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SAMMENDRAG:

I løpet av siste 20 år er det rapport
om høy forekomst av astma og allergiske sykdommer blant idrettsutøvere. Flere epidemiologiske undersøkelser blant konkurranseidrettsutøvere bekrefter også en høy forekomst av astma, særlig blant utøvere
i kondisjonskrevende idretter. Høyest
forekomst er funnet blant langrennsløpere.
Det er videre funnet sammenheng
mellom økt grad av bronkial reaktivitet og grad av neutrofil inflammasjon etter kraftig trening, og at tegn
på lufvegsinflammasjon og remodellering av luftvegene skyldes kraftig
kondisjonstrening og konkurranse,
særlig i idretter som skiløp, kunstløp
på skøyter og svømming.
Astma utløst ved kraftig trening
synes å være forskjellig fra anstrengelsesutløste symptomer hos pasienter
med eosinofil astma og forklarer hvorfor inhalasjonssterioder ikke synes å
ha noen effekt på skiløpere med en
neutrofil inflammasjon.
Omgivelsene som treningen foregår i synes å ha betydningen for utvikling av luftvegssymptomer. Epidemiologiske studier tyder på at
eksponering for pollen blant sommeridrettsutøvere, kald luft og luftvegsinfeksjoner hos skiløpere, eksponering for klorprodukter hos
svømmere og ultrafine partikler hos
skøyteløpere i ishaller har en uheldig
effekt på luftvegshelsen hos konkurrerende idrettsutøvere på høyt nivå.
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stma og allergiske sykdommer har
representert økende problemer
blant idrettsutøvere gjennom de
senere to tiår. Særlig oppmerksomhet på
problemet framkom gjennom de nordiske
publikasjonene fra Sverige, Norge og Finland. De to første omhandlet langrennsløpere og kom tidlig på nittitallet (1, 2),
den siste senere på nittitallet og omhandlet sommeridrettsutøvere (3). Allerede i 1986 rapporterte imidlertid Voy
(4) etter en screeningundersøkelse blant
amerikanske deltakere i sommer-OL i Los
Angeles i 1984 at 67 av 597 deltagere
hadde anstrengelsesutløst astma eller
astma, og at disse astmatiske idrettsutøverne vant 41 medaljer i Los Angeleslekene (5). Den første meddelelsen som
tok opp mulige mekanismer i hvorfor
idrettsutøvere utvikler astma, kom fra en
undersøkelse fra Norges idrettshøgskole
i Oslo i 1989 hvor unge svømmere ble
undersøkt, og hvor det for første gang ble
påvist at kraftig fysisk aktivitet kunne føre
til økning i bronkial hyperreaktivitet (6).
Senere rapporter har bekreftet den
høye forekomsten av astma blant amerikanske OL-deltakere (7), og Weiler og
medarbeidere rapporterte også meget
høy forekomst av astma (45%) hos landevegs- og terrengsyklister sammenliknet med ingen forekomst hos brytere og
vektløftere i 1996 (8). Dette indikerte
forskjell i astmaforekomsten når man
sammenliknet forskjellige idrettsgrener,
og bekreftes av rapporter over bruk av
astmamedisiner både blant deltakere i
vinter-OL i 2002 (9) og i sommer-OL i
2004 (10). Blant alle deltakerne i vinterOL i 2002 brukte, og fikk tillatelse,
5.2% β2-agonister for inhalasjon (9)
mot 4,2% i sommer-OL i 2004 (10).
Det var særlig innenfor kondisjonsidret-

A

ter som langrenn hvor astmamedisiner
ble brukt, mens i idretter preget av
sprint, kast og artistiske idretter var forekomsten lavere. Det er rimelig å se nærmere på forekomsten blant vinteridrett
og sommeridrett hver for seg.

Vinteridrett
Kjell Larsson og medarbeidere var de første til å rapportere økt astmaforekomst
blant skiløpere etter en tverrsnittsundersøkelse av et begrenset antall skiløpere.
Foruten anamnestiske opplysninger ble
det også utført bestemmelse av bronkial
hyperreaktivitet (1). Blant eliteskiløpere
hadde 23 av 42 en kombinasjon av astmasymptomer og bronkial hyperreaktivitet
mot bare en av 23 kontrollpersoner (1).
Trond Heir og Svein Oseid utførte en
tverrsnittsundersøkelse blant 155 skiløpere med plassering blant de fem beste
i kretsmesterskap sammenliknet med
det dobbelte antall kontrollpersoner fra
samme steder som idrettsutøverne og
fant 14% legediagnostisert astma blant
skiløpere mot 5 % blant kontrollpersonene (2). I denne spørreskjemaundersøkelsen kom det tydelig fram at astmaforekomsten økte med økende alder
blant skiløperne, mens dette ikke var
tilfelle blant kontrollpersonene (2).
Disse meddelelsene har blitt fulgt opp
av rapporter over høy forekomst av
astma og bronkial hyperreaktivitet blant
unge norske og svenske skiløpere, og
hvor forekomsten ble rapport høyest
blant de svenske skiløperne (11).
Også blant konkurranse-kunstløpere
har høy forekomst av astma og anstrengelsesutløst astma blitt rapportert. Provost-Craig undersøkte 100 kunstløpere
og målte anstrengelsesutløst bronkialkonstriksjon (EIB) i skøytehallen og fant

Under sommer-OL i Los Angeles i 1984 viste undersøkelser av amerikanske utøvere at 67 av 597 deltakere hadde astma.
Senere rapporter fra olympiske leker har bekreftet høy astmaforekomst blant utøverne. Blant alle deltakerne i vinter-OL i 2002
brukte 5.2 % av utøverne ß2-agonister for inhalasjon – under sommer-OL i Athen i 2004 4,2 %. Forekomsten var spesielt
høy innenfor typiske kondisjonsidretter som langrenn, roing, svømming og langdistanseløp. foto: saitas pantelis / epa

Sommeridrett
Fotball er en av de mest populære sommeridretter. Også innen denne idretten

er det gjort noen få undersøkelser av
astmaforekomsten. Anja Sødal undersøkte i sin hovedoppgave forekomsten av
bronkial hyperreaktivitet (PD20 metakolin
< 16 µmol) blant det norske damelandslaget i fotball og fant dette hos 35,5%
(16). Amerikansk fotball har blitt undersøkt av Feinstein som fant EIB blant ni av
48 mannlige utøvere i amerikansk fotball
(17), mens det blant kanadiske profesjonelle fotballspillere ble funnet positive
reversibilitetsprøver (økning i FEV1 over
12% av utgangsverdi) hos 56% av utøverne (18).
Når det gjelder friidrett, fant man i
en amerikansk undersøkelse at 10%
av menn og 23% av kvinner hadde anstrengelsesutløst astma etter en nasjonal
konkurranse. Det var høyere forekomst
etter langdistansekonkurransene (19).
Fra Finland publiserte Helenius og
Haahtela en serie rapporter fra finske friidrettsutøvere. De fant at 17% av langdistanseløperne hadde legediagnostisert

astma mot 8% av kraft og sprintutøvere
og 3% av kontrollene (3). I en annen
studie rapporterte de at total forekomst
av astma (aktiv, legediagnostisert eller
bronkial hyperreaktivitet) ble funnet hos
23% av idrettsutøverne mot 4% hos
kontrollene; aktiv astma ble funnet hos
14% mot 2% hos kontrollene og positiv
prikktest hos 48% av utøverne mot
36% av kontrollene (20). De rapporterte også at svømmere hadde 48%
bronkial hyperreaktivitet (21).
Liknende funn ble rapportert av
Maiolo og medarbeidere (astmaprevalens: 15%, atopi; 18%) fra italienske
konkurrerende sommeridrettsutøvere
(22). Også i en norsk undersøkelse fant
man høyere astmaprevalens blant utøvere fra kondisjonskrevende idrettsgrener når man sammenliknet med topputøvere i sprint og kraftkrevende øvelser
(23).
Således kan man konkludere at det
foreligger sterke holdepunkter for å

▼

at 30% hadde EIB (12). Disse forfatterne understreket behovet for screeningundersøkelser blant unge lovende
idrettsutøvere som deltar i fysisk krevende vinteridretter (12).
Mannix og medarbeidere gjorde en tilsvarende undersøkelse over 124 kunstløpere som fikk instruksjon av profesjonelle trenere og gjorde tilsvarende funn,
og fant at 35% av 124 kunstløpere led
av EIB i forhold til utøvelsen av idretten
(13). Dette har blitt bekreftet i andre
undersøkelser av idrettsutøvere som
konkurrerer i kaldt vær (14), og av
Wilber og medarbeidere som undersøkte det amerikanske laget til vinter OL
i 1998. Han rapporterte en forekomst av
EIB på 23%, 26% blant kvinner og 18%
blant menn. De fant den høyeste forekomsten blant langrennsløpere (15).
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hevde at toppidrettsutøvere og særlig
utøvere i kondisjonskrevende idrettsgrener har betydelig økt risiko for å utvikle
astma i løpet av sin idettskarriere.

Hvorfor får så mange
idrettsutøvere astma?
Allerede sent på 80-tallet viste en undersøkelse økt bronkial reaktivitet etter
3000 meters svømming blant en gruppe
konkurransesvømmere. Økningen i bronkial reaktivitet korrelerte med grad av anstrengelse (6). Likeledes ble det funnet
økning i bronkial reaktivitet i løpet av
konkurransesesongen blant unge skiløpere under militærtjeneste når de ble
sammenliknet med vanlige skiløpere
(24).
I en undersøkelse fra Trøndelag ble det
funnet økt inflammasjon i bronkiale slimhinnebiopsier i form utvikling av lymfoide
aggregater samt tegn på remodellering i
form av nedslag av tenascin blant unge
konkurrerende skiløpere i skigymnasium.
Liknende forandringer ble ikke funnet
blant ikke-konkurrerende kontroller.
Det ble også påvist økt bronkial reaktivitet til kald luft hos skiløperne (25, 26).
Finske undersøkelser påviste en blandet type eosinofil og neutrofil inflammasjon ved undersøkelse av indusert
sputum hos toppsvømmere (21, 27),
ishockeyspillere (28) og langrennsløpere
(26, 29, 30). Svømmere med anstrengelsesutløste luftvegssymptomer hadde
statistisk signifikante høyere sputum eosinofile enn symptomfrie svømmere (21).
De beskrevne betennelsesforandringer
kan representere en form for termisk,
mekanisk eller osmotisk trauma mot luftvegene som resulterer i en tilhelende eller remodellerende prosess og som synes
direkte relatert til kraftig trening, ettersom det å slutte med kraftig trening har
vist seg effektiv i å redusere eosinofil luftvegsinflammasjon (27). Den beskrevne
inflammasjonen med overrepresentasjon
av neutrofile celler kan forklare hvorfor
markører for luftvegsinflammasjon, bronkial hyperreaktivitet og symptomer i
mange tilfeller responderer dårlig på inhalasjonssteroider (31) eller leukotriene
antagonister (32) i de få kontrollerte
studiene som er utført.
En sammenheng mellom neutrofile
celler i indusert sputum og utholdenhetstrening ble rapportert hos 7 svømmere
som konkurrerte utendørs (33) og hos 9
ikke-astmatiske middelaldrende maratonløpere (34). Samme gruppe beskrev
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også nylig at mus som trente ble påført
epitelskade i luftvegene (35). Økt antall
celler ble også funnet i sputum hos 9
konkurrerende roere fra før til etter en
ro-test til utmattelse med endring i cellesammensetning fra neutrolfile til bronkial
epitelcelledominans (36). Blant norske
skilandslagsløpere ble det funnet økte nivåer av eosinofilt kation-protein og myeloperoksidase i serum fra før til etter en
kraftig treningsøkt, med mindre forandringer etter en moderat treningsøkt
(37). Ved å benytte indusert sputum beskrev Hallstrand og medarbeidere at epitelskade, økt ekspresjon av cysteinyl leukotriener med relativ underproduksjon av
prostaglandin E2 er tydelige immunopatologiske markører på astma med samtidig anstrengelsesutløst bronkialkonstriksjon (38, 39).
Det er således flere holdepunkter at
økt bronkial reaktivitet samt økte tegn på
lufvegsinflammasjon og remodellering av
luftvegene skyldes kraftig kondisjonstrening og konkurranse, særlig i idretter som
skiløp, kunstløp på skøyter og svømming.

Hva betyr miljøet idretten utøves i?
Det er flere holdepunkter for at miljøet
idretten utøves i bidrar til utviklingen av

astma og bronkial hyperreaktivitet hos
utøverne i kondisjonskrevende idretter.
Trond Heir og medarbeidere fant at
bronkial reaktivitet økte i en periode inntil 6 uker etter en øvre luftvegsinfeksjon
blant trenende skiløpere under militærtjeneste, sammenliknet med ikke-trenende skiløpere (40), og økte også etter
trening i kalde omgivelser (41).
Larsson og medarbeidere fant økt antall granulocytter og alveolære makrofager i bronkial skyllevæske etter to timers
intermitterende moderat arbeid under
en temperatur på -23 °C (42).
Francek Drobnic fant økte nivåer med
organiske klorprodukter i spanske svømmehaller, med inhalerte mengder som tilsvarte grenseverdier i forhold til tillatte
verdier innen yrkesmedisinen når man
svømte med moderat belastning i to
timer daglig (43). I samsvar med dette
rapporterte Bernard og medarbeidere
økt forekomst av anstrengelsesutløst
bronkial konstriksjon og bronkial hyperreaktivitet hos skolebarn som var relatert
til beregnet kumulativ tilstedeværelse i
svømmehaller. Han fant også økte serumnivåer av surfaktant protein A og B som
tegn på økt permeabilitet gjennom alveolærslimhinnene og at dette også varierte

Økt bronkial hyperreaktivitet og tegn på luftvegsinflammasjon kan skyldes kraftig
kondisjonstrening og konkurranse. Å slutte med kraftig trening har vist seg effektivt i å redusere luftvegsinflammasjonen. Bronkial reaktivitet øker også under trening i kalde omgivelser.
foto: erik johansen / scanpix

Eksponering for klorprodukter hos svømmere
og ultrafine partikler hos skøyteløpere i ishaller
har vist å ha uheldig effekt på luftveishelsen
hos konkurranseidrettsutøvere.

utgjør en risiko for utvikling av astma
og bronkial hyperreaktivitet, særlig når
de utøves under uheldige miljøforhold.
Dette gir en sterk påminnelse om å holde
de miljømessige forhold i svømmehaller,
idrettshaller og ande steder hvor barn
og ungdom konkurrer og trener, så bra
som overhode mulig.
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med den beregnede tilstedeværelse i
svømmehaller (44).
Skolebarn som svømte i svømmehaller
I Nord-Sverige hadde reduserte nivåer
av serum Clara Cell protein (CC16)
sammenliknet med barn som ikke svømte
(45). Dette er i samsvar med funn av Varraso og medarbeidere som rapporterte at
produksjon av reaktive oksygenradikaler
hos svømmere ikke bare var relatert til
trening, men også til eksponering for
klorinerte forbindelser (46).
Andre former for forurensning kan affisere prestasjonen hos idrettsutøvere
(47). Rundell fant høye nivåer ultrafine
partikler som ble utskilt fra maskiner som
vedlikeholder og behandler isoverflaten i
innendørs ishaller (48). Også indirekte
evidens fra epidemiologiske studier tyder
på at eksponering for pollen blant sommeridrettsutøvere (49), kald luft og luftvegsinfeksjoner hos skiløpere (41), eksponering for klorprodukter hos svømmere (21)
og ultrafine partikler hos skøyteløpere
i ishaller (48), har en uheldig effekt på
luftvegshelsen hos konkurrerende idrettsutøvere på høyt nivå (50, 51).
Sammenfatningsvis kan man si at mye
tyder på at kondisjonskrevende idretter
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Informationsmaterial om allergier och överkänslighet
Om man inte tål att äta viss mat kan det bero på att man har en livsmedelsallergi. Man kan också reagera mot
speciella ämnen, utan att det är fråga om allergi i egentlig mening. Då kan det i stället handla om överkänslighet.
Vilken betydelse har arv och miljö? Vilka livsmedel ger oftast besvär och vilka är symtomen? Vad kan man göra
för att minska risken för att barnen ska drabbas?
I vår allergiinformation försöker vi ge svar på dessa och andra frågor om födoämnesallergier och liknande besvär.

Livsmedelsallergier och överkänslighet

Allergiinformation  12 broschyrer

Broschyren Livsmedelsallergier och överkänslighet ger basinformation om allergi och är skriven på ett lättillgängligt
språk. Innehåller bl a information om arv och miljö,
allergiska symtom, kontakteksem,
problem med läkemedel, tillsatser
i maten och märkning.
Pris inkl moms 60 kr

Livsmedelsverket har nu reviderat de elva broschyrerna i serien
om livsmedelsallergi. Dessutom har en helt ny borschyr tillkommit. Den behandlar allergi i samband med frukt, grönsaker och
latex. Materialet är framför allt avsett för läkare, dietister och
annan vårdpersonal, men även till konsumenter. De kan även
användas vid utbildning om mat och allergi. Broschyrerna säljs
styckvis eller alla i en kasset.

Beställning av material:
Kundtjänst
tel 018-17 55 06
fax 018-17 55 11
e-post kundtjanst@slv.se
www.livsmedelsverket.se

Box 622, 751 26 Uppsala
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Broschyrerna är:
1. Matfett
2. Organiska syror
3. Gluten och andra proteiner
från spannmål
4. Sojaprotein, jordnötter
och andra baljväxter
5. Fisk och skaldjur
6. Mjölk och mjölkprodukter
7. Nickel, krom och andra mineralämnen
8. Biogena aminer
9. Tillsatser, kryddor och aromer
10. Nötter och fröer
11. Ägg och kyckling- och hönskött
12. Ägg, grönsaker och latex

Pris inkl moms för enstaka broschyr 60 kr; kasset med tolv broschyrer
400 kr
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•

'VMM TVHFGGFLU
HFS SFOBSF IFN
.JDSP1PS o EFO OZB HFOFSBUJPOFO EBNNTVHBSQ¶TBS GS¶O 4XJSM
o IBS FO JNQPOFSBOEF M¶OHWBSJH PDI IÄH TVHFGGFLU %´SGÄS ´S EF
PDLT¶ NZDLFU FGGFLUJWBSF ´O WBOMJHB USBEJUJPOFMMB EBNNTVHBS
Q¶TBS J QBQQFSTLWBMJUFU
4XJSM .JDSP1PS mMUSFSBS EFTTVUPN NJLSPQBSUJLMBS OFE UJMM
  NN 3FTVMUBUFU CMJS IFMU FOLFMU SFOBSF
4XJSM .JDSP1PS IBS  FGGFLUJWB TLJLU
t 5SF LPNCJOFSBEF nFSmMUFSTLJLU
TPN G¶OHBS VQQ C¶EF HSPWB PDI
mOB QBSUJLMBS PDI GÄSIJOESBS
JHFOT´UUOJOH BW Q¶TFO
t &UU NJLSPmMUFSTLJLU
t &UU ZUUFSTLJLU TPN TUBCJMJTFSBS
PDI TLZEEBS Q¶TFO

'JOOT CMB Q¶ *$" .BYJ $JUZHSPTT &,0 TBNU IPT GBDLIBOEMBSF
,POTVNFOULPOUBLU 
XXXTXJSMTF

