ASTMA OG LUFTVEISALLERGI –

Fremtidige yrkesvalg
av tor b. aasen, Haukeland universitetssykehus
SAMMENDRAG:

Yrkesbetinget astma kan enten være
immunologisk betinget eller være forårsaket av irritanter i miljøet (ikkeimmunologisk). Det er funnet 125
forskjellige yrker og bransjer med økt
risiko for eksponering for sensibiliserende stoffer og irritanter. Eksempler
på immunologsikk betinget astma er
bakerastma, allergi mot lateks og
allergi mot laboratoriedyr. I en nylig
gjennomført undersøkelse fra bakerier i Bergen var ca. 30 % av 208
bakere var sensibilisert mot ett eller
flere bakerirelaterte allergener.
Atopikere vil ha ca. 3 ganger høyre
risiko for å utvikle en immunologisk
yrkesbetinget astma. Røyking gir økt
risiko for sensibilisering.
Eksempel på yrkesrelatert astma
som skyldes eksponering for irritanter, kan være astma hos elektrolysearbeidere i aluminiumsindustrien.
Sveisere har trolig spesiell risiko relatert til sveising av rustfritt materiale
som nikkel og krom. Økt astmahyppighet er også funnet hos frisører og
renholdere, men risikoen for astma
ved disse yrkene er omdiskutert.
Personer med etablert allergisk
sykdom bør unngå yrker med høy
sensibiliseringsrisiko, men effektiv
forebygging bør først og fremst skje
ved at yrkeshygieniske tiltak settes
inn mot eksponering for skadelige
stoffer på arbeidsplassen – ikke ved
at atopikere utelukkes fra et bestemt
yrke. Dette krever kunnskap og holdningsendring og bør gjelde for så vel
primær, sekundær og tertiær forebygging.
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yere studier taler for at astma er
forårsaket av faktorer yrket i
10–15% av tilfellene der sykdommen debuterer i voksen alder (1,2).
Påvirkning i arbeid er av stor betydning
for astma og annen luftveisallergi. En
rekke stoffer påtreffes bare i yrkessammenheng, og utvikling av overfølsomhet
mot disse stoffene vil derfor prinsipielt
kunne forebygges. Forebygging omfatter
en rekke strategier som krever kunnskaper, holdnings- og adferdsendringer.
Evidensbasert medisin har i økende
grad fått gjennomslag i klinikken (3),
men er i mindre grad realisert i forebyggende medisin (4). Systematiske oversikter basert på meta-analyser av velkontrollerte undersøkelser slik som i
Cochrane-databasen, er i liten grad tilgjengelig på det forebyggende området.
Dette skyldes bl.a. at det i meget liten
utstrekning er tilgjengelig eksperimentelle undersøkelser innen dette feltet,
som dessuten har spesielle etiske utfordringer.
Forekomst og betydning av yrkesbetinget rhinokonjunktivitt er om mulig
ennå dårligere kartlagt enn astma. Større
allergenbærende partikler vil kunne deponeres i nese og konjunktiva uten å nå
ned i nedre luftveier. Yrkesbetinget rhinitt er hyppigere enn astma og representerer i seg selv et betydelig problem i tillegg til at tilstanden innebærer økt risiko
for astma.
Riktig valg av yrke innebærer en mulighet for å forebygge forverring av allerede
oppstått sykdom eller utvikling av ny
sykdom hos tidligere friske. Eget valg på
grunnlag av kompetent rådgivning er idealet, men i praksis skjer trolig rådgivning
tilfeldig og er i liten grad basert på tilgjengelig dokumentasjon. Et større problem er mangel på veletablert kunnskapsgrunnlag i litteraturen samt i praksis
manglende systematisk håndtering av

den usikkerhet som foreligger. Problemer
ved rasjonelt yrkesvalg har relasjon til
så vel primær som sekundær og tertiær
forebygging. En rekke instanser forutsettes å samarbeide i denne prosessen,
helsepersonell, skole, trygde- og arbeidsmarkedsetat samt statlige tilsynsmyndigheter.
Forutsetningen for kunnskapsbasert
forebygging er at man har tilgjengelig
kunnskap om årsakssammenhenger samt
om effekt av forebyggende tiltak. Etablering av retningslinjer for forebygging krever i tillegg en gjennomgang av prinsipielle etiske spørsmål (4). Først når disse
forhold er klarlagt synes det å være et
tilstrekkelig grunnlag for rådgivning til
enkeltpersoner og myndigheter.

Hva vet man om risiko for allergi
og astma i forskjellige yrker?
Det foreligger en rekke forskjellige
undersøkelser hvorav de fleste er tverrsnittsundersøkelser som har flere innebygde svakheter. Det største problemet
er seleksjonsbias («healthy worker
effect»). I forskjellig grad omhandler
undersøkelsene sykdommens utviklingshistorie med hensyn til sykdom før eksponering, andre risikofaktorer samt dokumentert overfølsomhet mot organiske
allergener eller småmolekylære stoffer.
Når det gjelder yrkesrelatert astma,
skjelnes vanligvis mellom yrkesbetinget
astma og astma som forverres på grunn
av eksponering for irritanter i arbeidsmiljøet (work-aggravated asthma) (tab
1) (5). Ekte yrkesbetinget astma kan
enten være immunologisk betinget eller
ikke-immunologisk, forårsaket av irritanter (irritantastma) (6). I alt er ca. 250
forskjellige, spesifikke eksponeringer
assosiert med astmautvikling i yrket (7).
I en nyere godt gjennomført finsk registerundersøkelse fant man økt risiko for
yrkesastma i 125 forskjellige yrker (8).
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I Norge skal alle nye, mistenkte tilfeller av
arbeidsrelatert sykdom meldes Arbeidstilsynet. Her dominerer meldinger om
astma som gjelder ovnshallarbeidere i
aluminiumsindustrien, bakere og konditorer, billakkerere, sveisere, platearbeidere,
laboranter og frisører (9). Arbeidstilsynets statistikk har betydelige mangler.
Åpenbart foreligger en underrapportering.

Tabell 1. Inndeling av yrkesrelatert astma

1. Astma som forverres av faktorer i
yrket (work-aggravated asthma)
2. Yrkesbetinget astma
2.1 Immunologisk astma
– IgE-mediert
– IgE-uavhengig
2.2 Non-immunologisk astma
– RADS
- «Lavdose» irritantastma
Etter (5) og (6)

Risikofaktorer
I litteraturen foreligger enkeltundersøkelser som omhandler risiko for sensibilisering og utvikling av klinisk øvre luftveisallergi eller astma. Kjente determinanter
for utvikling av disse tilstandene er eksponeringsnivå av mistenkt agens samt
modifiserende faktorer som røyking. Arvelige faktorer spesielt atopi, er aktuelle
risikofaktorer. Det har tidligere vært liten
mulighet til å måle spesifikk eksponering
for allergener og også andre relevante
astmafremkallende substanser. Dette har
bedret seg de senere år, noe som gir mulighet for vurdering av dose-respons-forhold og dermed risiko for eksponerte arbeidstakere (10). Atopi defineres noe
forskjellig i de foreliggende undersøkelser. I epidemiologisk litteratur defineres atopi utfra påvisning av positive reaksjoner mot vanlige luftveisallergener.
I klinisk sammenheng omfatter også atopibegrepet familiebelastning og egen
anamnese med forekomst av tidligere
allergisk sykdom. Dette er i overensstem-

melse med nyere definisjon av atopi
(11). Ved epidemiologiske undersøkelser
finner man hyppig ved atopi en 2 til 3
ganger økt risiko for allergiutvikling mot
høymolekylære allergener. Atopikere har
imidlertid ikke økt risiko for sensibilisering overfor småmolekylære substanser
som for eksempel isocyanater. Kryssallergi overfor bl.a. kiwi, avokado og
banan kan være et problem ved lateksallergi. Hvete og gresspollen har felles
epitoper, men ved spesielle teknikker
kan man klart adskille ekte hveteallergikere fra gresspollenallergikere hvor
det bare foreligger kryssreaksjon. Det er
ikke sikre holdepunkter for at positiv
prikktest mot gress spesifikt innebærer
økt risiko for sensibilisering overfor mel
utover å være en markør for atopi (12).
Total-IgE og sensibilisering mot katt
eller hund synes å gi økt risiko for rotteallergi (13).
Røyking virker i mange undersøkelser
synergistisk med allergeneksponering
og gir økt sensibiliseringsrate, mens man
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Undersøkelse fra bakerier i Bergen viste at ca. 30% av 208 bakere var sensibilisert mot ett eller
flere bakerirelaterte allergener, ca. 30% hadde rhinitt og ca. 20% symptomer fra nedre luftveier.
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Yrker hvor risiko for astmautvikling er omdiskutert
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De fleste tilfeller av forverring av yrkesrelatert astma skyldes påvirkning av irritanter.
Større oppmerksomhet bør derfor rettes mot mulige og effektive forebyggende tiltak i selve
yrket fremfor å la forebygging bli et ansvar for den enkelte alene, mener artikkelforfatteren.

ved småmolekylære stoffer vanligvis ikke
finner denne effekten. I aluminiumsindustrien har røykende hallarbeidere klart
større risiko enn ikke-røykere for å
utvikle astma (14).

Immunologisk astma
Bakerastma ble første gang beskrevet i
1713 og utgjør fortsatt et helseproblem.
I en nylig gjennomført undersøkelse fra
bakerier i Bergen fant man at ca. 30% av
208 bakere var sensibilisert mot ett eller
flere bakerirelaterte allergener, ca. 30%
hadde rhinitt og ca. 20% symptomer fra
nedre luftveier (15). Allergi mot lateks
har fått stor oppmerksomhet i løpet av
90-tallet hvor man på enkelte utenlandske sykehus har funnet prevalens på
10%, mens vi blant 4068 ansatte ved
Haukeland sykehus bare fant at ca. 1%
hadde verifisert lateksallergi (16). Andre
aktuelle eksempler er allergi mot laboratoriedyr som har en generelt høy sensibiliseringsrate (30–40%). I disse tilfellene
er relativ risiko for atopikere 2 til 3
ganger høyere enn for ikke-atopikere.
Røyking virker i flere tilfeller synergistisk
i forhold til allergeneksponering.
Småmolekylære, kjemiske substanser
kan i enkelte tilfeller virke som haptener
som induserer spesifikt IgE. Et eksempel
her er platina. Isocyanater er en stor
stoffgruppe som internasjonalt er en viktig årsak ved yrkesastma. Eksponering
foreligger i en rekke sammenhenger slik
som metallmaling, skumplast, hårdplast
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og tetningsmidler f.eks. i tunneler. Hos en
mindre del av pasientene kan påvises
spesifikt IgE, mens man ellers mistenker
at effekten skjer via sensibiliserte lymfocytter. Innen samme gruppe finnes en
rekke andre stoffer; aminer syreanhydrider, akrylater og flussmidler (spesielt
kolofonium) som kan forårsake astma.

Betydning av irritanter
Ikke all astma skjer som følge av spesifikk
sensibilisering. Foruten den såkalte RADS
(reactive airways disease syndrome) som
skyldes en kortvarig intens gasspåvirkning, har man de senere år diskutert
muligheten av en såkalt «lavdose irritantastma» som kan skyldes repeterte lavgradige påvirkninger av lokalirriterende stoffer. Et eksempel på dette kan være astma
hos elektrolysearbeidere i aluminiumsindustrien. Andre tilfeller er dårligere
karakterisert, men kan også mistenkes
hos bakere med kjent og betydelig støvpåvirkning som ikke har påvist allergi
(17).
Irritanter er også aktuelle i sammenheng med forverring av astma som oppstår før aktuell eksponering («work-aggravated asthma»). Dette er et hyppig
problem og forekomst av irritanter må
tas i betraktning i forbindelse med primært yrkesvalg, men også ved yrkesrettet attføring. Ikke sjelden opplever
man at astmatikere forsøkes attført til
yrker som medfører til dels betydelig
irritanteksponering.

En rekke yrker har vært antatt å medføre
økt astmarisiko, men i flere undersøkelser
har dette vært vanskelig å dokumentere.
Dette kan dels skyldes at undersøkelsene
har vært for dårlig designet eller at det
ikke foreligger en reell effekt. Lokale variasjoner i eksponering kvalitativt og kvantitativt kan også ha vært avgjørende.
Dette gjelder yrkesgrupper som sveisere
og frisører. Sveisere har trolig spesiell risiko relatert til sveising av rustfritt materiale (nikkel og krom), men har også økt
risiko for eksponering for isocyanater og
andre herdere dersom metallmaling ikke
slipes bort før varmepåvirkning. Ved en
nyere svensk undersøkelse fant man en
lett økt astmahyppighet hos frisører.
I en større europeisk befolkningsundersøkelse fant en at renholdere har
økt forekomst av astma (18), noe som
senere er bekreftet i andre undersøkelser. Alle de nevnte yrker innebærer
imidlertid eksponering for irritanter.

Forebygging av astma
ved riktig yrkesvalg?
Forebygging innebærer en risikovurdering
som forutsetning for korrekt risikohåndtering. Varierende risikooppfatninger
skyldes dels forskjellig perspektiv (risikopersepsjon) og dels verdimessige forskjeller mellom individer og grupper (19). Forsiktighetsprinsippet («føre var») tilsier at
tiltak igangsettes selv om man ikke har
et eksakt risikoestimat, hvis sterke verdimessige grunner taler for dette (20).
På dette grunnlag vil det være aktuelt å
gi råd til pasienter med etablert astma og
multiallergi å unngå yrker med eksponering av yrkesallergener slik som i bakerier
eller arbeid i dyrestall. I andre tilfeller kan
det dreie seg om yrker hvor arbeidsatmosfæren er forurenset av irritanter som er
ugunstig for pasienter med astma. I tilfeller hvor det foreligger en positiv motivasjon for et bestemt yrke, er det nødvendig å skaffe seg en mer grundig oversikt
over risikoforholdene.

Yrkesvalg som ledd i primær
forebygging ved astma
Primær forebygging har til hensikt å redusere eller eliminere risiko før skadelig
påvirkning inntrer. Det er da viktig å vite
den spesifikke risiko for nyoppstått
astma og allergi i forhold til et spesielt
arbeid. Det er ønskelig å kjenne forekomst av allergener og irritanter i ved-

Bakerier og møller

Mel (spes. hvete), tilsetningsstoffer (α-amylase), sopp, lagermidd

Annen næringsmiddelindustri

Organiske allergener. Finfordelt støv og damp bl.a. fra mel, soya, fisk, skalldyr

Helsevesen

Naturgummilateks (hansker), desinfeksjonsmidler (glutaraldehyd)

Tannhelse

Metakrylater, lateks, kolofonium

Laboratorier

Forsøksdyr spes. rotter og mus

Verkstedsindustri

Sveising og platearbeid (krom, nikkel, isocyanater), maskinering

Overflatebehandling

Sprøytemalere (herdere spesielt isocyanater og aminer)

Frisørsalonger

Blekemidler, permanent (hovedsakelig irritanter)

Plastindustri

Skumplastproduksjon (isocyanater), formaldehyd.

Tunnellarbeid

Tetningsmidler (isocyanater), støv og andre irritanter

Renhold

En rekke irritanter

Elektronisk industri

Kolofonium, akrylater, isocyanater

Jordbruk

Organiske allergener bl.a. dyr, pollen, sopp, midd og diverse irritanter

Aluminiumsindustri

Fluorforbindelser i elektrolysehaller

Annen prosessindustri

Irritanter bl.a. ammoniakk, klor, ozon, nitrøse gasser, svovelforbindelser

Kontor

Fuktskade og eksponering for soppsporer og mykotoksiner

Trevareindustri

Støv fra (eksotiske) tresorter (western red cedar), lim, formaldehyd

Sekundær og tertiær forebygging

pikere i en populasjon av eksponerte,
insidens av sensibilisering hos ikke-atopikere på 10% (for eksempel i en treårsperiode) og en relativ risiko (RR) på 3 hos
atopikere, vil bare 1/4 av de sensibiliserte være atopikere (pc). I en slik situasjon vil ikke mer enn 17% av tilfellene
kunne forebygges ved å utelukke atopikere*. Øker RR til 5, vil en bare kunne
forebygge ca. 29% på denne måten.
Effektiv forebygging kan først og fremst
skje ved at yrkeshygieniske tiltak settes
inn mot eksponering ved å bytte ut skadelige substanser eller innkapsling av
prosesser hvor skadelige stoffer frigjøres.
NOAEL (no adverse effect level) er det
nivå av skadelig forurensning som ikke gir
en påvisbar negativ helseeffekt. Administrative normer utgjør et kompromiss
mellom økonomiske, tekniske og helserelaterte synspunkter og ligger oftest høyt
over NOAEL. Normen for melstøv i bakerier ble f.eks. nylig senket i Norge fra 5 til
3 mg/m3. For å unngå sensibilisering, bør
imidlertid trolig normen senkes videre til

* PAR =

pc(RR–1) (PAR) = population attributable risk) (25)
RR

Sekundær forebygging gir mulighet for
forebygging ved helseovervåkning ved
påvisning av en tidlig biologisk effekt slik
som sensibilisering. Undersøkelser har
vist en betydelig økt risiko for sykdomsutvikling hos personer som er sensibilisert for yrkesallergener (f.eks. RR=4 hos
bakere) (23). Ved høymolekylære allergener vil, i motsetning til ved lavmolekylære, symptomer på rhinokonjunktivitt
hyppig være første symptom. 25–50%
av pasienter med laboratoriedyrallergi
og rhinokonjunktivitt utvikler astma.
Hos bakere er det gjort tilsvarende funn.
Helseovervåkning gir derfor mulighet for
tidlig intervensjon ved at arbeidstakeren
fjernes fra eksponering før symptomer
utvikles. Et bedre alternativ er imidlertid
at allergeneksponeringen reduseres eller
elimineres.
Tertiær forebygging innebærer at situasjonen optimaliseres ved allerede utviklede symptomer. Ved tidlig intervensjon
kan i enkelte tilfeller symptomene gå helt
tilbake hvis eksponering opphører i tidlig
fase. Ved fortsatt eksponering ett år eller
mer etter symptomdebut, vil imidlertid
mer enn halvparten beholde en kronisk
astma selv om eksponering opphører.
Et viktig budskap er derfor at ved påvist
astma som følge av spesifikk sensibilisering, må eksponering opphøre for den
det gjelder. Situasjonen vil uansett forverres ved fortsatt eksponering. Ved
astma som forverres i arbeidet på grunn
av irritanter, vil det være større mulighet
for å kunne fortsette i arbeidet med
intensiverte vernetiltak.

Betydning av irritanter ved forebygging
av astma og annen luftveisallergi
Irritanter forekommer på en rekke arbeidsplasser som gass, aerosol eller finfordelt støv. Disse kan dels påvirke luftveiene via irritantreseptorer og dels via
en direkte toksisk effekt. Hos de fleste
tilfeller av astma som forverres i arbeidet,
vil dette kunne tilskrives irritantpåvirkning. For mange astmatikere må man ta
forekomst av irritanter i betraktning ved
yrkesvalg. Dette krever ikke bare kunnskap om vedkommende yrke, men også

▼

Tabell 2. Eksempler på yrker og bransjer med økt risiko for eksponering for sensibiliserende
stoffer og irritanter

kommende arbeid og dose-respons-forhold med tanke på sykdomsutvikling. Generelt er eksponeringsnivå den viktigste
risikofaktor for sensibilisering og utvikling
av allergiske symptomer (tab 2). Individuelle forhold påvirker den enkeltes risiko.
Hvilken risiko som er akseptabel, bør i
siste instans avgjøres av den enkelte.
Undersøkelse før ansettelse gir mulighet
til å vurdere individuell risiko som den enkelte selv kan ta stilling til. I en slik situasjon kan det i imidlertid lett oppstå misbruk, slik at atopikere kan oppleve
yrkesforbud. Regelverket på dette området er nylig strammet inn i Norge, slik at
helseundersøkelse ikke skal danne grunnlag for utvelgelse av arbeidstakere (21).
Unntak gjelder spesielle yrkesgrupper
bl.a. dykkere og flygere. I tillegg til de
juridiske og etiske betenkeligheter ved
en slik utvelgelse kommer at påvisning av
atopi ikke er en treffsikker metode for å
forutsi sensibilisering. Også ikke-atopikere vil bli sensibilisert i yrkessammenheng.
Et talleksempel kan illustrere situasjonen. Dersom man forutsetter 30% ato-

0,5 mg/m3 (22). Et slikt tiltak bør klart
prioriteres fremfor å utelukke atopikere.
Dette avgjøres imidlertid av myndighetene sammen med partene i arbeidslivet.
Det skjer da en avveining mellom helsemessige og økonomisk/tekniske faktorer.
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11.
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Yrkesrelatert astma kan oppstå som følge av påvirkning av lokalt irriterende stoffer.
Sveisere har trolig spesiell risiko ved sveising av rustfritt materiale som nikkel og krom.
Økt risiko kan også oppstå som følge av eksponering for isocyanater og andre herdere.

om hvilke typer industri som kan være
aktuelle som arbeidsplass ved ett bestemt yrke. Her kan det være tale om forskjellige prosesser og eksponering fra andre yrkesgrupper. Denne vurderingen er
vanskelig og krever til dels inngående yrkeshygienisk detaljkunnskap. Dette gjelder både ved primært yrkesvalg og ved
yrkesrettet attføring.

Konklusjon
Yrkesvalg som ledd i forebygging av
astma og øvre luftveisallergi kan være
vanskelige og setter krav til kunnskaper
om eksponering og individuelle predisponerende faktorer. Nøktern rådgivning
må støtte seg på en risikovurdering hvor
så vel medisinsk dokumentasjon som individuelle preferanser må tas hensyn til.
I mange tilfeller er litteraturen sparsom
og usikkerheten ved vurderingen stor.
Kunnskap om arbeidsmiljø er også meget
varierende blant helsepersonell og hos
arbeidsmarkedsetaten. Kontakt med
nærmeste yrkesmedisinske avdeling
kan være en mulighet for råd.
Generelt er det viktig at fokus
rettes mot arbeidsmiljøet i stedet for
at enkeltpersoner selekteres ut av
yrker på grunn av en antatt ugunstig
risikoprofil. Som nevnt er denne type
seleksjon lite effektiv. Den er også i
konflikt med utbredte etiske grunnholdninger og er dessuten uforenlig
med nyere norsk regelverk. Dette
sammenfaller med nyere prinsipper for
forebygging som rettes mot den generelle befolkning og ikke bare mot perso-
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ner med individuell høy risiko (24).
Atopi er fortsatt en aktuell risikofaktor. Overfor personer med etablert allergisk sykdom vil en vanligvis fraråde yrker
med høy sensibiliseringsrisiko og erfaringsmessig forekomst av irritanter.
Det er imidlertid viktig at oppmerksomheten rettes mot arbeidsmiljøet hvor der
fortsatt er til stede et stort forebyggbart
potensiale og ikke blir et ansvar for den
enkelte alene.

14.

15.

16.

17.
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