwo tego, ˝e mogà powodowaç problemy dermatologiczne.

oraz
Nadzorowaç problemy ze skórà pracowników i reagowaç po wykry-
ciu ka˝dego niepokojàcego przypadku.

Informowaç i wyszkoliç pracowników oraz konsultowaç si´ z nimi,
aby tak dalece jak to mo˝liwe unikali kontaktu skóry z substancjami
niebezpiecznymi.

Dalsze informacje
Inne publikacje z serii Fakty, dotyczàce szkodliwych substancji oraz
informacje dodatkowe mo˝na znaleêç na stronie internetowej Agen-
cji: http://osha.eu.int/ew2003/. 
Strona ta jest nieustannie aktualizowana i rozwijana.

(1) Wed∏ug dyrektyw 67/548/EWG i 1999/45/WE wraz z poprawkami, regulujàcych wymagania odnoÊnie do testowania, klasyfikacji, pakowania i oznaczania substancji niebezpiecznych oraz
ich przygotowywania.

(2) Najcz´Êciej oznaczane literà „A” w wykazach najwy˝szych dopuszczalnych st´˝eƒ (zob. Czynniki szkodliwe w Êrodowisku pracy. WartoÊci dopuszczalne 2003. Warszawa, CIOP 2003).
(3) Wprowadzenie poj´cia „wch∏anianie przez skór´” (Sk) ma na celu uÊwiadomienie pracodawcom, ˝e samo oznaczenie w powietrzu nie jest wystarczajàce do przeprowadzenia dok∏adnej

analizy iloÊciowej oddzia∏ywania substancji i ˝e nale˝y podjàç odpowiednie kroki zapobiegajàce wch∏anianiu si´ substancji przez skór´ (zob. Czynniki szkodliwe w Êrodowisku pracy. War-
toÊci dopuszczalne 2003. Warszawa, CIOP 2003).

(4) Np. dla przemys∏u poligraficznego http://www.hse.gov.uk/pubns/ipex11.pdf i http://www.druckindustrie.ch/images/d/arbeitssicherheit/Haut2.pdf 
(5) Dyrektywa 89/686/WE dotyczàca Êrodków ochrony indywidualnej.
(6) Np. http://www.hse.gov.uk/pubns/indg330.pdf; http://www.ciop.pl/1466.html
(7) Np. http://www.osha-sic.gov/dts/osta/otm/otm_viii/otm_viii_1.html#3; http://www.ciop.pl/1270.html

Chrom w cemencie
Rozpuszczalny w wodzie chrom szeÊciowartoÊciowy, który zo-
sta∏ zaklasyfikowany jako substancja rakotwórcza i uczulajàca,
u ludzi nara˝onych na dzia∏anie mokrego cementu, mieszani-
ny powszechnie u˝ywanej w przemyÊle budowlanym, mo˝e
wywo∏ywaç bolesnà, powodujàcà kalectwo, alergicznà egze-
m´. Badania 5.000 robotników pracujàcych przy budowie tu-
nelu pod kana∏em La Manche wykaza∏y, ˝e 50% z nich mia∏o
problemy ze skórà, z tego po∏owa by∏a uczulona na chrom.
Mo˝liwa jest redukcja chemiczna chromu szeÊciowartoÊciowe-
go poprzez dodanie do cementu 0,35% siarczanu ̋ elazawego.
Wykazano, ˝e procedura ta eliminuje niekorzystny wp∏yw wy-
mienionego alergenu na zdrowie. W paƒstwach cz∏onkow-
skich Unii, w których wprowadzono t´ technik´, liczba przy-
padków egzemy wywo∏anej przez kontakt skóry z cementem
zdecydowanie si´ zmniejszy∏a.
Komisja Europejska aktualnie rozwa˝a ograniczenie u˝ywania
cementu o wysokiej zawartoÊci chromu szeÊciowartoÊciowe-
go. Poczàwszy od roku 2002 takie produkty cementowe mu-
szà byç oznaczane jako uczulajàce.
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