Helseeffekter
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Nyere forskning viser at det er en
sikker assosiasjon mellom eksponering for fukt og muggsopp i forhold til
betennelser i øyne, nese og svelg,
allergisk rhinitt, infeksjoner i
luftveiene og astmasykdom. Det er en
sikker assosiasjon i forhold til både
forverring av eksisterende astma og
nyoppstått astma. Dagens vitenskaplige kunnskapsnivå viser også en
nesten sikker årsakssammenheng i
forhold til forverring av astma.
Mange som er eksponert for fukt
og muggsopp rapporterer om uttalt
trøtthet og hodepine.
Fukt og muggsoppvekst i et bygg
fører til en rekke forskjellige
eksponeringer. En vet ikke hvilke av
disse eksponeringene som fører til de
negative helseeffektene, sannsynligvis er det en synergi mellom flere av
de enkelte eksponeringsfaktorene.
Det er flere biologiske mekanismer
som kan gi de negative helseeffektene; betennelse, infeksjon, allergi,
nevrotoksisk effekt og påvirkning av
immunsystemet.
Ved utredning av syke mennesker
hvor en mistenker at de er eksponert
for fukt og muggsopp, er det svært
viktig at en foretar en grundig
anamnese, spesielt i forhold til når
symptomer oppstår og når de er
redusert. PEF-målinger kan være et
godt hjelpemiddel, mens blodprøver
gir foreløpig lite sikker informasjon.
En grundig eksponeringskartlegging
er viktig.
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denne artikkelen vil vi søke å opp-summere dagens kunnskapsnivå
om helseeffekter ved eksponering
for fukt og muggsopp i innemiljøet
gjennom å se på aktuelle studier på
området. Videre diskuteres hvilke
eksponeringsfaktorer og biologiske
mekanismer som kan føre til negative
helseeffekter. Ved utredning av
symptomer og sykdom ved fukt og
muggsoppeksponering er det viktig
med en grundig kartlegging utført
av kompetent fagekspertise samt
grundig anamnese.

Helseeffekter
Det er gjennomført mange epidemiologiske studier over helseeffekter
som en finner ved fukt og muggsoppskader i bygninger. Flere oversiktsartikler (1, 2, 3, 4) samt en meta-analyse (5) sammenfatter vår nåværende
kunnskap på feltet. Disse artiklene
viser det samme bilde: Fukt og
muggsoppskader i bygninger er
assosiert med 30–50 % økning i
negative helseeffekter fra luftveier og
lunger. Helseutfallene er betennelser
i øyne og i slimhinner i svelg og hals,
allergisk rhinitt, infeksjoner fra
luftveier og lunger og astmasykdom
eller obstruktive symptomer. Den
siste oversiktsartikkelen, skrevet av
Mendell og medarbeider, 2011 (4),
vurderer det til at det er en sikker
assosiasjon mellom utvikling av
astma (nyoppstått astma) og eksponeringen for fukt og muggsopp samt
en nesten sikker årsakssammenheng

mellom forverret astma og eksponering for fukt og muggsopp.
Symptomene og sykdommene
relatert til øyne, nese, svelg, luftveier
og lunger er relativt hyppig forekommende i befolkningen. Disse kan
forårsakes av forskjellige fysiske
eksponeringer. Detter fører til at det
å påvise assosiasjoner og årsakssammenheng kan være vanskelig. Mange
av studiene, som ser på sykdom og
eksponering for fukt og muggsopp,
har forskjellige eksponeringsvariabler.
Noen studier bruker synlig kondens i
bygget, noen kan bruke målinger av
muggsoppsporer i luftprøver, og andre
bruker påviste fukt og muggsoppskader i bygningsmateriale (figur 1, s. 22).
Denne forskjellen i karakterisering av
eksponeringen fører til at sammenligning mellom vitenskaplige studier kan
være vanskelig. En utvikling av
forskningen innenfor fukt, muggsopp
og helseeffekter er at tidligere var det
hovedsakelig brukt tverrsnittdesign i
studiene, mens det nå er langt flere
studier med kasus-kontrolldesign,
kohortdesign eller intervensjonsdesign. Med disse forskningsdesignene
kan det være langt bedre kvalitet i
resultatene og dermed bedre mulighet for å avdekke assosiasjoner eller
årsak-virkningforhold. Dette gjelder
spesielt på forskning hvor en har
en høy prevalens av sykdommen i
befolkningen eller usikre eksponeringsvariabler. I de to siste oversiktartiklene er det funnet flere helseutfall
med en sikker assosiasjon til eksponering for fukt og muggsopp enn
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tidligere. Enkelte studier har også
funnet positiv assosiasjon mellom
forskjellig mengde eksponering og
helseutfallene.
Jeg vil trekke fram to studier fra de
siste årene. I et retrospektiv kasuskontroll-studie undersøker Pekkanen
og medarbeidere, 2007 (6) nyoppståtte
astmatilfeller hos barn. Eksponering
for fukt og muggsopp i hovedoppholdssone i huset ble kartlagt av
sivilingeniører. Forfatterne fant at
risiko for å utvikle ny astma var assosiert med tre nivåer av fukt og muggsoppskaden (Minimal eksponering,
OR=1; Medium eksponering, OR=2,8
(95% KI 1,4–5,4) og Høy eksponering,
OR=4,0 (95% KI 1,6–10,2)). Kercsmar
og medarbeidere, 2006 (7) utførte en
intervensjonsstudie hvor de gjennomførte en svært grundig sanering
av fukt- og muggsoppskadde hus.
De undersøkte graden av astma hos
barn som bodde i disse husene. Astmaanfallene og andre luftveissymptomer
ble kraftig redusert hos barna etter
saneringen av de skadde husene.
Mudarri og Fisk, 2007 (8) beregnet

at 21 % av de som hadde astma i
USA skyldes eksponering for fukt
og muggsopp i innemiljøet. Denne
beregningen er foretatt ut i fra
forutsetningen om at eksponeringen
forårsaker utvikling av astma.
Hvis dette er riktig, vil det å hindre
en massiv eksponering ha stor
betydning for folkehelsa.
Mange som er eksponert for fukt
og muggsopp rapporterer om
generelle plager som trøtthet,
hodepine og nedsatt konsentrasjon (9,
10). Det finnes relativt lite forskningskunnskap om de generelle symptomene og eksponering for fukt og
muggsopp. Eksponerte mennesker
rapporterer også om hudplager.

Eksponeringsvariabler og helse
Fukt og muggsoppskader i en bygning
vil føre til eksponering for en rekke
forskjellige kjemiske og biologiske
stoffer; volatile organic compounds
(VOC) og microbial volatile organic
compound (MVOC) (avgassing fra
byggematerialer eller fra mikroorga-

nismen); mikroorganismer (sopp,
bakterier, protozoer, insekter);
allergener (husstøvmidd, mugg og
bakterier, insektrester) og mykotoksiner (toksiske kjemikalier produsert av
sopp). En har i dag ikke kunnskap om
hvilke av disse variablene som er
viktigst i forhold til sykdomsutvikling.
En har imidlertid en del kunnskap
om flere av disse variablene.
En utfyllende oversiktsartikkel
over MVOC er skrevet av Korpi og
medarbeidere, 2009 (11). Eksponering
for VOC vil kunne gi betennelsesreaksjoner i øyne samt slimhinner i nese
og hals (12). Eksponering for MVOC
i innemiljøet vil oftest forekomme
i lave doser. I dyremodeller er det
funnet økende sensorisk irritasjon
ved eksponering for økende dose
MVOC (11).
Eduard, 2009 (13) fant få helseeffekter som var rapportert ved
eksponering for soppsporer i en
mengde på 105 sporer/ m3 eller
lavere. Eksponering for soppsporer
kan dermed ikke forklare de helseeffekter en finner ved fukt og mugg-
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Mulige eksponeringer:
•	VOC og MVOC (avgassing fra
byggematerialer eller fra mikroorganismen)
•	Mikroorganismer (sopp, bakterier,
protozoer, insekter)
•	Allergener (husstøvmidd, mugg
og bakterier, insektrester)
•	Mykotoksiner (toksiske kjemikalier produsert av sopp)

foto: STAMIs partikkelatlas

Figur 1 Muggsopp i kjellertak pga kondens. Mycoteams billedarkiv

soppskader i innemiljøet. Det er
imidlertid usikkert om måling av
soppsporer reflekterer den reelle
eksponeringen. Det er trukket fram at
soppsporer vil kunne dele seg opp i
soppfragmenter og at det er disse
som er de aktive i forhold til negativ
helseutfall (figur 2).
Ved fukt og soppskader vil det i
tillegg til soppveksten også vokse
bakterier og protozoer. Dette er
mikroorganismer som er naturlig
forekommende og er med på å bryte
ned biologisk materiale. Flere studier
har vist at hvis en eksponeres for
muggsopp og bakterier samtidig, vil
en få en sterkere betennelsesreaksjon enn hvis en kun eksponeres for
en av dem (14, 15).
De soppslektene som er mest
assosiert med allergi er Aspergillus,
Cladosporium og Penicillinium. Selv
om soppsporene generelt er relativt
lite allergene, vil soppen i hyfeform
(vekstfase) kunne være mer allergent
(13) enn når de finnes i sporeform.
Hsu og medarbeidere, 2010 (16)
fant en doseavhengig positiv relasjon
mellom synlig muggsoppskade og
nivået av IgE hos eksponerte barn.
I et dyreforsøk (17) fant forfatterne en
høyere allergisk reaksjon ved ekspo-
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nering for penicillinallergener enn
husstøvmidd-allergener. I tillegg fant
de en betydelig økning i betennelsesmediatorer ved eksponeringen for
penicillin, mens dette ikke ble påvist
ved eksponeringen for husstøv. En
annen studie (18) beskriver effekten
av proteaser fra sopp både som
allergener og som adjuvans i biologiske reaksjoner.
I en doktorgrad fra NTNU har det
blitt forsket på hvordan celler i immunforsvaret reagerer når de blir utsatt
for små doser av mykotoksiner (19).
Funn viste at muggsopptoksiner vil
kunne forstyrre cellenes signalstoffer.
Dette vil kunne gi betennelsesreaksjoner i cellene og det kan forklare noen
av de opplevde inneklimasymptomene.
Det ble videre funnet at astmatikere
hadde en annen immunreaksjon ved
eksponering for muggsopptoksiner
enn ikke-astmatikere.

Biologiske mekanismer
Selv om forskningen har funnet en
sikker assosiasjon mellom helseeffekt knyttet til luftveier og lunger og
eksponeringen for fukt og muggsoppskade, er det stor usikkerhet om
hvilke biologiske mekanismer som

Figur 2 Soppsporer fra Aspergillus.

kan forårsake disse helseeffektene.
De biologiske mekanismene som er
trukket fram i forhold til helseutfall
ved fukt og muggsoppeksponering,
er betennelser, infeksjoner, allergiske
reaksjoner, sensorisk irritasjon og
nevrotoksisk påvirkning.
Betennelsesreaksjoner kan forekomme ved eksponering for VOC,
MVOC, mykotoksiner og ved samtidig
eksponering for soppsporer, bakterier
og protozoer,
Fukt og muggsoppeksponering vil
kunne påvirke immunsystemet vårt
slik at vi lettere får infeksjoner.
Allergiske reaksjoner vil kunne
forekomme ved eksponering for visse
soppsporer og for soppen i hyfeform.
Rene allergiske reaksjoner vil også
forekomme ved vekst av midd eller
andre allergener som en finner i
fukt og muggsoppskadde bygninger.
En har også funnet at eksponering for
muggsopp fører til en langt sterkere
allergisk reaksjon for andre vanlige
allergener i naturen, muggsoppen er
således en adjuvans (18).
Mykotoksiner vil kunne gi en
sensorisk irritasjon (11). Det er vist i
dyreforsøk at mykotoksiner vil kunne
påvirke nervesystemet slik at en
utvikler generelle symptomer (10).

Utredning av symptomer og sykdom
ved fukt- og muggsoppeksponering
Kartlegging av eksponering

bakgrunnsillustrasjon: colourbox.com

Kartlegging av mulig fukt- og muggsoppeksponering må foretas av
firmaer som er kompetente for dette.
Firmaet bør vurdere en rekke forhold
ved bygget som bygningsmessige
risikoer for fuktskader, ventilasjon
i bygget, synlig kondens på kalde
flater som vinduer, relativ fuktighet
og temperaturforhold.
Måling av fuktnivåer i bygningsmateriale vil være viktig. Hvis det
er mistanke om oppvekst av muggsopp, må boligen undersøkes videre.
Videre undersøkelse kan gjøres med
materialprøver, limbåndsprøve som
analyseres for muggsopp i laboratorium eller luftprøver hvor en undersøker oppvekst av kolonidannende
sopparter. Ved luftprøver må det
måles uteverdier av soppsporer
som brukes som en referanse.
Både mengde soppsporer og type
sopparter må bestemmes da begge
disse faktorene er viktig for vurderingen om det er en unormal oppvekst
av muggsopp i bygningen eller bare
en tilfeldig spredning av soppsporer
fra uteluft.
Mengde soppsporer i inneluft
vil kunne variere fra rom til rom og
over tid. Det er derfor viktig at det
er fagpersoner med god kunnskap
om muggsopp og prøvetagning som
foretar vurderingen av eksponeringen
på grunnlag av både direkte inspeksjon i bygget og målinger.

Hvilke metoder som viser den
reelle eksponeringen, er omdiskutert,
men økte fuktnivåer som måles i
bygningsmateriale og/eller påvist
muggsoppvekst i byggematerialene
kan indikere fare for at beboeren blir
eksponert i innemiljøet. Vi kjenner
imidlertid ikke til det biologiske agens,
og det finnes i dag ingen grenseverdier for sikker eksponering for fukt
og muggsopp. Nasjonalt folkehelseinstitutt har derfor sagt at
fuktskader eller muggsoppvekst
ikke skal forekomme i bygg.

Anamnese
Det er svært viktig at det foretas en
meget grundig anamnese. Det er
viktig å få fram tidligere symptomer
og tidligere utredninger hos fastlege
og spesialister. Det er viktig å få fram
når aktuelle symptomer startet opp,
utvikling av symptomer og sykdom,
forverring av sykdom osv. Det er
imidlertid svært viktig å klarlegge
om en blir klart bedre når en ikke
er i bygninger som hjemmet eller
arbeidsplass. Hvis symptomer og
sykdom ikke har vart så lenge, vil
symptomene bli klinisk redusert når
en ikke er utsatt for eksponeringen
fra bygget. Hvis symptomene har
vart over lang tid, vil de som regel
ikke forsvinne ved kort tids fravær
fra bygget (timer, dager eller noen
uker).

Kartlegging av fukt og muggsopp må foretas av fagpersoner god kunnskap
om både prøvetagning og muggsopp. En vurdering av mulig eksponering
bør foretas på grunnlag av direkte inspeksjon i bygget og målinger.
Foto: Mycoteams fotoarkiv

Lungefunksjonstester
Det er viktig å få utført lungefunksjonstester. En vil spesielt være
oppmerksom mot tegn på obstruktive
symptomer. En fullstendig lungefunksjonstest bør gjøres på legekontor/
sykehus. Hvis den eller de personene
som har symptomer fortsatt utsettes
for den aktuelle eksponeringen, bør
en foreta en systematisk utprøving
av PEF-verdier mens personen er
eksponert og ikke-eksponert (20).
Nicholson og medarbeidere, 2005 (21)
konkluderer i en større oversiktsartikkel over yrkesrettet astma
med at systematiske PEF-målinger
foretatt fire ganger daglig gir en
meget god sensitivitet og sensibilitet,
henholdsvis 80 % og 90 %, for avklaring av diagnosen yrkesrettet astma.

Blodprøver
Det er i dag mulig å ta flere typer
blodprøver i forhold til eksponering for
fukt og muggsopp. Disse svarene skal
vurderes kritisk da de i de fleste tilfelle
gir lite informasjon i utredningen.
En kan ta en screening blodprøve
(phadiatop). Denne vil kunne slå ut på
for eksempel middallergi. Ved vannog muggsoppskader som varer over
lang tid, vil det vokse opp forskjellige
insekter blant annet midd (22).
En kan teste for spesifikk IgE for
flere muggsopparter. Soppsporene
er lite allergene, og i befolkningen
generelt er det kun en liten andel
som er allergiske for muggsopp.
Hvis spesifikt IgE for muggsopp slår
ut for en person med symptomer/
sykdom, vil dette være viktig i den
etiologiske utredningen. En negativ
prøve vil imidlertid ikke kunne
utelukke at det er en sammenheng
mellom eksponeringen for fukt og
muggsopp og symptomer/sykdom.
I blodprøver av arbeidstagere som
er massivt eksponert for muggsopp
finner en økte mengder IgG. I en
doktorgrad utgått fra Nasjonalt
folkehelseinstitutt ble det forsket
på eksponering for muggsopper
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og spesifikk IgG ved eksponering
i ikke-yrkesmiljøer (23). Det er mulig
at en i framtiden vil kan bruke
spesifikk IgG som en blodprøvetest
i utredning av sykdom ved muggsoppeksponering.

Vurdering av mulig
årsaksforhold
Ved eksponering for fukt og
muggsopp må følgende momenter
belyses:
• Er sykdommen/symptomene godt
nok dokumentert og i overensstemmelse med dagens vitenskaplige
kunnskapsnivå og den aktuelle
eksponering?
• Er eksponeringen dokumentert
godt nok både i tid, mengde og type
sopparter?
• Er det sammenfall i tid mellom
eksponering og symptomer/sykdom?
• Er det annen eksponering eller
sykdom som vil kunne være årsak
til de symptomer som er funnet?

Oppsummering
Det er sikker vitenskaplig dokumentasjon for en assosiasjon mellom
eksponering for fukt og muggsopp
og negative helseeffekter fra luftveier
og lunger. Dette er betennelser i
øyne, nese og svelg, økt antall
infeksjoner fra luftveiene, allergier,
forverring av astma og nyutvikling av
astma. Mange som er eksponert for
fukt og muggsopp rapporterer om
generelle symptomer som trøtthet
og hodepine. Det er forskjellige
biologiske mekanismer som kan

d o kto rg r a de r

Betennelsesmarkører
i pusten hos barn med
astma og allergi
Barnelege Christine Sachs-Olsen ved
Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo har bidratt til å avklare den
kliniske nytten av å måle nitrogenoksid
i pusten til barn med astma og allergi,
og har påvist nye betennelsesmarkører forbundet med barneastma. Siden
nitrogenoksid er foreslått som hjelp i
astmadiagnostikk og i økende grad er
tatt i bruk i klinisk praksis, var det viktig å avklare nytten av testen i en større
befolkningsgruppe. Analyse av konden-
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føre til helseeffektene; betennelser,
infeksjon, allergi og nevrotoksisk
påvirkning.
Ved utredning av syke mennesker
hvor en mistenker at de er eksponert
for fukt og muggsopp, er det svært
viktig at en foretar en grundig
anamnese, spesielt i forhold til når
symptomer oppstår og når de er
redusert. PEF-målinger kan her
være et godt hjelpemiddel
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◗◗

Sachs-Olsen og medarbeidere de
første til å påvise eoksiner i pusten hos
barn. Disse betennelsesmarkørene var
forbundet med astma og hyperreaktivitet i luftveiene, og barn med kroniske
lungesykdommer hadde et annet
mønster av eoksiner i pusten. Dersom
disse funnene bekreftes, vil de gi økt
forståelse av sykdomsmekanismer
ved astma og bidra til utvikling av nye
medikamenter.
Christine Sachs-Olsen forsvarte avhandlingen «Exhaled markers of airway
inflammation. Helpful in diagnosis and
characterisation of asthma and allergy
in childhood?» for ph.d-graden ved
Universitetet i Oslo 12. februar.

