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Leder
Gratulerer til alle med ny logo! En annerledes logo som blant annet viser at Norsk
Forening for Allergologi og Immunpatologi er opptatt av hele mennesket, er dristige
og har vitalitet. På side 50 kan dere få et innblikk i hvordan skaperne av logoen har
tenkt. Styret er veldig godt fornøyd med logoen, og vi håper og tror foreningen vil bli
det samme.
Det er også med stolthet at vi denne gang presenterer et faglig fyldig nummer av
Allergologen! Spekket med godt stoff fra vårt siste vårmøte! Takk til velvillige
forelesere som har sendt meget gode artikler basert på sine foredrag.
Jan Wilhelm Bakke gir en grundig innføring i fukt-problematikk i hus med meget
interessante linjer bakover til antikken blant annet. Martinus Løvik har skrevet en fin
oversikt om hvilke faktorer som kan ha innvirkning på, og styre utviklingen av allergi,
og er også representert med en spennende artikkel om genmodifisert mat. Skulle
være meget aktuelt!
Årets vårmøte hadde fokus på miljøfaktorer både innomhus og utomhus som kan ha
betydning for astma og allergi, og dere vil også finne artiklene til Unni Cecilie
Nygaard og Mari Samuelsen om svevestøv og vedfyring svært interessante.
Ellers: Stafetten fortsetter - Hva skjer av forskning på BKB i Bergen? Og hvem fikk
tildelinger fra Forskningsfondet vårt?
Hva med Brukerundersøkelsen? Vi er nærmere 300 registrerte medlemmer i NFAI.
Stor takk til dere 12 som har sendt meg svar på undersøkelsen. Men 12 av 300 er litt
lite. Om enda flere svarer vil jeg presentere resultatene i høstnummeret, og det vil bli
en fin opptakt til videre diskusjon og eventuelle vedtak på generalforsamlingen. Så finn fram forrige nummer og svar! Hvis du ikke lenger har undersøkelsen tilgjengelig,
ta kontakt.
Legeforeningen ved Mariola Zytniewska er våre gode hjelpere på trykkerisiden som i
forrige nummer. Det nummeret har vi fått mange gode tilbakemeldinger på med
hensyn til lay-out/format. Kom gjerne med ros/kritikk også av dette du nå leser.
Det nærmer seg generalforsamling igjen. Neste nummer vil bære preg av det. Det
sittende styre har tatt mål av seg til å få vedtatt en handlingsplan for hvordan vi skal
klare å gi vårt fagområde større gjennomslag i norsk helsevesen. Et
strategidokument er under utarbeiding. Det gjelder at alle gode
allergolog/immunolog-krefter samler seg til felles innsats! Forza! – Forza!

Ha en riktig god sommer alle!
Bergen, 20.06.03

Torgeir Storaas
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The 6th Nordic Scientific Symposium:

Nordisk Forening for Allergologi arrangerer forskerkurs for unge forskere som jobber med
allergologi (basal klinisk forskning). Kurset arrangeres og gjennomføres som et samarbeid
mellom ledende forskere innen allergologi i alle de nordiske land.
Nordiske forskere vil gi deltagerne innføring i den nyeste kunnskapen om allergi, celler,
reseptorer, cytokiner og peptiders rolle i allergiske prosesser, og videre om bioteknologi som
er tilgjengelig med fokus på applisering av in-vitro kunnskap til å forstå klinisk sykdom.
Temaene berøres fra basal, diagnostisk og terapeutisk nivå.
Det er også et mål å bidra til økt kontakt og samarbeid mellom ulike nordiske
forskningsgrupper innen allergologi.
Kurset legges opp med innledningsforedrag, egne presentasjoner, gruppe diskusjoner og
plenumsdebatter samt uformell diskusjon via sosiale arrangementer.
Kurset er vil bli søkt tellende til spesialistutdanningen innen pediatri, lungemedisin, øre-nesehals, dermatologi og laboratoriemedisin.
Sted: Säröhus (utenfor Gøteborg)
Antall deltagere: maks 80-90

Besøk:

www.nordicsymposium.nu
Vil du høre mer ta eventuelt kontakt med
Sabina Rak, professor dr. med, rak@medfak.gu.se
eller
Karin C. Lødrup Carlsen, Barnesenteret, Ullevål universitetssykehus,
Tlf. 22 11 87 65 karinloedrup.carlsen@ulleval.no

OBS Søknadsfrist var 01.06.03, men
fremdeles mulig å få være med! OBS
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Allergener og adjuvans i miljøet –
en kort oversikt og to små innsikter

Martinus Løvik
Avdeling for miljøimmunologi, Divisjon for miljømedisin, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo
og
Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Det medisinske fakultet, Norges teknisknaturvitenskapelige universitet, Trondheim
Oversikt

Miljømedisin
Miljømedisinen studerer miljøfaktorers virkning på helsa vår, og miljøimmunologi er den
delen av miljømedisinen som omhandler miljøets virkning på immunsystemet. Denne
virkningen kan være av tre typer når vi holder oss til skadevirkninger: immunsvekkelse
(immunsuppresjon), autoimmunitet og allergi. I tillegg kommer selvsagt den sunne, styrkende
effekten som miljfaktorer kan ha. Miljøfaktorer spiller en helt avgjørende rolle for utvikling
av allergier og astma, og allergier er kanskje den største og viktigste ”miljømedisinske”
sykdom.

Helseffekter – risikovurdering
”Miljømedisinsk” sykdom oppstår som resultat av et samspill mellom miljøfaktorene og
individet, som har en mottakelighet for miljøpåvirkning bestemt av gener og ”livets slitasje” –
helse og fysiologi når miljøpåvirkningen skjer. Vi kan dele opp analysen av helseeffekten en
miljøpåvirkning har i tre komponenter:
• Miljøfaktorens iboende egenskaper (farlighet, ”hazard”)
• Eksponeringsforholdene (dose – total mengde, fordeling over tid, etc)
• Individenes mottakelighet (alder, kjønn, arvelige mottakelighet, helsetilstand, etc)
En systematisk, samlet analyse av dette utgjør miljømedisinsk risikovurdering.

Miljømedisinsk syn på allergi
Når det har skjedd en økning av astma og allergi, vil vi ut fra tankegangen i miljømedisinsk
risikovurdering spørre:
• Er miljøfaktorene blitt farligere?
• Er eksponeringsforholdene blitt verre?
• Er menneskene blitt mer sårbare?
Vi kan formulere spørsmålet om årsakene til økning av astma og allergi slik: Har vi fått et
giftigere miljø, eller er individene blitt mer mottakelige?

Hva slag miljøfaktorer påvirker allergiutvikling?
Miljøfaktorene som har betydning for allergiutvikling er av to typer:
• Allergener, stoffene som er induserer allergi og som er det immunsystemet spesifikt
reagerer mot i en allergisk reaksjon
• Adjuvans eller forsterkerstoffer som ikke i seg selv fører til allergiutvikling eller er
det en allergisk reaksjon er rettet mot, men som senker terskelen for allergiutvikling
og/eller gjør at den allergiske reaksjonen blir sterkere. Adjuvans kan gjøre at doser
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med allergen som ellers ikke ville utløse allergi likevel gjør det, og adjuvans kan gjøre
at individer som ellers ikke ville utvikle allergi, likevel blir allergikere. Partikler i
dieseleksos for eksempel er dokumentert å ha slik adjuvansvirkning.

Er miljøfaktorene blitt farligere?
Allergenene er neppe blitt vesenlig farligere de siste ti-årene, men vi skal ta med oss noen
hypoteser om litt bidrag fra ”økt farlighet”:
• Vi har fått noen nye allergener, kanskje særlig i maten på grunn av nye matvarer. Kiwi
er et eksempel.
• Stadig nye kjemikalier produseres – det kommer et stort antall nye hvert år. Vi spiser
stadig mer industrielt laget mat, som inneholder en rekke tilsetningstoffer av hensyn til
farge, smak, holdbarhet, konsistens, tekniske forhold for produksjonen, etc. Disse kan
i prinsippet tenkes å ha en adjuvanseffekt, en forsterkereffekt på allergiutvikling.
• Det er hevdet at påvirkning fra økt trafikkforurensning gir kjemiske endringer i
allergenene (for eksempel pollenallergener) som gjør at de blir enda mer allergene
• Det er hevdet at pollen fra bjørk som er ”stresset” på grunn av trafikkforurensning er
mindre enn normalt pollen, og derfor trenger lengre ned i luftveiene og gir verre
reaksjoner – pollenet er blitt farligere.

Er eksponeringsforholdene blitt verre?
Vi kan dele opp svaret og se på utemiljø, innemiljø og mat:
• Utemiljø:
o Allergenmengden er neppe vesentlig endret
o Det kan likevel nevnes at allergener ofte er forsvarsproteiner som produseres i
større mengder under stress. Det hevdes av noen at for eksempel bjørkepollen
fra bjørk utsatt for trafikkforurensning kan være mer allergenholdig enn pollen
fra bjørk som vokser under gunstige forhold.
o Ozon (bakkenært ozon) og nitrogendioksid har en viss adjuvanseffekt, både på
allergiutvikling og iallfall på utløsing av allergiske reaksjoner hos allergikere.
Denne trafikk-avhengige forurensningen har ikke blitt redusert slik som mye
annen forurensning, og har delvis økt.
o Fine partikler fra mange forbrenningsprosesser (dieseleksos, kanskje
vedfyring) er vist å ha adjuvanseffekt. Bruken av diesel har økt betydelig –
dieselbiler er for utemiljøet hva røykere er for innemiljøet, så lenge gode
rensemetoder for eksosen ikke er utviklet og brukt på alle dieselmotorer (de
fine dieseleksospartiklene er for øvrig nylig vist å ha en kraftig CO2-lignende
effekt på global oppvarming, slik at diesel også på denne måten er mindre
miljøvennlig enn bensin)
o Ozonlaget tynnes og vi soler oss mer enn før – det er data som tyder på at UVbestråling er med på å vri immunresponsen i en allergisk retning
• Innemiljø:
o Det hevdes at vi har tettere boliger med høyere luftfuktighet enn før, med
større mengder husstøvmidd. Nå ser det ut til at middproblemet ikke er stort i
betydelige områder i Norge, og generelt finnes det lite god dokumentasjon for
en økning av middallergenforekomsten i hjem i Nord-Europa de siste ti-årene.
o Tettere boliger og mindre bruk av vedfyring (som øker luftutskiftningen) og
nye materialer kan likevel ha gitt en dårligere luftutskiftning og kanskje større
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•

avdunstninger som resulterer i en større konsentrasjon av alle slag stoffer fra
bygningsmaterialer, maling og apparater.
Mat:
o Matvanene har endret seg dramatisk de siste ti-årene. Mengden vi får av
mange komponenter i maten er endret.

Er vår mottakelighet for allergiutvikling økt?
• Genetikk – genene i befolkningen er neppe nok endret i løpet av noen ti-år til å
forklare endringen i allergiforekomst. Årsakene må derfor ligge i miljøet.
• På grunn av endrede matvaner får vi endrede mengder av komponenter i maten som
kanskje kan påvirke utvikling av astma og allergi, eller styrken på
betennelsesreaksjonene ved disse tilstandene. Fettsyrer, vitaminer og antioksidanter er
stoffer som er grunnlag for mange hypoteser, og det finnes en viss mengde
dokumentasjon – blant annet synes frukt og grønnsaker å ha en viss beskyttende
effekt mot astma.
• Mindre mosjon og økt fedme, ikke minst i barneårene men også senere, er trukket inn
som en forklaring på økt forekomst særlig av astma. Det finnes også en del
epidemiologisk dokumentasjon, særlig for kvinner, for at overvekt gir økt bronkial
reaktivitet og astma. Fysiologisk dokumentasjon finnes for at lungevev som ikke
tøyes og strekkes nok under utviklingen blir hyperreaktivt, slik at manglende fysisk
aktivitet hos barn som sitter i ro ved TV’en og med dataspill i stedet for å leke, kan
være en risikofaktor. Samtidig er prestasjonsidrett en risikofaktor for astma.– ” Send
trenerne hjem og la barna leke” (Thomas Platts-Mills).
• Stress synes å være en faktor som både kan bidra til astmautvikling, og som forverrer
allergisk sykdom.
• Endrede hormonelle forhold på grunn av mødres p-pillebruk og
forurensningskomponenter i miljøet med hormonlignende effekter har vært lansert
som en årsak til mer astma og allergi, men dokumentasjon mangler stort sett
• For lite naturlig stimulering av immunsystemet gjennom kontakt med mikrober – den
mye omdiskuterte ”hygienehypotesen”. Også fordi vi separat skal se litt på endotoksin
i forhold til astma og allergi, skal vi vie hygienehypotesen som forklaring på økt
mottakelighet for astma og allergi litt ekstra oppmerksomhet.
Hygienehypotesen
En del sosiale faktorer er vist å være risikofaktorer i forhold til astma og allergi, trolig på
grunn av de endringer i miljøforhold som følger med endrede sosiale forhold. Blant slike
sosiale forhold nevner vi
• Vestlig livsstil – forbrukersamfunnet
• Høg inntekt
• God utdannelse
• Få barn å vokse opp sammen med/ingen eldre søsken
Disse faktorene gjelde både i global målestokk – industrialiserte land kontra utviklingsland, i
nasjonal måle stokk innen samme region (Vest-Tyskland kontra Øst-Tyskland, Sverige kontra
Polen eller Estland), og for ulike sosiale lag innen samme samfunn – dette siste er vist både i
England og i Afrika. Selv i fattige land i Vest-Afrika gir det å ha en minimal, liten
ekstrainntekt økt allergirisiko, og i Saudi-Arabia gir innslag av ”vestlig” livsstil som å spise
på hamburger-restaurant økt allergirisiko. Bedre hygiene og redusert eksponering for
mikrober er foreslått som en forklaring på økt allergi jo høyere man kommer på den sosiale
skala.
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Hygienehypotesen – cellebiologisk nivå
Mange mikrober vil stimulere celler i det naturlige immunforsvaret på en slik måte at de
styrer responsen i det spesifikke immunsystemet i en ikke-allergisk retning, og i stedet
engasjerer immunapparatet med responser knyttet til infeksjonsforsvar. Dette er det en
rikholdig vitenskapelig dokumentasjon for. Prinsippet er illustrert i Fig. 1.

Mikrober
Makrofager
Dendrittiske celler

IL-12

NK-celler IFN-γ
γ

IFN-γγ
IL-2

IFN-γγ

CD4+ T celler

Th1 celler

T celler

Løvik 2000

Fig 1

Hygienehypotesen – fysiologisk nivå
For å unngå ”transplantatavstøtning” av fosteret, som jo er vevs-uforlikelig med mor, er det
intrauterint et miljø som kan sies å ha en viss Th2- eller allergi-disponerende overvekt. For at
barnet ikke skal utvikle seg i allergisk retning, er det derfor nødvendig med en korreksjon av
”den immunologiske kurs” i Th1-retning etter fødselen. Denne korreksjonen kan naturligvis
være kodet inn som et tidsur og komme av seg selv slik som mange andre prosesser i kroppen
har en ”tidsurfunksjon”, men mange hevder at kurskorreksjonen må komme utenfra, fra
miljøet. Kanskje er ikke dette unaturlig, siden immunforsvaret i så stor grad er en
”miljøsensor”, et apparat som skal oppfange signaler fra miljøet og respondere (helst adekvat)
på dem. Prinsippet med at miljøpåvirkning etter fødselen påvirker kursen til immunforsvaret,
er illustrert i Fig. 2.
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FIG 2

Hygienehypotesen – hva forteller epidemiologene?
Epidemiologene forteller oss om resultatene fra en lang rekke undersøkelser som aldri er
entydige, men der forskjell i eksponering for mikrober kan være en forklaring. Enkelt
oppsummert har vi denne listen:
• ”The siblings story” – en lang rekke undersøkelser har vist at det å ha flere søsken, og
særlig eldre søsken, og særlig om disse er gutter, reduserer risikoen for allergi
• ”The East-West story” - kommunisme beskyttet tilsynelatende mot allergi og astma,
ettersom det var to-tre ganger mindre av disse tilstandene i kommunistlandene i ØstEuropa, i Albania og i Folkerepublikken Kina enn i Vest-Europa.
• ”The social gradients story” – vi har allerede omtalt hvordan den sosiale gradient i
verdensmålestokk, på nasjonsnivå og innen ett og samme samfunn gir en tilsvarende
gradient i allergiforekomst – allergi er de rene og pene og rikes sykdom, ”prisen vi
betaler for å være velstående og friske”.
• ”The kindergarten story” – undersøkelser både fra Europa og USA viser at det
reduserer risikoen for allergi og astma å begynne i barnehage tidlig, før ett års alder,
men bare dersom du har liten familie hjemme slik at du ikke får nok mikrobepåfyll der
• ”The MAS story” – tysk multisenterundersøkelse viste at lette, trivielle
virusinfeksjoner hos barna var ledsaget av redusert risiko for allergi
• ”The anhroposophic schoolchildren story” – undersøkelse i Stockholm som viste at
barn på antroposofiske skoler hadde bare halvparten så mye allergi som barn i samme
lokalsamfunn som gikk på vanlige skoler, og det var en dose-responseffekt i forhold
til hvor strengt barna fulgte Rudolf Steiners lære
• ”The antibiotic story” – behandling med bredspektrede antibiotika tidlig i livet gir økt
risiko for allergi – iallfall ifølge tidlige artikler som fant dette og stadig siteres, noen
gode nyere undersøkelser har ikke kunnet bekrefte dette
• ”The intestinal flora story” – barn med allergi har en annen tarmflora enn barn uten
allergi, som hevdes å ha en tarmflora mer lik den alle hadde for 50 år siden.
Melkesyrebakterier er for eksempel assosiert med lav allergiforekomst, og det er også
gjort intervensjonsstudier med tilførsel av melkesyrebakterier med resultat som kan
tyde på at disse bakteriene reduserer allergiforekomsten. En lang rekke
tarmfloraundersøkelser av barn i forhold til allergi er på gang, og et halvt dusin er
publisert. Problemet er imidlertid hele tiden hva som er årsak og hva som er virkning
og hva som er ledsagefenomen, bortsett fra i intervensjonsstudier.
• ”The vaginal flora story” – det er publisert sammenhenger mellom mors vaginalflora
og barnets risiko for senere astma.
• ”The cat & dog story” – en rekke nyere studier har funnet at det beskytter mot allergi å
ha hund og katt. Ett av stridstemaene er om forklaringen – dersom man i det hele tatt
godtar funnene – er økt allergeneksponering eller økt eksponering for mikrober og
mikrobekomponenter på grunn av dyra.
• ”The farmchildren story” – barn som vokser opp på gård, og særlig dersom det er dyr
på gården, har halvert risiko for astma og allergi ifølge et godt dusin undersøkelser i
Europa, Asia og Nord-Amerika. Økt mikrobeeksponering er en av flere mulige
forklaringer.
• ”The endotoxin story” – ett snaut titalls publikasjoner har målt endotoksinmengden i
husstøv og sett på korrelasjon med astma og allergi. Tendensen er at endotoksin
reduserer risikoen for allergi, men øker risikoen for astma.
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Innsikt 1
Astma og allergi – fast følge eller ekteskap?
Det er sagt at astma ikke er en sykdom, men en definisjon (som omfatter flere sykdommer).
Tradisjonelt ser vi oftest på astma som en allergisk sykdom, mer eller mindre, selv om vi har
”intrinsic” astma også. Astma og allergi følges ofte, men det kan spørres om hvor ofte det er
et årsaksforhold mellom astma og allergi, eller om det ofte ”bare” er parallelle fenomener hos
individer med sterk disposisjon for begge.
Eosinofil, allergisk astma
Allergi er assosiert med Th2-respons i immunsystemet, og dette gjelder også allergisk astma.
Eosinofile granulocytter er avhengige av Th2-lymfocyttenes cytokiner, og er et typisk
kjennetegn ved allergisk astma. Eosinofil betennelse er typisk til stede ved allergisk astma, og
en periode på 90-tallet var man nær ved å definere astma som eosinofil betennelse i lungene.
Ned med den eosinofile, opp med den nøytrofile granulocytten!
Den eosinofile granulocytten er utvilsomt ofte en meget sentral celle i patofysiologien ved
astma, men det har vært en tendens i faglitteraturene de senere årene til å redusere dens
betydning noe. Samtidig er den nøytrofile granulocytten løftet fram stadig mer som
betydningsfull. Dette kommer også til uttrykk ved at tilbudet av kommersielle tester for
markører på eosinofil betennelse er i ferd med å bli redusert, samtidig som det jaktes på gode
tester for nøytrofil betennelse.
Nøytrofil, ikke-allergisk astma
En forskergruppe omkring Douwes og medarbeidere har i flere publikasjoner sett på forholdet
mellom atopi og astma, og funnet et større skille enn oftest antatt. I en litterturstudie fra 2002
gikk de gjennom alle artikler fra 1995 og senere som på grunnlag av bronkialskyllevæske
eller biopsier tillot klassifisering av astmaen som eosinofil eller nøytrofil, og der pasientene
ikke var utvalgt på grunnlag av atopi/allergi. De fant at hos voksne var det 54% eosinofil
astma, hos barn bare 46% eosinofil astma. Konklusjonen er at under halvparten av all astma er
allergisk. De foreslår å gruppere astma i to hovedgrupper, omtrent like store: allergisk,
eosinofil astma (”det spesifikke immunsystemets astma”) og ikke-allergisk, nøytrofil astma
(”det naturlige immunforsvarets astma”. Også lettere astma kunne være nøytrofil. Selv om
det klart finnes blandingsformer, selv om behandling kan virke inn (steroider gir mer
nøytrofili), og selv om betydningen av varighet/kronisitet ikke er klar, kan inndelingen i
eosinofil og nøytrofil astma være nyttig, og iallfall stimulere forebygging og forskning til
”ikke bare å tenke allergi”.

Innsikt 2
Th1-Th2-paradigmet
Helt siden Tim Mosmann i 1986 publiserte sin første artikkel om klassifisering av Thlymfocyttene i to typer, Th1 og Th2, etter cytokinmønsteret, har Th1-Th2-paradigmet preget
tenkningen når det gjelder allergisk immunrespons (Fig. 3).
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Fig. 3
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Allergi, har vi sagt, er resultatet av en ubalanse med hensyn til Th1-Th2-respons, der det blir
for mye Th2 (Fig. 4). Og vel er det fortsatt slik at allergi forutsetter Th2-respons, men det er
ikke nok. Og ”årsaken” til allergi er kanskje ikke for mye Th2, fordi allergenene svært ofte gir
en Th2-respons uansett. Spørsmålet nå er om Th2-responsen gir allergi eller ikke!
F ig . 4
Th1

Th2
L ø v ik 2 0 0 3

Prøver kattene å lære oss noe?
Flere studier har funnet at det å ha katt, ser ut til å beskytte mot allergi snarere enn å være en
risikofaktor. Ikke alle godtar denne epidemiologien, men funnene har iallfall stimulert til
nytenkning, som har god biologisk forankring. Prinsippet er vist i Fig. 5. Etter som mengden
katteallergen vi utsettes for øker, får vi tiltagende produksjon av katteallergenspesifikt IgG4,
som er Th2-avhengig men ikke allergifremkallende. Samtidig flater produksjonen av spesifikt
IgE ut (linje A) eller kanskje til og med reduseres (klokkeformet kurve, linje B), og
allergitendensen avtar. Data tyder på at dette kan gjelde også andre allergener enn katt.

Fig. 5

IgG4

Platts-Mills TAE et al. Clin Exp All 2002; 32:335-38.
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Allergisk Th2-respons og ikke-allergisk, ”alternativ” Th2-respons
Kattene forteller oss altså at det er to typer Th2-respons, en allergisk Th2-respons dominert av
IgE og en ikke-allergisk ”alternativ” Th2-respons dominert av IgG4.
Når vi ikke er allergiske, skyldes det ofte ikke fravær av Th2-reaksjon, men at vi har en
”alternativ” Th2-reaksjon.
T regulatoriske celler
Utviklingen av en ”alternativ” Th2-respons styres av såkalte T regulatoriske celler, som
produserer cytokinene IL-10 og TGF-β (Fig 6; Fig 7).

Treg

Fig. 6

• IL-10
• TGF-ββ

Allergisk Th2

Alternativ Th2

• IgE

• IgG4
Løvik 2003

Allergi – mer enn én balanse
For å illustrere hva som går galt ved allergi, trenger vi på denne bakgrunn mer enn en vekt
(Fig. 7). Først må vi ha en vekt med ubalanse til Th2-siden, men det gir ikke sykdom, og vil
for mange allergener være forholdsvis ”normalt”. Allergiske blir vi først dersom den lille
vekta som står på den store også tipper til feil side, mot en allergisk, IgE-dominert respons i
stedet for en IgG4-dominert, ikke allergisk ”alternativ” Th2-respons.
Fig. 7

Platts-Mills TAE et al. Clin Exp All 2002; 32:335-38.

Hva beskytter – mikrober eller nok allergen?
I kattesammenheng ser vi, iallfall om vi godtar den engelsk-amerikanske allergologen
Thomas Platts-Mills teori, at katteallergen beskytter mot katteallergi om allergenmengden er
stor nok. Hygienehypotesen tolket i forhold til mikrober kan da være helt feil – det er
allergenmengden som teller, og ”hygienehypotesen” må omtolkes til å gjelde for stor
renslighet som gjør at allergeneksponeringen blir for liten. MEN – vi kan likevel ikke hive ut
mikrobene som en faktor i styringen av immunresponsen. Mikrober og stoffer fram dem, som
endotoksin, kan påvirke immunresponsen. I musemodeller er drepte mykobakterier (M.
vaccae) funnet å være en sterk stimulator av regulatoriske T-lymfocytter, med TGF-β som det
kanskje viktigste cytokin. Så igjen ser vi at det er ikke bare allergenene alene som styrer
immunresponsen – mye avhenger av ulike adjuvans, miljøfaktorer som påvirker responsen i
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den ene eller andre retningen (egentlig kanskje opp- og nedregulerer de komponenter av en
sammensatt respons). Miljøpåvirkningen når den spesifikke immunresponsen skjer, er
avgjørende.

Th2allergisk

Th2alternativ

Fig. 8
Th1

Th2
Løvik 2003

Litteratur

En sentral referanse med hensyn til alternativ Th2-respons er angitt i Fig. 4 og Fig. 5.
Litteraturreferanser om de ulike temaer kan ellers fås ved å kontakte forfatteren,
martinus.lovik@fhi.no, faks 22 04 26 86.
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Fukt og inneklima, problemårsaker, risikovurderinger og mottiltak
Jan Vilhelm Bakke, Arbeidstilsynet og Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland sykehus.
Sammendrag
Fukt og fuktskader regnes blant de alvorligste risikofaktorer i inneklima. Epidemiologiske
undersøkelser viser klar overhyppighet av allergisk sensibilisering, utløsning av allergi og
forekomst av luftveislidelser, både i form av irritasjonstilstander i luftveiene, vanlige
luftveisinfeksjoner og kroniske luftveislidelser. Samtidig er det stor usikkerhet om hva som
ligger til grunn for disse effektene. Man kjenner til flere mulige mekanismer for effekt, men
uten å ha oversikt over deres relative betydning. Man vet heller ikke nok om hvor stor en
skade må være før den medfører økt helserisiko. Det er heller ikke gode kriterier for hva som
kan regnes for ”godt nok” etter utbedringer.
I Norge baserer myndigheter som regulerer slike forhold seg på risikovurderinger fra
Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Gjeldende vurderinger er gitt i rapporten ”Anbefalte faglige
normer for inneklima”. Se kapittel 5 om fuktproblemer, den er tilgjengelig på nettet:
http://www.folkehelsa.no/publ/rapporter/1998_2_inneklimanormer.html#TopOfPage .
Nasjonalt Folkehelseinstitutt har dessuten publisere en rapport som spesielt tar for seg
risikovurderinger i forbindelse med fuktproblemer i skoler og barnehager:
http://www.folkehelsa.no/publ/brosjyrer/fuktproblemerskolebhg.html
En internasjonal faglig konsensusrapport om inneklima i skolebygg er lagt på nettet i svensk
versjon på det svenske folkehelseinstituttet http://www.fhi.se/shop/material_pdf/attskapa.pdf .
Fukt/mugg anses som viktigste risikofaktor utenom røyking/passiv røyking (Kapittel 4).
Arbeidstilsynets veiledning om Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen, bestillingsnr 444
http://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/veiledninger/veil444.html tar opp fukt flere steder.
Bygning og installasjoner skal holdes rene og tørre. Fuktproblemer skal utbedres. Dersom det
er klar overhyppighet av personer i miljøet som har bygningsrelaterte plager med forverrelse
av allergier og luftveislidelser kan stengning av de aktuelle lokaler være aktuelt, både etter
kommunehelseloven og arbeidsmiljøloven.
Det er viktig ved utbedringer at brukere skjermes fullstendig og at de som gjennomfører
utbedringene bruker nødvendige vernetiltak, se Arbeidstilsynets publikasjoner
bestillingsnummer 549 og 550:
http://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/veiledninger/veil549.html
http://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/fors550.html
Befuktning bør unngås, dersom det er absolutt nødvendig bør det kun befuktes lokalt til det
minimum som er nødvendig og installasjonene må underlegges regelmessig tilsyn, renhold
og vedlikehold slik at opphopning av mikrobiologisk agens og biofilm forekommer.
Kjøleinstallasjoner må overvåkes med hensyn til kondens og fare for biologisk aktivitet
(biofilm, bl.a. med mugg og bakterier). Kjøletårn og andre installasjoner som kan medføre
dannelse av aerosoler av vann må underlegges strenge kvalitetssikringsprosedyrer for å unngå
spredning av bioaerosoler som kan medføre eksponering for helseskadelige biologiske agens.
Se eget manuskript om ”Legionærsyken, legionella og kjøletårn”
http://www.arbeidstilsynet.no/publikasjoner/rapporter/pdf/legion.pdf .
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Årsaker, følger, effekter og ulike markører
Karakterisering av ”fukt” er svært varierende, lite standardisert og entydig. Med ”fukt” menes
både generelt høy fuktighet i miljøet, i installasjoner og mer eller mindre lokale effekter på
materialer, produkter og forurensninger som medfører ulike biologiske og kjemiske effekter
og som i neste omgang kan gi ulike former for emisjoner og eksponering.
Uheldig ”fukt” i innemiljø kan inndeles på ulike måter. Det kan være hensiktsmessig å dele
årsaksforhold/kilder inn i fire hovedgrupper som kan gli mer eller mindre over i hverandre og
ofte forekommer i kombinasjoner. Fuktproblemer kan skyldes:
1. Inntrengning fra byggegrunn som følge av fuktig grunn, manglende eller sviktende
drenering, tilførsel av overvann ved flom, regnvær, mangelfulle takavløp osv.
Sviktende tekniske løsninger i form av feilaktig eller mangelfull fuktsperre (”plate på
mark”) og mangelfullt konstruerte eller vedlikeholdte kryperom er hyppig.
2. Lekkasjer i bygningskropp/bygningsskall (tak, vegger, vinduer, obs flate tak og
takvinduer) og internt i røranlegg (vanntilførsel, ”skjult anlegg”, sentralvarmeanlegg
og andre vannkilder)
3. For høy generell eller lokal produksjon av fuktighet i bygget i forhold til generell
eller lokal ventilasjon. Kilder til fuktighet kan være våtrom (dusj, bad,
kjøkken/koking, vaskerom etc., spesielt viktige kilder kan være tørketromler, særlig
dersom de er uten kondenssystem og forsvarlig avtrekk, tørkeskap uten avtrekk, mye
tørking av klær inne osv), befuktere og personer. Bygningstekniske problemer oppstår
gjerne der duggpunktet nås først, dvs på kalde flater som dårlig isolerte yttervegger
(”kuldebroer”, vinduer med lav isolasjonsevne) uisolerte kaldtvannsrør, i veggene på
feilaktig konstruerte og vedlikeholdte kjøle- og fryserom og kjøleenheter med for lave
overflatetemperaturer.
Eksfiltrasjon av luft med fuktighet gjennom yttervegger mot kald sone vil lede til
gradvis nedkjøling av luften til den eventuelt nærmer seg og når duggpunktet i veggen.
Dersom det samtidig er materialer i dette området som kan tjene som næringssubstrat
for tilgjengelige mikrobiologiske agens, kan det medføre biologisk aktivitet, for
eksempel muggvekst. Slike problemer kan oppstå særlig rundt våtrom, men også
generelt i deler av huset der det er overtrykk i inne og der det er svikt i fuktsperren. I
eldre bolighus er dette vanligvis problemer som forekommer i de øvre etasjer og
takkonstruksjon, mens nedre del av bygningen gjerne har undertrykk med infiltrasjon
som ikke medfører problemer fordi vi vanligvis har det varmere inne enn ute.
Overtrykk kan også oppstå dersom fraluftsystemet i balansert ventilasjon mister mer
kapasitet enn tilluftsystemet. En del nyere hus er konstruert med tanke på at det skal
være kontinuerlig avtrekksventilasjon. Ved feilbruk og manglende bruk kan det
medføre problemer med manglende utlufting, høy fuktighet og uheldige trykkforhold.
Lav ventilasjon vil i tillegg til økt fuktighet også medføre opphopning av andre stoffer
som avgis fra kilder i innemiljø. Økt fuktighet i byggematerialer vil dessuten kunne
medføre økt avspaltning av en rekke kjemikalier, bl.a. formaldehyd fra produkter som
inneholder ureaformaldehydlim, andre aldehyder, etylheksanol, fenol, ammoniakk etc.
4. ”Byggfukt” som skyldes at fukt bygges inn og innelukkes i materialer og
konstruksjoner under byggeprosessen. Vanlige årsaker er for rask byggeprosess, for
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kort tid til herding av betong før tildekking, nedfuktede og mangelfullt uttørkede
byggematerialer, mangelfull fuktsikring av bygg og materialer under byggeprosessen
og feilaktig bruk av byggematerialer på steder der høy fuktighet må påregnes.
Ulike materialer har ulik toleranse for fuktighet før biologiske og kjemiske nedbrytningsprosesser starter. Doble gipsplater med papirkjerne er et godt eksempel på et nytt produkt med
lav toleranse særlig for Stachybotrys. Ulike biologiske agens har ulike preferanser til
næringssubstrat og temperatur/fuktighet. Mange har evne til å overleve i for dem betydelig
mindre ”gunstige” livsvilkår enn de krav de stiller for å kunne etablere seg i første omgang.
Husstøvmidd (husmidd) (http://www.toyen.uio.no/zoomus/minste_husdyr/arter/husmidd.html
se også melmidd http://www.toyen.uio.no/zoomus/minste_husdyr/arter/melmidd.html ) har
behov for gode ernærings-, temperatur- og fuktighetsforhold for å etablere seg, men kan
overleve under betydelig verre forhold. For ulike middarter er avføringspartikler viktige
allergener. Dersom næringssubstratet for midden inneholder muggsopp kan det medføre at
aktuelle antigenene for husstøvmidd tilsvarer antigener fra de aktuelle arter av muggsopp.
Ulike lagermidd krever ansamlinger av ulike former for biologisk støv for å kunne etablere
seg i tillegg til at fuktighet og temperatur må ligge innenfor visse rammer.
Kakerlakker er i mange land identifisert som viktige kilder til allergener. I Norge er de kjent i
bakerier med stabilt høy temperatur nær bakerovn og tilgang til næring i form av mel og andre
bakervarer http://www.toyen.uio.no/zoomus/minste_husdyr/arter/tysk_kakerlakk.html. Også
hussiriss er registrert http://www.folkehelsa.no/tema/skadedyr/dyr/andre/hussiriss.html .
Sølvkre ( http://www.toyen.uio.no/zoomus/minste_husdyr/arter/solvkre.html ) kan være en
fuktindikator. Insekter kan i seg selv medføre allergener, døde insekter kan brytes ned av
ulike rovmiddarter eller muggsopp som så igjen kan produsere kjente allergener.
Gram-negative bakterier er kjent fra våte miljøer i befuktingsinstallasjoner og ulike
komposteringsprosesser, bl.a. termofile actinomyceter. De kan bidra med viktige
komponenter til biologisk støv, bl.a. endotoksiner.
Ulike muggarter forekommer normalt i alle miljø, men gjerne i en balansert og ”normal”
sammensetning med naturlige årstidsvariasjoner. De inngår sammen med gram-negative
bakterier og ulike midd- og insektarter i komposteringsprosesser. Termofile arter kan tåle
svært høye temperaturer som samtidig utrydder annet liv. I en komposteringsprosess ser man
ofte ulike økologier i ulike lag av biomassen og ved ulike tidspunkter i prosessen. Prosesser
som kan sammenlignes med komposteringsprosesser kan oppstå der større mengder biologisk
materiale hopes opp under gunstige vekstforhold med hensyn til temperatur og fuktighet, for
eksempel i luftfiltre eller ved andre muligheter for oppsamling av forurensning i
klimainstallasjoner eller steder i bygget der biologisk støv får anledning til å samle seg under
tilsvarende forhold.
Når muggvekst utsettes for uttørking eller sviktende tilgang til næringssubstrat endrer de ofte
stoffskifte (sekundærmetabolisme) og kan blant annet danne ulike toksiner, luktstoffer,
irritanter og sporer. Sporedannelse eller endring av stoffskifte med toksindannelse skjer
sjelden dersom muggveksten pågår med optimal tilgang på fuktighet og næring. Endringene i
aktivitetene kan forstås som en overlevelsesstrategi for kulturer som trues av konkurrerende
agens eller svikt i tilgang på næring eller fuktighet.
Sporedannelse oppstår gjerne i uttørkingsprosesser. Biologiske stoffskifteprosesser medfører i
tillegg dannelse av en rekke ulike organiske metabolitter i form av flyktige organiske gasser
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som i mange tilfelle også kan finnes som resultat av rent kjemiske emisjons-, herdings- eller
nedbrytingsprosesser (f.eks. toluen, metylketoner, 3-metyl-1-butanol osv). I litteraturen
betegnes dette ofte som MVOC (Microbiological Volatile Organic Compounds).
Bestemmende for mønsteret i sammensetningen av emisjonene er både hvilke agens det dreier
seg om og det aktuelle substratet de vokser på. Derfor er det betydelige metodeproblemer i det
å bruke emisjonsmønstre (”fingerprint” i GC-MS) som indikator på dette.
Dersom muggarter tilpasser seg forhold som gjør at de kan trives ved kroppstemperatur
(37oC) kan de bryte gjennom en av organismens forsvarsbarrierer for infeksjoner, nemlig
kroppstemperaturen. Dessuten vil levende agens ha større allergent, biologisk og
immunologisk skadepotensial enn døde agens. SINTEF/Unimed bruker dyrkning både ved 20
og 37 grader for å fange opp slike forhold og det er biologisk plausibelt å se på evne til vekst
ved 37 grader som en potensiell ekstra virulensfaktor for mugg.
Siden det kun er mindre enn 30% av de tilstedeværende arter som lar seg dyrke kan det være
viktig å bruke metoder som gir minst mulig ”svinn” under prøvetakingen. Det er et argument
for å bruke metoder som gir direkte aksess til hensiktsmessige medier under prøvetakingen,
såkalte levendemålinger. Dersom luften først fanges opp på filter og transporteres i kortere
eller lengre tid før dyrkning, vil noen arter kunne dø under veis. Visse arter vil dessuten kunne
bli utkonkurrert av andre under selve dyrkningen slik at de ikke kan observeres i selve mediet
når det skal avleses, dette kan for eksempel gjelde Stachybotrys som antagelig kan overvokses
av Penicillium under dyrkningen. Derfor har vi behov for metodeutvikling for å få frem bedre
eksponeringsmarkører:
selektive medier for dyrkning
direkte metoder (elektronmikroskopi)
endotoksiner, glukaner, mykotoksiner eller andre markører
For alle metoder er det mer eller mindre behov for bedre karakterisering av ”normalforhold”.
Markører for fukt
Synlige fuktskader, vannskader, muggvekst – særlig på svake steder i konstruksjonen.
Synlige forandringer ved inspeksjon av installasjoner, luftinntak, filter, aggregater,
befuktere, kjøleenheter (”fan-coils”) og andre kjøleinnretninger etc.
Insekter.
Kondens på yttervinduer i fyringssesongen har vært brukt som indikator for
fuktproblemer, men fanger kun opp forekomst av høy innendørs luftfuktighet når det
kombineres med dårlig isolasjonsevne i yttervinduer
Lukt
Målinger av fuktighet i materialer, konstruksjoner, i romluft og på flater, det fins flere
ulike metoder av ulike kvalitet og egenskap
Unormal mikrobiologi i luft (levendemålinger med ulike metoder, dyrkning etter
oppsamling på filter eller direkte fra materialprøver, det er et problem at mindre enn
30% av aktuelle biologiske agens lar seg dyrke fra slike prøver, evne til vekst ved
kroppstemperatur, ”fingerprint” av stoffskifteprodukter/MVOC i GC-MS)
Glukaner, endotoksiner, mykotoksiner etc
Immunokjemiske metoder for påvisning av spesifikke allergener
Kjemisk analyse av ”signalstoffer”, f. eks. 2-heksanol, fenol, aldehyder og ammoniakk
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Biomarkører for eksponering og effekt
SINTEF/Unimed har vist at det kan påvises betydelig høyere forekomst av spesifikk
IgG-respons hos personer eksponert for mikrobiologiske agens i byggfukt når det
anvendes stedsspesifikke antigener sammenlignet med kommersielle antigener fra
samme arter. Dette kan imidlertid ses på som påvisning av en normal immunrespons
hos de eksponerte, men viser likevel at påvirkningen har vært tilstrekkelig til å gi
immunrespons. Tilsvarende metoder kan teoretisk tas i bruk for IgE og stedsspesifikke
antigener kan også anvendes for prikktester for å avklare i hvor stor grad spesifikke
IgE-medierte responser har betydning. Dagens sparsomme data indikerer imidlertid at
mekanismer for adjuvanseffekter kan ha større betydning.
Undersøkelser av ekspektorat, neselim og tårevæske for biomarkører på
inflammasjonsrespons
Effekter på øyeslimhinnen, tårefilm, sårdannelse, blinkefrekvens osv
Akustisk rinometri for å måle grad av slimhinnehevelse
Lungeparametere for de som måtte ha respons i nedre luftveier
Risikoinstallasjoner og konstruksjoner, eksempler
tørketromler uten kondensering
tørkeskap uten avtrekk/ventilasjon
svømmehaller, særlig uten avfuktingssystemer og med ”handicap-svømming” med
oppvarming av vannet til høye temperaturer som gir økt risiko for kondens og
fuktskader i bygningskonstruksjonen
dusj-, badstu- og garderobeanlegg med intens bruk kombinert med mangelfull
ventilasjon eller sviktende bruk av ventilasjon
høy intern fuktproduksjon kombinert med lav ventilasjon og ”kuldebroer” i
bygningskonstruksjonen, særlig dersom de svake punktene også er kombinert med lett
tilgjengelig ”næring” for mikrobiologisk aktivitet
bygningstekniske hulrom mot yttervegg med fare for kondens
befuktings- og kjøleinstallasjoner
lukkede og skjulte røranlegg
uisolert kaldtvannstilførsel mot yttervegg
uisolerte kaldtvannsrør med overflatekondens
flate tak
beplanting og blomstervanning inn mot yttervegger
uheldig plassering og utforming av luftinntak
krypkjellere, særlig ved høy tilgang på fukt fra grunn og ventilasjon/”god lufting” på
sommeren med uteluft som kjøles ned og kondenserer ut fuktighet i kjelleren. Ved
innhold av my lett komposterbare forurensninger gir det problemer med lukt og
fuktskader. Dette kan være et omfattende problem også i Norge (se:
http://www.smahusskadenamnden.se/Rapport_ssn.pdf )
”plate på mark”
forhold som skaper overtrykk i deler av bygget og fører til eksfiltrasjon av luft
gjennom sårbare ytterveggskonstruksjoner
Mer finnes hos Byggforsk, Hus & Helse: http://www.be.no/beweb/info/hh/komp/04fukt.html
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Risikovurdering og risikohåndtering – begreper og definisjoner
Vi ønsker å fremme helse, trivsel og holde risiko på et akseptabelt lavt nivå. Når miljøforhold
gir uakseptabel risiko ønsker vi å sette i verk tiltak som informasjon, regelverk eller tilsyn
som fremmer ulike hygieniske, tekniske eller organisatoriske tiltak. Dette må baseres på
risikovurderinger som skal være saklige og partsuavhengige og utgjøre et beslutningsunderlag
for hva som skal gjøres (risikohåndtering). Så kommer økonomiske, politiske og tekniske
vurderinger inn. Mulighetene for faktisk å gjøre noe, kostnadene ved det og hvilket risikonivå
som kan aksepteres er gjenstand for ulike avveininger fra ulike interessegrupper.
Risiko (risk): Begrepet omfatter sannsynligheten for en negativ effekt og dens konsekvenser.
Den kan ta et individuelt utgangspunkt eller et samfunnsmessig. På det samfunnsmessige nivå
kommer også hyppigheten av forholdene og effektene inn i regnskapet.
Risikovurdering (risk assessment) består i innsamling og evaluering av data om fare som
underlag for beslutninger. Ulike modeller foreligger, men prosessen inneholder vanligvis fire
elementer:
1.
Påvisning av fare (Hazard identification) ("risikoidentifisering") påvisning av
uønskede effekter med ulike metoder med fastsettelse av kvalitative sammenhenger
mellom eksponering og effekt. Det er statistisk sammenheng mellom bygningsmessige
forhold med fukt og ulike helseeffekter. Vi kjenner også en del kjemiske og biologiske
agens som er relatert til fukt og som vi vet i visse situasjoner og for enkelte kan
medføre visse effekter.
2.

Fastsettelse av dose-respons (Dose-response assessments) Fastsettelse av
kvantitative sammenhenger mellom eksponering og effekt. Selv om vi kjenner en del
kvalitative sammenhenger, dels også på semikvantitativt (-/+/++/+++) eller på ordinalt
(> = <) nivå, så vet vi lite som tillater oss å kvantifisere sammenhenger og sette
normer, standarder eller grenseverdier. Effektene synes også ofte å være sterkt betinget
av individuell sårbarhet. Mange forhold, mekanismer og effekter synes å virke
samtidig. Vi mangler gode markører, særlig for effekt men også for eksponering.

3.

Fastsettelse av eksponeringsnivå (Exposure assessment) kan måles i intensitet,
frekvens og varighet. Våre muligheter er begrenset av mangelfull kjennskap til
mekanismer, faktorer, dose-respons og dose-effekt-forhold. Vi har mange gode
indikatorer for fukt, men vi vet ikke om og i hvor stor grad de har relevans for effekt.
Penicillium kan være en god markør for eksponering for fukt, mens Aspergillus
muligens er mindre egnet som indikator for fukt, men kan være markør for helserisiko,
i det minste for visse arter og visse sårbare personer. Vi vet at også mange andre kjente
og ukjente agens kan virke gjennom ulike kjente og ukjente mekanismer.

4.

Risikokarakterisering (Risk characterisation) innbefatter en ”vitenskapelig”, habil
og saklig nøytral oppsummering av alle tilgjengelige data. Dette innbefatter en
vurdering av sannsynligheten for effekter i befolkningen inkludert evaluering av
usikkerhetsfaktorene ved vurdering av effektenes sannsynlighet og alvorlighetsgrad.

Evaluering av risiko (Risk evaluation) omfatter avveining mellom hva som blir ansett å
være et forsvarlig lavt nivå av risiko og de fysiske og økonomiske mulighetene for å nå et
slikt nivå (risiko-nytte analyse).
Håndtering av risiko, ”mottiltak” (Risk management) omfatter de forebyggende tiltak som
blir satt i verk basert på de skadelige egenskaper ved de aktuelle forholdene og under
18

hensyntagen til økonomiske, sosiale og politiske faktorer sammen med de fysiske og
teknologiske muligheter for å redusere eksponering. Her kan resultater av intervensjonsstudier
får betydning for hvilke tiltak som besluttes, eller med andre ord – dokumentasjon av tiltak
som faktisk viser seg å virke. Når konsekvensene av tiltakene er store og kostbare kan det ofte
være svært lønnsomt å øke presisjonen av kunnskapene.
Risikokommunikasjon omfatter hvordan kunnskapene forholdene formidles til
beslutningstakere, media og allmennheten. Også usikkerhet i beslutningsunderlaget bør
komme frem, særlig for de som skal treffe beslutninger som har store konsekvenser. Mange
tror at kunnskapene er betydelig mer omfattende og presise enn de faktisk er. Det fører til
overdrevne forventinger om at vi vet nok til å gi presise risikovurderinger, anvende resultater
av målinger mot eksakte funksjonskrav, normer og grenseverdier.
Kommunikasjon om risiko bør ha preg av dialog og prosess. Dette kan ha stor betydning for
om det settes i verk tiltak og hvilke tiltak som besluttes. Resutatet avhenger sterkt av den
risikooppfatning (Risk perception) som ulike målgrupper utvikler. Det ideelle mål er at de
får en risikooppfatning som er mest mulig i samsvar med de faktiske forhold. Dessverre har
det vist seg svært vanskelig å oppnå dette. Ofte vil faktiske risikoforhold som fortjener
oppmerksomhet i første omgang bli bagatellisert eller benektet, for i neste omgang så å bli
sterkt overdrevet (jfr løsemidler, asbest, Tjschernobyl-saken, akrylamid/Roca-Gil osv). Det er
generelt lite samsvar mellom risikooppfatning om miljøforhold og faktisk tilgjengelig
kunnskap om risiko. Den farges sterkt av ulike parts- og næringsinteresser, hvordan de slår
igjennom i media og ofte av mediabildets egen dynamikk.
Beslutninger og beslutningsunderlag – betydning av erfaring og historisk kunnskap
I praksis må vi ta beslutninger ”her og nå” med de data og kunnskaper vi har. Det kan være en
trøst at mange aksepterte tiltak, regler og risikovurderinger i samfunnet, men også innen
medisinen, ikke er kunnskapsbasert etter moderne vitenskapelige krav. Vi har lang, historisk
basert erfaringskunnskap for at tiltakene virker og er viktige for de formål vi ønsker å oppnå.
Heldigvis er vi i stand til å håndtere en rekke viktige og alvorlige risikoforhold i samfunnet
vårt selv om vi ikke har vitenskapelig holdbare risikovurderinger å bygge på.
Vårt samfunn og velferd er bygget opp gjennom generasjoner til det nivå vi er på i dag takket
være tiltak og risikovurderinger bygget på erfaring og ofte på fullstendig feil vitenskapelig
grunnlag. Likevel har tiltakene virket og er en viktig del av det grunnlaget for vår sivilisasjon.
Offentlige miljørettede tiltak for god hygiene er en forutsetning for at byer og sivilisasjoner
skal kunne utvikle seg over et visst kritisk nivå som begrenses av sykelighet og dødelighet av
miljøbetingede sykdommer (sammenlign med tetthet av laks i mærer).
Babylonerne og assyrerne hadde både vannforsynings- og avløpsanlegg for kloakk 3-4 tusen
år f. Kr. Forholdene ble ytterligere bedre under egypterne. I 3. Mosebok omhandles problemer
knyttet til fukt og mugg i bygninger og på klær og hvordan de skal saneres (3. Mosebok, kap
14, vers 33-48 og kapittel 13, vers 47-59, se vedlegg).
Hygienen som fag har fått navnet etter grekernes Hygieia ”sunnhetens giverinne”, datter av
Asklepios, sønn av Apollon, gud for legekunsten. ”Legekunstens far”, Hippokrates (460-377 f
Kr) beskrev boligenes, luftens, vannets, matens og levemåtens innflytelse på helsen.
Antikkens hygiene kulminerte med Romerriket da keiser Augustus innførte bl.a.
bolighygieniske bestemmelser.
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Vitruvius skrev sine ti bøker om arkitektur et par ti-år før Kristus basert på greske og
romerske kilder. Dette har hatt innflytelse på byggekunst og byutvikling i et par tusen år
(Marcus Vitruvius Pollio. De Architectura. Bok 1-10, se vedlegg). I første kapittel, første bok
skriver han:
”Kompetanse i fysikk gjør ham (arkitekten) i stand til å sikre sunnheten i ulike deler av
landet og avklare variasjonen i klimaforholdene med hensyn til luft og vann i ulike
situasjoner. Dette er spørsmål av høyeste viktighet, ingen bygning kan være sunn uten at
disse forholdene er vektlagt. Han bør studere lovene, særlig de deler som angår
ytterveggene, om de frie løp av vann og avløp for takskjeggets avrenning, regulering av
septiktanker og kloakksystem, og de som har betydning for vindusbelysning. Særlig
lovene om kloakkavløp trenger hans oppmerksomhet slik at han kan hindre at hans
oppdragsgiver blir innblandet i rettssaker når bygningen er ferdigstilt”.
Kapittel 4, innledningen (se også vedlegg).:
”Ved oppføring av murer for en ny by er valg av en sunn plassering det viktigste, den bør
ligge høyt plassert, verken utsatt for tåke eller regn…Naboskap til myrlendt terreng må
unngås for på slike plasser vil morgenluften og dens tåke og damper, ladet med
avdunstingen fra sumpdyr spre en usunn dunst over innbyggernes legemer og gjøre stedet
pestbefengt”.
Etter å ha vært Praetor i Roma på 70-tallet og guvernør i provinsen Storbritannia, ble Sextus
Julius Frontinus (35-103 e.Kr.) i år 97 utnevnt til overingeniør over kontoret for
vannforsyningen i Roma, en svært høy og privilegert stilling. I boka De aquis urbis Romae
(Om vannforsyningen i Roma), første avsnitt skriver han ..”et kontor som ikke bare er opptatt
av byens komfort, men også dens helse og til og med sikkerhet..”.
Gjennom middelalderen forfalt hygienen og mulighetene for storbyer og sivilisasjon frem til
renessansen før verden igjen kunne gå fremover. Sir John Pringle (1707-82) var militærlege
som i 1752 gav ut boka Observations on the Diseases of the Army der han skrev om sykdom i
forbindelse med forråtnelsesprosesser og problemer med ventilasjon og leirhygiene. Han gikk
inn for regler om forsvarlig drenering, adekvate latriner og å unngå myrområder.
Hygienen som moderne vitenskap vokste frem på slutten av 1700 tallet med sin første
professor i Johann Peter Frank (1745-1821) i Østerrike. Han omtalte bl.a. bolighygienen, de
krav som må stilles til boliger og representerte en svært autoritær holdning til hvordan tiltak
skulle gjennomføres (”sunnhetspoliti”).
I 1826 var koleraen begynt å bre seg innover Europa fra Østen med store epidemier og truet
nødvendig sentralisering og byutvikling som forutsetning for moderne industrialisering av
samfunnet. Dette ga grunnlag for observasjoner og erfaringer om effektive tiltak som ble satt i
verk på grunnlag av den Hippokratiske ”miasmelære” som gikk ut på at de smittsomme
sykdommer skyldes utdunstninger fra råtnende og gjærende organiske stoffer og ekskrementog urin-forurenset jordbunn. Dette ga støt til etablering av ordnede kloakk-, søppel- og
drikkevannsforhold, bedre boliger og rensligere matvarer. De gode effektene av dette ga
gjennombrudd for moderne og effektiv hygiene.
På 1830-tallet fikk man økende vitenskapelig kvalitet på de observasjonene som ble gjort om
helse knyttet til opphold i fuktige og mørke boliger. Disse kunnskapene ble etter hvert nedfelt
i offentlig folkehelselovgivning, først i Storbritannia i 1848. Det var en direkte følge av
20

Edwin Chadwicks (1800-1890) ”Report on the Sanitary Conditions of the Labouring
Population of Great Britain in 1842” som inneholdt statistiske undersøkelser om
sammenhengene mellom hygieniske forhold, bl.a. bolighygiene, og helse.
Norge fikk i 1824 sin første professor i hygiene med Fredrik Holst (1791-1871). Han gjorde et
betydelig forarbeid til vår Sundhetslov av 1860 omtrent samtidig som man i Sverige
implementerte tilsvarende tiltak. Av de grunnleggende krav som ble stilt til bygg var tørr
byggegrunn og tørre boliger det som rangerte øverst.
Den gang var infeksjonssykdommene, og blant dem tuberkulosen, den største utfordringen for
helse. I dag må vi erkjenne at det var de hygieniske og ernæringsmessige tiltakene, blant dem
bolighygienen som førte til at vi vant kampen mot tuberkulosen (The health of the nation
1992.). Tilsvarende forhold ser vi også i Norge, jfr illustrasjon under. Kampen var allerede
vunnet da vi fikk antibiotika og BCG-vaksine.

Figur fra Folkehelserapporten 1999: Tilfeller av smitteførende tuberkulose per 100000 innbyggere i Norge
1920–97. Det sentrale tuberkuloseregister.

Dagens globale oppblomstring av tuberkulose, for eksempel i London, New York og andre
steder skjer på nytt i de deler av befolkningen som utsettes for dårlige ernæringsmessige og
bolighygieniske forhold (Mangtani et al 1995, Bhatti et al 1995, Druckner et al 1994).
Professor Axel Holst skrev i 1894 om helseforholdene knyttet til fukt (Holst 1894). Dette er
forenlig også med moderne forskning og epidemiologisk litteratur:
"Kjellerboliger er mer utsatt for sanitære ulemper enn andre boliger......Den er for det
første mest udsat for fugtighed. Den ligger nærmest grunden og derfor vil
fordampning av grundfuktigheden først og fremst gjøre seg gjældende, i
kjelderen..........
...ved siden af fugtighed fører den ogsaa let med sig gasformige forurensninger, stofskifteprodukter fra de forraadnelses- og andre mikrober, som findes i grunden....
...Fugtighed og mørke fremmer smittestoffenes trivsel; de fremmer ogsaa alle slags
forraadnelses- og lignende processer, mugning af klædesplag og madvarer, mug paa
vægge og gulve, hvad der altsammen bidrager til at "bederve" kjelderens luft....
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...Forskjellige lægers erfaringer gaar ud paa, at koldfeber, hvor den forekommer
paafaldende hyppig optræder i kjelderboliger, og at revmatiske affektioner,
nyresygdomme, luftrørs-, lungesygdomme og skrofulose har iøinefaldende let for at
trives der...."
Dagens kunnskaper og risikovurderinger
Vi har på nytt fått økt kunnskap og erkjennelse av at fukt og mugg i bygninger er viktige
miljøfaktorer for helse og velbefinnende. Inneklima som grunnleggende forutsetning for
menneskets miljø har ført til arbeid med menneskerettigheter til inneluft på samme måte som
til vann og ernæring (WHO 2000). Vi har nå en rekke observasjoner og hypoteser om
virkningsmekanismer bak de helseproblemene som er knyttet til fukt i innemiljø (Miller 1992,
Gravesen et al 1994, Samson et al 1994, Sundell & Kjellman 1995, Bornehag et al 2001,
Nevalainen 2002. Bornehag & Sundell 2002).
Fukt kan medføre eksponering for:
allergener: husstøvmidd, sporer fra mugg og bakterier, insektsrester
irritanter/MVOC: irriterende og illeluktende damper og gasser produsert av
mikrobiologisk aktivitet - MVOC (Microbial Volatile Organic Cmpounds)
mykotoksiner: giftsoffer produsert av sopp - vanligvis mugg – av visse arter og under
visse forhold.
endotoksiner, glukaner og andre skadelige effekter av bakterier
avgassing: økt kjemisk avspaltning
fra ulike byggematerialer
Grunnleggende hygieniske krav til boliger
1.
Tørr byggegrunn og tørre boliger
2.
Godt renhold og riktig ventilasjon
3.
Størst mulig tilgang på sollys og fullt
dagslys (bakteriedrepende)
4.
Minst mulig anledning til opphopning
av avfallsstoffer, støv og annen
forurensning ved hensikts-messig
materialvalg og utforming av interiør
og inventar
5.
Hurtig og sikker fjernelse av alle
avfallsstoffer gjennom fagmessig utført
og vedlikeholdte avløpsanlegg,
rasjonelt renhold og renovasjon
6.
Rikelig tilgang på godt, rent vann

Manglende ventilasjon med utlufting av
fuktighet produsert inne medfører økt
fuktnivå. Lav ventilasjon korrelerer med økt
nivå av andre forurensninger i inneluft.
Det er fortsatt usikkert hvilken betydning
disse ulike potensielle årsaksfaktorer bidrar
med. Dessuten kan det foreligge andre, til nå
ikke kjente virkningsmekanismer. Det er også
betydelige mangler i våre kunnskaper om de
ulike mikrobiologiske agens relative
betydning og "farlighetsgrad".

Vi kan likevel slå fast at man fra medisinsk
og vitenskapelig hold allerede før midten av
1800-tallet hadde klare forestillinger om
bolighygienens betydning for helse. De tiltak som ble implementert i løpet av de påfølgende
100 år synes å ha hatt betydelig positiv effekt på folkehelsen (se tekstrammen).
Til tross for den usikkerheten som gjelder har man bred konsensus om en del grunnleggende
forhold. Det svenske Folkhälsoinstitutet arrangerte et nordisk tverrfaglig vitenskapelig
seminar i Stockholm 15. – 16. februar 1996: Varför blir vi sjuka i ”fuktiga byggnader”?
Det var bred faglig enighet om følgende vurderinger som senere er blitt stående:
Det er en klar sammenheng mellom fuktskader og helseproblemer
Det er mange mulige årsaksfohold, men vi vet lite om hvilke som har betydning.
Av mikrobiologiske agens som har betydning er husstøvmidd godt dokumentert, men
også mugg, bakterier og ulike insekter kan ha stor betydning. Noen muggarter kan
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klassifiseres som særlig ondartede. Den sterke relasjon som ses mellom helse og
fuktproblemer i Nord-Sverige kan ikke forklares ut fra husstøvmidd.
Også økt kjemisk avgassing/avspaltning ved økt fuktighet og opphopning av
forurensninger ved lav ventilasjon kan ha betydning
Gamle uttørkede fuktskader kan medføre helseproblemer og må som hovedregel
fjernes fullt ut, men det bør gjøres en helhetlig vurdering i hvert enkelt tilfelle.
Ut over målinger av fuktighet i bygg og i materialer er det foreløpig lite målinger som
er aktuelle som rutine ved vurderinger av fuktskader i bygg. Synlige fuktskader og
lukt er godt nok grunnlag for tiltak.
Helsemessig relevante utbedringstiltak kan være betydelig mer omfattende enn det
som har vært krevet ut fra en bygningsteknisk vurdering av skadene.

En rekke internasjonale og nasjonale rapporter slutter seg i hovedsak til de samme
konklusjonene (IEH 1996, ISIAQ 1996, Bakke et al 2000). NORDDAMP er en nordisk
tverrfaglig gruppe av forskere som har arbeidet med å kvalitetssikre kunnskapsgrunnlaget.
Forsiktige konklusjoner er at fukt øker risiko både for en rekke effekter som hoste, piping i
pusten, astma, luftveisinfeksjoner og allmennsymptomer i form av trøtthet, hodepine osv
(Bornehag et al 2001). De konkluderer med at evidens for faktisk sammenheng mellom ”fukt”
og helseeffekter er ”sterk”, men at mekanismer og årsaksforhold er ukjent. Dette arbeidet er
nå ført videre i regi av EU (EUREXPO)(Bornehag & Sundell 2002). Det foreligger også nye
oversikter over metoder for å karakterisere eksponering (Pasanen 2001, Macher 2001).
Risikovurdering og hypotetiske årsaksforhold
Ulike agens fra allergener, mugg, husstøvmidd, toksiner, glukaner, mikrobiologiske flyktige
organiske komponenter til kjemiske nedbrytningsprodukter er foreslått som mulige
årsaksfaktorer. Hvilke mekanismer som er avgjørende er likevel fortsatt uklart:
Luftveisinfeksjoner kan tenkes forårsaket av
generelt økt mottagelighet for infeksjoner (AIDS, immunsvekkede personer)
redusert fortynning av smittsomme agens på grunn av dårlig ventilasjon eller
spesifikke kilder av smittsomme agens i innemiljø (Legionella etc.)( Dennis 1987)
Astma og allergiske reaksjoner kan både tenkes å skyldes sensibilisering og provokasjon av
allergier og adjuvanteffekter.
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Epidemiologi
Odds/Ratio for luftveiseffekter av eksponering for "fukt" – eksempler på tverrsnittsstudier:
Author

Respiratory infections,
Bronchitis, dry cough

Asthma/ asthma symptoms

Andrae 88

1,9 (1,3-2,9)

1,3 not significant (ns)

Remarks

Bener 96

3,21 (2,26-4,57)

Brunekreef 92

2,95 (1,34-6,52)

"living room"

Ns

Chronic cough

1,77 (1,48-2,20)
1,56 (1,25-1,95)

Crude
Adjusted

1,6 (1,3-2,1)
2,0 (1,6-2,6)
1,2 (0,9-1,5)
0,9 (0,7-1,2)

Asthmaattack
Asthmatreatm
Asthmaattack
Asthmatreatm

Cuijpers 95

3,01 (1,31-6,92)

Dales 91 (Canada)
Forsberg 97
first two years

1,6 (1,3-2,0)

"now"

1,6 (1,3-1,9)

Husman 93

3,43 (1,07-10,94)

Koskinen 96

3,23 (1,43-7,31)(dry cough)
1,98 (1,13-3,48) (bronchitis)

2,33 (1,09-4,98) night
dyspnoe
2,11 (1,21-4,98) night cough

Lindfors 95

1,3 (0,9-2,0)

Norrman 98

3,0 (1,2-7,4)

Spengler 94

1,59
1,48 (1,34-1,64)

Waegemakers 89

4,46 (1,54-12,9)

Crude
Adjusted

Åberg 96

2,8 (0,39-20,02)

pneumonia

p=0,001

dose/response
relation

Wickman 92 viste i en case-control studie at eksponering de første to år for passiv røyking (2,8/1,0-7,3) og
fukt (4,6/1,4-15,0) forekom hyppigere blant de som var sensibilisert for husstøvmidd enn blant kontrollene
(Wickman et al 1992). Kombinasjon mellom passiv røyking og fukt ga OR 8,7 (2,3-33,1).

En samlet vurdering indikerer grovt sett doblet risiko for luftveisinfeksjoner og
irritasjonstilstander, sensibilisering og utløsning av astma og annen luftveisallergi ved
opphold i bygninger med fuktproblemer.
Også for forekomst av ”Sick Building Syndrome (SBS)” med luftveisirritasjon, fornemmelse
av ”tørrhet” og allmennsymptomer som unormal trøtthet og konsentrasjonsproblemer, synes
biologiske agens å ha betydning. Kvalitative egenskaper av støv og innhold av
”macromolecular dust (potentially allergenetic material)” synes å ha vesentlig betydning for
forekomst av hodepine, generell uvelhet/svimmelhet (general malaise/dizziness),
konsentrasjonsevne og symptomer fra slimhinnene i øvre luftveier (Gyntelberg et al 1994).
Det er holdepunkter for at bakterier, endotoksiner og muggsporer kan ha betydning for dette
(Norn et al 1994). Likevel mangler mye informasjon for systematisk risikovurdering
(Nevalainen 2000):
Man kjenner ikke mekanismene som leder til symptomer og sykdommer i de
fukskadede bygninger.
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Man kjenner ikke betydningen av ulike mikrobiologiske agens for induksjon av disse
mekanismer
Man kjenner ikke eksponeringsveiene for de mikrobiologiske agens eller deres
produkter.
Få mikrobiologiske målemetoder er blitt tilstrekkelig validert
Det fins ingen metoder som kan påvise både konsentrasjon og artstype av alle
tilstedeværende mikroorganismer. Vanligvis kan man dyrke frem 1-30% av artene i et
spesifikt miljø.

Likevel synes de epidemiologiske data å være overbevisende. Derfor skulle konklusjonene
om å eliminere fukt- og muggproblemer være vel begrunnet. Man ser dessuten positiv effekt
av intervensjonene. (Koskinen et al 1995, Ekstrand-Tobin & Lindgren 2000). Det foreligger
flere casebeskrivelser men det er ønskelig med flere godt dokumenterte intervensjonsstudier.
Under skandinaviske forhold er ikke inneluftkonsentrasjonen av mikroorganismer særlig høy
og sjelden over noen hundre sporer per m3. Forekomsten i inneluft har en årstidsvariasjon som
følger uteluftkonsentrasjonen. Ved tolkningen av resultatene fra luftmålinger synes det å være
viktigst å se på artsforekomsten av mikroorganismer. I følge Nevalainen er det internasjonal
konsensus om hvilke mikrober som forekommer ved muggvekst: Aspergillus versikolor,
Fusarium, Trichoderma, Stachybotrys, Streptomyces og Chaetomium. De er alle potensielt
toksinproduserende. Andre mikrober som synes å være indikatorer på muggvekst er
Acremonium, Philaphora, Oidiodendron, Ulocladium og Wallemia, men det fins ingenting
som taler for at disse skulle være særlig betydningsfulle ut fra et helsesynspunkt.
Luftprøver kan være negative selv om det er fukt/muggproblemer i bygget. Helseskadelige
fuktproblemer kan forekomme uten at det behøver å forekomme synlige skader. Da kan
unormal mikroflora være en avgjørende indikator for å avdekke problemene. Både
bygningsteknisk inspeksjon og mikrobiologisk prøvetakning kan være nødvendig (Healthy
Buildings 2000). Med variasjon av lungefunksjon (PEF) som effektmål ga mikrobiologiske
undersøkelser bedre korrelasjon enn registrerte tegn til fukt og mugg i
bygningskonstruksjonen (Seuri et al 2000).
Myndighetsvurdering - regelverk
Norske myndigheter skal i utvikling og tolkning av regelverket og sin myndighetsutøvelse
legge vekt på helserisikovurderinger foretatt av helsemyndighetene. Statens institutt for
folkehelse, Folkehelsa, ga på oppdrag av Sosial- og helsedepartementet i 1998 ut en rapport
om anbefalte faglige normer for inneklima (Folkehelsa 1998). Her heter det at ”Fukt og
råteskader skal ikke forekomme” … ”Synlig mugg og mugglukt skal ikke forekomme. Med
dagens kunnskap kan det ikke settes en tallfestet norm” … ”Med dagens kunnskap kan det
ikke settes en tallfestet norm for bakterier i ikke-medisinske / ikke-industrielle innemiljøer”.
… ”Anbefalt norm for husstøvmidd: 1 µg Dermatophagoides pteronyssinus I allergen/g støv”.
Arbeidstilsynet har i sin veiledning om Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen
(Arbeidstilsynet 1996) anført at ”Fuktskader under bygging og drift må unngås. Sopp- og
bakterieinfiserte materialer må fjernes” (s 10), mer om fuktskader på s 13. I forskrift og
veiledning om biologiske faktorer gis det også mer spesifikk hjemmel for å ivareta sikkerhet
for arbeidstakere som kan bli utsatt for risiko under eksponering for biologisk støv for
eksempel under sanering av fuktskader (Arbeidstilsynet 1998, best. nr 550, Arbeidstilsynet
1999, bestillingsnr 549). Arbeidsgiver er pålagt å gjennomføre risikovurderinger på grunnlag
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av forsvarlig kartlegging av forholdene og sette i verk de tiltak som er nødvendig for å ivareta
arbeidstakernes liv og helse.
Helsemyndighetene har tilsyn med miljøforholdene for de områder og deler av befolkningen
som ikke dekkes av arbeidsmiljøloven, for eksempel skoleelever, pasienter, uføretrygdede. I
sin veiledning (Statens helsetilsyn 1998) er fukt omtalt under inneklima, §19 (s 71).
Risikovurderingene og anbefalingene om tiltak er i tråd med Folkehelsas anbefalinger og
Arbeidstilsynets krav.
Tiltak
Utbedring og kontroll av fuktskader
ISIAQ TFI gir følgende anbefalinger: Tilstedeværelse av synlig fukt eller mugg i bygninger
eller klimainstallasjoner kan ikke tolereres. I første omgang må forurensningene fjernes slik at
sporer og andre mikrobiologiske produkter under saneringsprosessen ikke spres til rene
områder. Personell som utfører arbeidet må bruke personlig verneutstyr. Årsakene til
fuktproblemene og muggveksten må identifiseres og utbedres.
Porøse materialer som tepper, isolasjon, bygningsplater, papirprodukter, tekstiler, postrede
møbler og gardiner som har blitt fuktige og utsatt for mugg kan oftest ikke bli effektivt
rengjort og må vanligvis skiftes ut. Selv om organismene drepes vil det fortsatt kunne være
igjen allergener og giftstoffer i produktene.
Det finnes ingen sikker og tilstrekkelig dokumentert desinfeksjonsmetode med fullt ut
forutsigbar effekt, særlig ikke mot mugg. ISIAQ foreslår at glatte overflater eller ikke-porøse
materialer forurenset bakterier i enkelte tilfelle kan saneres med en kombinasjon av støvsuger
med HEPA-filter, våtvask og desinfeksjon (f.eks. 10% klor, mest effektivt mot
bakterier)(ISIAQ TFI). Forurenset treverk kan i en del tilfelle renses, rehabiliteres og fortsatt
brukes så lenge nedbrytningsprosessen ikke har trengt seg inn i selve veden.
Retningslinjer for rensing av mugg fra overflater i bygninger (ISIAQ
Omfang av synlig forurensning i
bebodd areal

Saneringstiltak

<0.2 m2

Fjern forurenset materiale med minimum spredning av
sporer. Bruk desinfeksjonsmidler lokalt

0,2-3,0 m2

Lokal inneslutning er nødvendig. Bruk HEPA støvsuger
til å fange opp støv og sporer.

>3,0 m2

Det forurensede området avgrenses fullstendig med
etablering av undertrykk. Bruk personell som er
spesialutdannet og øvet til å håndtere helseskadelig
materiale

Mekanisk eller såperengjøring sammen med bruk av bakteriedrepende kjemikalier er oftest
nødvendig for å fjerne biofilm fra ikke-porøse overflater i klimainstallasjoner som
dreneringspanner, kjøleribber, eventuelle befuktningssumper og avfuktingsplater. Høyttrykkssteaming av mekanisk utstyr kan brukes til å fjerne biofilm dersom ikke behandlingen skader
metalloverflatene. Dersom bruk av bakteriedrepende kjemikalier har vært nødvendig, må de
fjernes fra installasjonene før de startes opp igjen (f.eks hypokloritt 10%, jfr ISIAQ TFI).
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Behov for å bruke særlig trenet personell med avansert teknologi er særlig stort dersom det
identifiseres toksigene muggarter på de forurensede overflatene (f.eks Stachybotrys
atra/chartarum, Aspergillus versicolor eller Fusarium moniliforme). Dette er også nødvendig
dersom innvendige overflater er forurenset av fuglemøkk med sannsynlig innhold av
Cryptococcus og Histoplasma. Tilsvarende tiltak er også nødvendig når særlig utsatte grupper
er eller kan bli eksponert (f.eks. personer med immunsvikt, astma eller andre luftveislidelser).
Synlig mugg på innvendige overflater i klimainstallasjoner er potensielt mer alvorlig enn i
bebodde rom fordi forurensningen ikke er synlig og sporer kan transporteres rett inn i
beboernes pustesone. Slike forurensninger må fjernes under full inneslutning. Dersom
desinfeksjonsmidler anvendes er likevel fysisk fjerning av skadet materiale nødvendig fordi
potensielle toksiske eller allergiske reaksjoner også kan utløses av dødt mikrobiologisk agens.
Mål for saneringen er et nivå som svarer til at det kun finnes mugg og bakterier svarende til
normalt bakgrunnsnivå i bygg. Fuktighet og fuktkilder fjernes fra infrastrukturen slik at det
ikke kommer ny oppvekst.

Kunnskapsbehov
Beklageligvis er kunnskapsunderlaget for risikovurdering og hvilke tiltak som bør settes i
verk svært begrenset. Godt utdannede og erfarne byggmestere for 50 til 150 år siden kan ha
vært bedre skikket til å gjøre risikovurderinger og gjennomføre tiltak enn det vi er i dag. De
bygde på overført erfaring gjennom lang tid, kjente til farger, lukt og vekst av ulike fukt- og
råteskader og kunne muligens gi mer presise råd om tiltak enn det vi i dag kan med vår form
for kunnskap. Vi trenger bedre underlag for å gi praktiske retningslinjer om utbedringer.
Da programmet ”Inneklima og helse” ble avsluttet ble det i avslutningsrapport gitt en del
anbefalinger. De fleste har relasjon til fuktproblematikk: ”Følgende områder er konkrete
eksempler på felter der vi trenger en videreføring av aktiviteten:
• Fukt- og vannskader, kunnskap om og omfang i Norge
• Fukt- og vannskader, helsemessige konsekvenser
• Helsemessig materialvurdering
• Helseindikatorer av betydning for innemiljø
• Innemiljøindikatorer av betydning for helse
• Utvikling av humane eksponeringsmarkører
• Utvikling av humane effektmarkører
• Kontrollerte kammerstudier
• Inneluftkjemi, dose- og responskonsekvenser
• Tiltak- og intervensjonsforskning
• Helseøkonomisk kostnad-nytteforskning, modeller og evaluering
• Inneklima og arbeidsmiljø relatert til atferd, bygningsforvaltning og energibruk
• Betydningen av dårlig inneklimakvalitet for produktivitet og læring
• Vitenskapelig grunnlag for ventilasjonsbehov
Mer tverr- og multidisiplinært samarbeid er nødvendig, både i og mellom ulike institusjoner.
Nettverksutvikling bør styrkes både på nasjonalt, nordisk og internasjonalt nivå. I dag ser det
ut som at vi i Norge er i ferd med å redusere kontakten med dette viktige fagmiljøet.
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Vedlegg. Historiske tekster.
Tredje Mosebok, kap 14, vers 33-48 om spedalskhet på hus og deres renselse. (Gammel bibeloversettelse)
33
Og Herren talte til Moses og Aron og sa:,
34
Når I kommer inn i Kana'
ans land, som jeg gir eder til eiendom, og jeg lar spedalskhet komme på noget
hus i det land I får i eie,
35
da skal den som eier huset, gå og melde det til presten og si: Det ser ut for mig som det er kommet
spedalskhet på huset.
36
Så skal presten la huset rydde, før han selv kommer for å se på flekkene, så ikke alt det som er i huset,
skal bli urent; og derefter skal han komme og se på huset.
37
Dersom han da, når han ser på flekkene, finner at flekkene på husets vegger viser sig som grønnlige eller
rødlige fordypninger som synes å ligge dypere enn veggen,
38
da skal han gå ut av huset til husets dør, og han skal stenge huset og holde det tillåst i syv dager.
39
Den syvende dag skal presten komme igjen, og når han da ser på det og finner at flekkene har bredt sig ut
på husets vegger,
40
da skal han la de stener som flekkene er på, brytes ut og kastes utenfor byen, på et urent sted.
41
Derefter skal huset skrapes innvendig rundt omkring, og det støv som er skrapet av, skal kastes utenfor
byen, på et urent sted.
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42
43
44
45
46
47
48

Så skal de ta andre stener og sette dem inn istedenfor de gamle stener, og de skal ta nytt ler og overstryke
huset med.
Bryter flekkene ut igjen på huset efterat stenene er tatt ut og huset skrapet og overstrøket
da skal presten komme og se på det, og dersom han da finner at flekkene har bredt sig ut på huset, da er
det ondartet spedalskhet på huset; det er urent.
Og da skal de rive huset ned, både stener og treverket og alt leret, og føre det utenfor byen, til et urent
sted.
Den som går inn i huset i hele den tid det holdes tillåst, skal være uren til om aftenen,
og den som ligger i huset, skal tvette sine klær, og den som eter i huset, skal tvette sine klær
Men dersom presten, når han kommer og ser på det, finner at flekkene ikke har bredt sig ut på huset
efterat det er blitt overstrøket, da skal han si huset rent; for da er ondet borte.

Tredje Mosebok kap 13. om spedalskhet på klær, 47-59.
47
Når det kommer spedalskhet på et klæsplagg av ull eller av lin,
48
eller på renning eller på islett av lin eller av ull eller på skinn eller på noget som er gjort av skinn,
49
og flekkene på klæsplagget eller på skinnet eller på renningen eller på isletten eller på noget som er gjort
av skinn, er grønnlige eller rødlige, da er det spedalskhet, og det skal vises frem for presten.
50
Og når presten har sett på flekkene, skal han holde det som flekkene er på, innelåst i syv dager.
51
Dersom han da den syvende dag ser at flekkene har bredt sig ut på klæsplagget eller på renningen eller på
isletten eller på skinnet eller på noget som er gjort av skinn, da er det ondartet spedalskhet; det er urent.
52
Og enten det er klæsplagget eller renningen eller isletten av ull eller av lin eller noget som er gjort av
skinn, hvad det nu kan være, så skal det som flekkene er på brennes op; det er ondartet spedalskhet, det
skal brennes op med ild.
53
Men dersom presten, når han ser på det, finner at flekkene ikke har bredt sig ut på klæsplagget eller på
renningen eller på isletten eller på det som er gjort av skinn, hvad det nu kan være,
54
da skal han la det som flekkene er på tvette, og atter holde det innelåst i syv dager.
55
Og når presten så ser på det, efterat det er tvettet, og han finner at flekkene ikke ser anderledes ut enn før,
men at de heller ikke har bredt sig videre ut, da er det urent, du skal brenne det op med ild; det er av det
slag som eter sig inn, på vrangen eller på retten.
56
Men dersom presten, når han ser på det, finner at det sted som flekkene er på, er blitt blekt efter
tvetningen, da skal han rive det av klæsplagget eller av skinnet eller av renningen eller av isletten.
57
Men sees flekkene enda på klæsplagget eller på renningen eller på isletten eller på det som er gjort av
skinn, hvad det nu kan være, da er det spedalskhet som bryter ut; du skal brenne det som flekkene er på
op med ild.
58
Men det klæsplagg eller den renning eller den islett eller de ting av skinn som flekkene går bort av når det
tvettes, det skal atter tvettes, så er det rent.
59
Dette er loven om spedalskhet på et klæsplagg av ull eller av lin eller på renning eller på islett eller på
noget som er gjort av skinn, hvad det nu kan være - når det skal sies rent og når urent.
Marcus Vitruvius Pollio: de Architectura, skrevet tidligst år 27 f. Kr. Etter: Bill Thayer:
Book I, Kap 1:10. http://www.ukans.edu/history/index/europe/ancient_rome/E/Roman/Texts/Vitruvius/1.html
Skill in physic enables him to ascertain the salubrity of different tracts of country, and to determine the variation
of climates, which the Greeks call klivmata: for the air and water of different situations, being matters of the
highest importance, no building will be healthy without attention to those points. Law should be an object of his
study, especially those parts of it which relate to party-walls, to the free course and discharge of the eaves'
waters, the regulations of sesspools and sewage, and those relating to window lights. The laws of sewage require
his particular attention, that he may prevent his employers being involved in law-suits when the building is
finished. Contracts, also, for the execution of the works, should be drawn with care and precision: because, when
without legal flaws, neither party will be able to take advantage of the other.
(Kompetanse i fysikk gjør ham (arkitekten) i stand til å sikre sunnheten i ulike deler av landet og avklare
variasjonen i klimaforholdene med hensyn til luft og vann i ulike situasjoner. Dette er spørsmål av høyeste
viktighet, ingen bygning kan være sunn uten at disse forholdene er vektlagt. Han bør studere lovene, særlig de
deler som angår ytterveggene, om de frie løp av vann og avløp for takskjeggets avrenning, regulering av
septiktanker og kloakksystem, og de som har betydning for vindusbelysning. Særlig lovene om kloakkavløp
trenger hans oppmerksomhet slik at han kan hindre at hans oppdragsgiver blir innblandet i rettssaker når
bygningen er ferdigstilt. Kontrakter for utførelse av arbeidene bør utformes med nøyaktighet og presisjon fordi
ingen av partene vil kunne utnytte den andre dersom juridiske uklarheter unngås).
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Kapittel 4, Første avsnitt:
In setting out the walls of a city the choice of a healthy situation is of the first importance: it should be on high
ground, neither subject to fogs nor rains; its aspects should be neither violently of the nor intensely cold, but
temperate in both respects. The neighbourhood of a marshy place must be avoided; for in such a site the morning
air, uniting with the fogs that rise in the neighbourhood, will reach the city with the rising sun; and these fogs
and mists, charged with the exhalation of the fenny animals, will diffuse an unwholesome effluvia over the
bodies of the inhabitants, and render the place pestilent.
(Ved oppføring av murer for en ny by er valg av en sunn plassering det viktigste, den bør ligge høyt plassert,
verken utsatt for tåke eller regn…Naboskap til myrlendt terreng må unngås for på slike plasser vil morgenluften
og dens tåke og damper, ladet med avdunstingen fra sumpdyr spre en usunn dunst over innbyggernes legemer og
gjøre stedet pestbefengt).
Kapittel 4, avsnitt 11-12:
11. When, therefore, a city is built in a marshy situation near the sea-coast, with a northern, north-eastern, or
eastern aspect, on a marsh whose level is higher than the shore of the sea, the site is not altogether improper; for
by means of sewers the waters may be discharged into the sea: and at those times, when violently agitated by
storms, the sea swells and runs up the sewers, it mixes with the water of the marsh, and prevents the generation
of marshy insects; it also soon destroys such as are passing from the higher level, by the saltness of its water to
which they are unaccustomed. An instance of this kind occurs in the Gallic marshes about Altinum, Ravenna,
and Aquileia, and other places in Cisalpine Gaul, near marshes which, for the reasons above named, are
remarkably healthy.
12. When the marshes are stagnant, and have no drainage by means of rivers or drains, as is the case with the
Pontine marshes, they become putrid, and emit vapours of a heavy and pestilent nature. Thus the old city of
Salapia, in Apulia, built, as some say, by Diomedes on his return from Troy, or, as others write, by Elphias the
Rhodian, was so placed that the inhabitants were continually out of health. At length they applied to Marcus
Hostilius, and publicly petitioned him, and obtained his consent, to be allowed to seek and select a more
wholesome spot to which the city might be removed. Without delay, and with much judgment, he bought an
estate on a healthy spot close to the sea, and requested the Roman senate and people to permit the removal of the
city. He then set out the walls, and assigned a portion of the soil to each citizen at a moderate valuation. After
which, opening a communication between the lake and the sea, he converted the former into an excellent harbour
for the city. Thus the Salapians now inhabit a healthy situation, four miles from their ancient city.
(11. Når derfor, en by er bygget på myrlendt terreng nær havets kyst, vendt nordlig, nordøstlig, eller østlig, på en
myr hvis nivå er høyere enn strandkanten, er ikke stedet uegnet i det hele tatt. Ved hjelp av avløpsanlegg kan
kloakken ledes ut i havet og når det piskes kraftig opp av storm, vil havet stige og renne opp i avløpet, det
blander seg med myrvannet og hindrer utvikling av myrinsekter, det utsletter også snart slike som passerer fra et
høyere nivå ved sitt saltinnhold som de ikke tåler. Eksempler på dette er de Galliske myrene rundt Altinum,
Ravenna og Aquileia, og andre steder i Cisalpine Gaul, nær myrer som, av overnevnte årsaker er
bemerkelsesverdig sunne.
12. Når myrene er stillestående, uten avløp gjennom elver eller andre avløp, som tilfelle er med myrene ved
Pontinus, blir det forråtnelse og avdampning av tunge og pestbefordrende gasser. Gamle Salapia by, i Apulia
(Puglia), som noen sier ble bygd av Diomedes etter hans retur fra Troya, andre skriver av Elfias fra Rhodos, lå
slik til at beboerne stadig var syke. I lengden henvendte de seg til Marcus Hostilius, med en offentlig petisjon og
fikk hans tillatelse til å lete etter og velge et sunnere sted hvor byen kunne flyttes. Uten opphold, og med god
dømmekraft, kjøpte han en eiendom på et sunt sted nær sjøen og søkte det Romerske senat og folk om tillatelse
til å flytte byen. Han førte så opp murer og fordelte en del av jorda til hver av borgerne til moderate priser. Etter
det åpnet han forbindelse mellom sjøen og havet og gjorde den om til en fremragende havn for byen. Således bor
Salpanerne nå på et sunt sted, fire mil fra sin tidligere by.)
Vitruvius bok VII, Kapittel 4. (håndtering av fuktige forhold)
1. I have explained how plastering is executed in dry situations; now I shall give directions for it, that it may be
durable in those that are damp. First, in apartments on the ground-floor; a height of three feet from the pavement
is to have its first coat of potsherds, instead of sand, so that this part of the plastering may not be injured by the
damp. But if a wall is liable to continual moisture, another thin wall should be carried up inside it, as far within
as the case will admit; and between the two wall a cavity is to be left lower than the level of the floor of the
apartment, with openings for air. At the upper part, also, openings must be left; for if the damp do not evaporate
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through these holes above and below, it will extend to the new work. The wall is then to be plastered with the
potsherd mortar, made smooth, and then polished with the last coat.
2. If, however, there be not space for another wall, channels should nevertheless be made, and holes therefrom to
the open air. Then tiles of the size of two feet are placed on one side, over the side of the channel, and, on the
other side, piers are built, of eight-inch bricks, on which the angles of two tiles may lie, that they may not be
more distant than one palm from each other. Over them other tiles, with returning edges, are fixed upright, from
the bottom to the top of the wall; and the inner surfaces of these are to be carefully pitched over, that they may
resist the moisture; they are, moreover, to have air-holes at bottom, and at top above the vault.
3. They are then to be whited over with lime and water, that the first coat may adhere to them; for, from the
dryness they acquire in burning, they would neither take that coat nor sustain it, but for the lime thus interposed,
which joins and unites them. The first coat being laid on, the coat of pounded potsherds is spread, and the
remainder is finished according to the rules above given.
Sextus Julius Frontinus. De aquis urbis Romae. Ca 100 e.Kr. Bok 1. Innledningen. (Etter Bill Thayer):
http://www.ukans.edu/history/index/europe/ancient_rome/E/Roman/Texts/Frontinus/De_Aquis/text*.html ):
Inasmuch as every task assigned by the Emperor demands especial attention; and inasmuch as I am incited, not
merely to diligence, but also to devotion, when any matter is entrusted to me, be it as a consequence of my
natural sense of responsibility or of my fidelity; and inasmuch as Nerva Augustus (an emperor of whom I am at a
loss to say whether he devotes more industry or love to the State) has laid upon me the duties of water
commissioner, an office which concerns not merely the convenience but also the health and even the safety of
the City, and which has always been administered by the most eminent men of our State; now therefore I deem it
of the first and greatest importance to familiarize myself with the business I have undertaken, a policy which I
have always made a principle in other affairs
(Ettersom enhver oppgave anvist av Keiseren krever spesiell oppmerksomhet, og ettersom jeg er tilskyndet til
dette, ikke bare av plikt, men også av hengivenhet, når hvilken som helst sak blir betrodd meg, enten de skyldes
min naturlige ansvarsfølelse eller min troskap, og ettersom Nerva Augustus har pålagt meg pliktene som
vannforvalter, et kontor som ikke bare er opptatt av byens komfort, men også dens helse og til og med sikkerhet,
og som alltid har vært ledet av de mest fremtredende menn i vår stat, så anser jeg det derfor nå som av første og
største viktighet å gjøre meg grundig kjent med den virksomhet jeg har tatt på meg, en politikk som jeg alltid har
gjort til prinsipp andre virksomheter.)
Edwin Chadwick (1842): Report …from the Poor Law Commissioners on an Inquiry into the Sanitary
Conditons of the Labouring Population of Great Britain
http://landow.stg.brown.edu/victorian/history/chadwick2.html
After as careful an examination of the evidence collected as I have been enabled to make, I beg leave to
recapitulate the chief conclusions which that evidence appears to me to establish.
First, as to the extent and operation of the evils which are the subject of this inquiry:-That the various forms of epidemic, endemic, and other disease caused, or aggravated, or propagated chiefly
amongst the labouring classes by atmospheric impurities produced by decomposing animal and vegetable
substances, by damp and filth, and close and overcrowded dwellings prevail amongst the population in every
part of the kingdom, whether dwelling in separate houses, in rural villages, in small towns, in the larger towns-as they have been found to prevail in the lowest districts of the metropolis.
That such disease, wherever its attacks are frequent, is always found in connexion with the physical
circumstances above specified, and that where those circumstances are removed by drainage, proper cleansing,
better ventilation, and other means of diminishing atmospheric impurity, the frequency and intensity of such
disease is abated; and where the removal of the noxious agencies appears to be complete, such disease almost
entirely disappears.
That the annual loss of life from filth and bad ventilation are greater than the loss from death or wounds in any
wars in which the country has been engaged in modern times.
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Secondly. As to the means by which the present sanitary condition of the labouring classes may be
improved:-The primary and most important measures, and at the same time the most practicable, and within the recognized
province of public administration, are drainage, the removal of all refuse of habitations, streets, and roads, and
the improvement of the supplies of water.
That for the prevention of the disease occasioned by defective ventilation and other causes of impurity in places
of work and other places where large numbers are assembled, and for the general promotion of the means
necessary to prevent disease, that it would be good economy to appoint a district medical officer independent of
private practice, and with the securities of special qualifications and responsibilities to initiate sanitary measures
and reclaim the execution of the law.
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”Fukt” – Årsaker, følger, effekter og ulike markører

Årsaksfaktorer/mekanismer:

Lekkasjer

rør, installasjoner og
bygningskropp

Fukt fra grunn
Mangl drenering
Teknisk svikt

”Byggfukt”

våte materialer
mangl herding

Lav
ventilasjon
Høy
fuktproduksjon
Opphopning av
annen
forurensning

Følger av

”Normal”
eller
”Unormal”?

”FUKT”

Markører

Mulige

”Kjemi”

Formaldehyd

Etylheksanol
Fenol
Ammoniakk
VOC

Mikrobiologi
Mugg
Bakter
ier
Midd
Insekt

Økt ”fare” (hazard)
ved uttørking!

Allergener
Toksiner
Irritanter
MVOC

Dyrkning

?

?

”Fingerprint”

Helseeffekter
Sykdommer
Symptomer (SBS)
Sensoriske effekter
Komfort
Produktivitet

Biomarkører
- eksponering:
IgG?
- effekt:
IgE/Prikktest (?)
”Kliniske symptomer”?
Jan Vilhelm Bakke, 2002
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Genmodifisert mat, ny mat (”novel food”) og allergi

Martinus Løvik martinus.lovik@fhi.no
Avdeling for miljøimmunologi, Divisjon for miljømedisin, Nasjonalt folkhelseinstitutt, Oslo
og Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin, Det medisinske fakultet, Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim
Noen tall om genmodifisert mat
I kommersiell sammenheng er det genmodifiserte planter og produkter fra disse som
foreløpig er den mest aktuelle problemstillingen. Omlag 100-200 planter er genetisk
modifisert. Noen av disse er viktige mat- og fôr-planter, som soya og mais. I USA er
en stor del av den mais og soya som produseres, genmodifisert. I Europa er det
meget strenge regler for dyrking av genmodifiserte planter, og for salg av produkter
av disse. I Norge må det søkes for hvert enkelt tilfelle, og ingen genmodifiserte
matvarer er ennå godkjent for salg. Fordi det lett skjer ”forurensning” med
genmodifiserte produkter under dyrking, produksjon og transport, har vi i Norge en
generell ”toleransegrense” på 2% for innhold av genmodifiserte produkter.
Proteiner og allergener
I planter er det grovt regnet 100.000 proteiner. Kun et fåtall av disse, omlag 200, er
matallergener av noen betydning. Og blant disse 200 er det så få som åtte som er
særlig viktige og som ansvarlige for omlag 90% av all matallergi:
2 fra sjøen: fisk og skalldyr (henholdsvis parvalbumin og tropomyosin
som dominerende allergener)
2 fra fjøset: egg og mjølk
2 fra åkeren: soya og hvete
2 vi også er ”nøtt” til å huske: trenøtter (hasselnøtt, paranøtt, valnøtt osv) og peanøtt
(jordnøtt, egentlig også fra åkeren, og i slekt med soya)
Statistisk er det derfor ganske liten sjanse for at et tilfeldig valgt protein skal være et
allergen, og det samme gjelder om vi med moderne genteknologiske metoder lager
et ”nytt” protein.
Hvorfor lages genmodifiserte planter?
Grunnene til å lage genmodifiserte planter er mange:
Agrotekniske fordeler:
Resistens mot insekter og sykdom
Resistens mot plantevernmidler
Tåle økt saltmengde i jorda (et problem i områder med kunstig vanning)
Økt holdbarhet ved transport og lagring
”Selvkloning”, som gjør det mulig å opprettholde foredlede plantesorter som egen
stamme basert på frø fra egen åker.
B. Ernæringsmessige fordeler:
• Økt næringsverdi, f.eks. mer svovelholdige aminosyrer
• Økt innhold av vitaminer, som vitamin A og vitamin C
C. Helsemessig tryggere produkter:

A.
•
•
•
•
•
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Fjerne allergener. Det mest kjente eksempel er ris. I Japan, der risallergi er et
stort problem, har man laget genmodifisert ris med redusert innhold av viktige
allergener.

Nesten all mat er i realiteten ”genmodifisert” på en eller annen måte
Omtrent alle husdyr og dyrkede planter er ”genmodifisert” - de artene vi bruker er
svært forskjellige fra den opprinnelige ”ville” varianten som var opphavet, de er blitt
”foredlet”. Dette gjelder for eksempel mais, der ”urplanten” var et gress som gav
minimal mengde mat, og som allerede da Amerika ble kolonisert var betydelig
foredlet av indianerne. Fram til 1900-tallet skjedde betydelig videre foredling av
maisplanten.
Vi kan skille mellom to typer av menneskelig medvirkning til den
”genmodifisering” i bred betydning som har funnet sted:
A. Nye genkombinasjoner og anrikning med ”gode” gener, delvis basert på
spontanmutasjoner:
• selektiv avl av planter og dyr, for å ta vare på gode egenskaper, som iallfall
delvis er oppstått ved spontane mutasjoner
• selektive krysninger med ”naturlig” metode
• teknisk assistert krysning av varianter der krysning ikke kan skje på naturlig
måte
B. Produksjon av nye varianter gjennom menneskeskapte mutasjoner:
• induksjon av mutasjoner med kjemikalier
• induksjon av mutasjoner med radioaktiv stråling
• endring og flytting av gener med moderne genteknologisk metode
Vi skal spesielt merke oss at induksjon av mutasjoner med kjemikalier og med
radioaktiv stråling har vært brukt i stort omfang for å skape nye arter av viktige
matplanter som f.eks. korn – noen meget kjente og meget brukte arter har vært laget
på denne måten, med induksjon av ”ukontrollerte” mutasjoner med de nevnte
”primitive” metodene, og påfølgende seleksjon blant de resulterende variantene.
Man har tidligere vært lite bekymret for ”matsikkerheten” i forbindelse med dette. For
eksempel, potet kan innholdet av giften solanin være et problem av helsemessig
betydning. Nye potetsorter har likevel vært introdusert uten annen testing enn om de
smakte bittert - det vil i praksis si om de er salgbare.
Ny mat – ”novel food”
Dette er mat som er laget med moderne industrielle metoder, eller ikke har vært i
vanlig bruk før i Europa. Et eksempel som kan nevnes er kiwi-frukt (”kinesisk
stikkelsbær”, nå i hovedsak importert fra New Zealand og Italia) – den kom for tidlig til
å bli ”fanget” av moderne regelverk og klassifisering, men er et godt eksempel på
introduksjon av en ny og ganske så allergiframkallende matvare. ”Nye” naturlige
frukter og nøtter som importeres fra andre deler av verden er nå underkastet et
regelverk for testing med hensyn på matsikkerhet. Det har blant annet vært gjort
omfattende testing av visse nøtteslag med hensyn til allergenisitet.
Vurdering av genmodifisert mat
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Allergiproblematikken er av en eller annen grunn blitt meget framtredende når det
gjelder genmodifisert mat. Man ser for seg følgende farer:
• Kjente allergener overført fra gendonor-organismen
• Overekspresjon av eksisterende allergene proteiner (som kanskje naturlig
finnes si så liten mengde at de ikke representerer noe allergiproblem)
• Ekspresjon av ”latente” allergen, der planten har gener som ikke naturlig
kommer til uttrykk
• Mutasjoner og ekspresjon av nye allergener på grunn av at nye gener
settes inn i genomet på tilfeldige steder
En konsekvens av denne listen, er at man ved testing av genmodifiserte planter for
allergenisitet ikke kan nøye seg med å teste bare produktet av det ”nye” genet man
har satt inn, men må teste hele den spiselige delen av planten. Dette representerer
en stor metodologisk utfordring, både når det gjelder toksikologisk testing og
allergologisk testing.
Vurdering av det overførte genet og dets produkt
Er kilden til genet allergen? – Dette spørsmålet er forholdsvis lett å svare på om
det gjelder en vanlig matplante eller matdyr, men kan være verre å finne svar på
om donororganismer er f.eks. mikrober, planter som ikke nyttes til mat, insekter
og mange organismer fra sjøen.
Foreligger det sekvenshomologi med et kjent allergen? Mange allergener er
kartlagt både med hensyn til aminosyresekvens både for hele proteinet og for
selve de allergene epitopene og for sekvens på gennivå, og det gjøres også store
fremskritt når det gjelder tredimensjonal, romlig struktur. Problemene her er
likevel flere:
• Hvor lange aminosyresekvenser skal man se på? Diskusjonen har beveget
seg fra 8 til 6 til 4 – men med få aminosyrer vil man finne svært mange
sekvenser som ligner i andre proteiner, det vil fort bli svært mange ”falsk
positive”. Mange vil regne 6 aminosyrer som et rimelig tall for kontinuerlige
epitoper, og det viktige peanøttallergnet Ara h 1 har f.eks. en epitop på 6
aminosyrer. Men problemet illustreres av torskeallergenet Gad c 1, med en
epitop bestående av 4 aminosyrer pluss en 6 aminosyrers ”spacer” og så nye
4 aminosyrer – et argument for å se etter homologiområder på 4 aminosyrer.
• Mange allergene epitoper er altså ikke kontinuerlige determinanter (ofte også
kalt sekvensdeterminanter) (Fig. 1), men er kombinasjons-determinanter
dannet av aminosyrer på forskjellige steder på proteinet som på grunn av
foldingen ligger nær hverandre og danner en allergen epitop (fig. 1). Slike
kombinasjonsdeterminanter er vanskelig å oppdage på grunnlag av
aminosyresekvens.
Kontinuerlig epitop

Diskontinuerlig/
kombinasjonsepitop
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Fig. 1

•

Et argument mot bruk av sekvenshomologi, som iallfall påpeker en svakhet
ved metoden, er at det man i hovedsak ville kunne påvise er kryssreagerende
epitoper, som ofte(st) er ufarlige i klinisk sammenheng, - man ville ikke påvise
ekte allergenisitet. Man ville altså få mye ”støy” og falsk positive bedømt ut fra
kliniske kriterier.
Ennå lite utviklet tredimensjonal modellering av allergener, som kan påvise
potensielle allergene epitopers beliggenhet i det foldede molekylet. Påvisning av
sannsynlige allergene kombinasjons-determinanter i ”nye” proteiner ut fra
aminosyresekvens og tredimensjonal modellering vil være meget krevende.
Bruk av monoklonale antistoffer og andre antistoffer rettet mot allergene
determinanter for å påvise kjente allergene epitoper
Screening med serum fra mennesker med kjent allergi – forholdsvis enkelt når det
gjelder vanlige allergener, men vanskelig når det gjelder sjeldne allergener.
Antallet sera som skal til for å få tilstrekkelig statistisk kraft er ikke ubetydelig, og
noen sera er så polyreaktive at de ikke er egnet. For gener tatt fra organismer
som ikke nyttes til mat (eller som på annen måten vil kunne ha avslørt seg som
allergen), vil serumscreeing ikke kunne brukes, eller man må nøye seg med sera
med spesifisitet mot allergen i en mest mulig nærstående organisme. Screening
med serum fra allergikere er derfor generelt ikke en så lett metode å få brukt som
man i utgangspunktet lett ville tro.
Provokasjonstesting på mennesker med kjente allergier – som prikktest på hud
eller peroral provokasjon – er skjøvet helt i bakgrunnen i offisielle retningslinjer.
Av etiske grunner vil man si at testing på mennesker ikke bør brukes for å påvise
fare, men kun for å påvise trygghet etter at produktet er testet med andre metoder
og der funnet ufarlig.
Dyremodeller – dette vil gjelde særlig et proteins evne til å indusere allergi. Ingen
etablerte og validerte dyremodeller til denne bruk finnes, men det er en voldsom
økning i aktiviteten for å utvikle gode modeller, særlig i mus og rotte, men også
andre dyrearter som gris og hund. Ikke minst næringsmiddelindustrien, som har et
stort behov for å teste sine nye produkter, står selv for arbeidet eller støtter
utvikling i andre laboratorier av dyremodeller for matallergi.
Pepsin-resistens – de aller fleste matallergener er ikke raskt nedbrytbare i
magesaft og sur pH, selv om det er unntak. I betydelig grad faller proteiner i to
grupper – de som raskt spaltes, og de der spaltingen trenger vesentlig lengre tid.
Testing av nye proteiner med hensyn til spaltingstiden med pepsin, ”kunstig
magesyre” og lignende er derfor tatt i bruk som metode, men er ennå ikke
standardisert. Den har jo dessuten det problemet at en lang rekke proteiner har
lang spaltningstid selv om de ikke er allergener, foruten at enkelte matallergener
spaltes raskt. Fig. 2 viser et skjema for pepsin-resistens av matallergener.
Fig. 2
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Stor internasjonal aktivitet - genmodifisert mat og allergi
En lang rekke organisasjoner er interessenter i dette feltet, og det er stor
internasjonal aktivitet ikke bare når det gjelder laboratoriemetoder for testing, men
også når det gjelder utarbeidelse av regler og retningslinjer. Vi kan nevne
organisasjoner som WHO, FAO og ILSI, foruten nasjonale matsikkerhetsorgan og
industrien (Monsanto, Syngenta osv). FAO/WHO har jevnlig hatt ekspertmøter og
revidert et ”decision tree” for testing av genmodifisert mat med hensyn til potensiale
for allergenisitet. Vi viser i Fig 2 og Fig 3 treene fra henholdsvis år 2000 og 2001 –
som vi ser skjedde det en betydelig forenkling, og testing på mennesker ble tatt ut.
Det siste er at forenklingen er gått enda lengre, og man har nå helt gått bort fra
skjemaet, fordi det legger for stor vekt på utfallet av de enkelt testene. Man anbefaler
bruk av metodene fra det siste skjemaet, men med avgjørelse ut fra en samlet
vurdering av resultatene – den samlede ”weight of evidence” heller enn
”sjekkpunkter” med Ja/Nei avhengig av resultatet av enkelttester.
Fig. 3

Overvåkning etter at produktet er kommet på markedet?
Mange hevder at ”post-market surveillance” – overvåkning av hva som skjer etter at
produket er kommet på markedet – er noe som bør gjennomføres i forhold til
genmodifisert mat. Dette kan gjøres på flere ulike måter, med ulike ressursbehov og
ulik grad av sikkerhet:
•
•
•

Med nøye gjennomført opplegg og overvåkning, nærmest som en klinisk
kontrollert studie
Aktiv meldekampanje, der folk oppfordres til å melde om problemer
Passivt register, der man via legene får melding om allergireaksjoner som kanskje
kan ha sammenheng med den nye maten ( i prinsippet et system som det vi i
Norge allerede har gjennom Nasjonalt meldesystem og register for alvorlige
alvorlige reaksjoner på mat (”Matallergiregisteret”), men utvidet til å omfatte også
lettere reaksjoner).
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Problemene med et slikt opplegg er imidlertid mange, vi nevner bare noen stikkord:
man bør helst vite omlag hvor mye genmodifisert mat som er spist - det reiser
spørsmålet om ”sporbarhet”; verifisering og sikker årsaksfastsetting av tilfellene vil
være ytterst krevende (diagnostikken ved matallergi er jo ofte ikke enkel); og om folk
får vite at de er inne i en ”prøvesituasjon” vil det skape mye ”støy” når det gjelder
melding av tilfeller; problemene i forhold til media og folkemeningen.
Et kasus: Pioneer HI-Breed International Soybean
Nordlee og medarbeidere publiserte i 1996 (New Engl J Med 1996;334:688-692) et
meget interessant kasus - en genmodifisert soyabønne som innholdt et sterkt
allergen fra paranøtt. Bakgrunnen var at soyabønnen er fattig på svovelholdige
aminosyrer (som metionin), noe som reduserer verdien av soyabønne som fõr og
mat. Man laget så en genmodifisert soyabønne der man hadde overført genet for 2S
albumin fra paranøtt, som er svovelrikt. 2S-albuminet er et viktig lagringsprotein, og
mange viktige allergener i frø og nøtter har etter hvert vist seg å være 2S-albuminer.
Den genmodifiserte soyabønnen, men ikke bønnen før modifisering, viste seg
med immunologisk laboratoriemetode i inneholde et protein som bandt IgE fra serum
fra paranøttallergikere. Når ekstrakt fra den genmodifiserte soyabønnen ble brukt til
prikk-testing av paranøttallergikere, testet de raftig positivt, mens de ikke reagerte på
ekstrakt fra den tilsvarende ikke-genmodifiserte soyabønnen. Proteinet som
paranøttallergikerne reagerte på serologisk og ved hudtesting, ble identifisert som det
sterke paranøttallergenet Ber e 1.
Tilfellet brukes på to måter, avhengig av holdning. Motstandere av
genmodifisert mat sier at det illustrerer hvor stor risikoen ved genmodifisert mat er –
sterke allergener dukker opp i planter der man ikke ville vente de aktuelle
allergenene, med den risiko det innebærer. Tilhengerne av genmodifisert mat sier at
det viser sikkerheten i systemet – tilfellet ble oppdaget og stoppet, selv dengang i
1996 – og nå er sikkerhetsoppleggene mye mer gjennomtenkte og teknisk bedre.
Begge parter har vel egentlig rett.
En kontrast – lupin i hvetemel
Lupin er gammel som kulturplante. Den er vakker – og giftig for de fleste arters
vedkommende. Vår hagelupin er giftig. Men noen få arter er foredlet og ”avgiftet” og
brukes til både mat og for. Lupinus angustifolius er en viktig fôrplante i Australia,
Lupinus lutes brukes i noen europeiske land blant annet til eggerstatning på grunn av
gulfargen, Lupinus termes ble brukt allerede av de gamle egyptere og romere, og i
Frankrike er lupinfrø kilde til tradisjonell mat.
I Frankrike kan hvetemel tilsettes inntil 10% lupinmel, som har gode
bakeegenskaper og er en god proteinkilde. Aftenposten kunne nylig fortelle oss at
”Kneippbrødet taper mot baguettene”. Med økende import av bakevarer- både
ferdige produkter og halvfabrikata – må vi regne med at vi har lupinmel også i
brødvarer i norske butikker.
Lupin er en belgfrukt, i slekt med soya og peanøtt. Det er dokumentert
yrkesallergi mot lupinfrø/lupinmel (pollenet kan også gi allergi), og det er beskrevet
noen usikre tilfeller av primær lupinallergi. Det viktige i vår sammenheng er imidlertid
at peanøtt kryssreagerer med lupin, og denne kryssreaksjonen hevdes å være klinisk
betydningsfull (i motsetning til hva kryssreaksjoner mellom belgfrukter ofte er - det
anslås at kun 5% har klinsik betydning). Så utbredt og alvorlig som peanøttallergi er,
kan bruk av lupinmel i verste fall vise seg å bli et betydelig problem for matallergikere
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– det er allerede dokumentert i litteraturen en del tilfeller av alvorlige allergiske
reaksjoner på lupin, med peanøttallergi som den sannsynlige primære allergi.
Hvor mye har vi sett og hørt i media om faren med lupinmel i bakevarene våre?
Problemet er faktisk meget reelt, selv om størrelsen på det ennå er uviss. Kontrasten
med folks angst for genmodifisert mat er slående, og den samme kontrasten finner vi
i regelverket. Men vi styres jo som kjent av opinionen, og ikke av vitenskapelig
dokumentasjon på 5% signifikansnivå.
Litteratur
Litteraturreferanser kan fås ved henvendelse til forfatteren, martinus.lovik@fhi.no,
faks 22 04 26 86.
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SVEVESTØV, ASTMA OG ALLERGI

AKTUELLE FAKTA
”Det er beregnet at det i Oslo i 1997 ble sluppet ut
1028 tonn svevestøv. Av dette kom ca. 43% fra
vedfyring, mens ca. 39% kom fra biltrafikken. 24%
av svevestøvet kom fra eksos, mens ca. 15% kom fra
asfaltslitasje, bl a fra piggdekkbruk.”

Helseeffekter av svevestøv har vært ett hett tema i mediene de siste åra. Ikke
bare i her Norge, men i hele verden, er det et økende fokus på dette temaet.
Stadig mer forskning har resultert i stadig lavere grenseverdier for
partikkelforurensning. Partikler er vist å ha en effekt på lungesykdom (astma,
kronisk obstruktiv lungesykdom og luftveisinfeksjoner), pollenallergi og høysnue,
hjerte-kar-sykdom (hjerteinfarkt, hjerneslag) og kreft. Her vil jeg fokusere på
effekter av svevestøv på astma og allergi.
Svevestøv er partikler som holder seg svevende en viss tid. Grove partikler vil
kunne virvles opp, men faller raskt ned igjen, ikke langt fra kilden. Finere partikler
vil kunne sveve i dagevis, som illustreres ved at en betydelig mengde (35-50%)
av de fine partiklene over Norge er fraktet fra Europa. Partikler kan være bittesmå
dråper (eller aerosoler) som dannes ved kondensering av gasser, de kan være
av fast stoff generert ved forbrenning eller prosesser på jordoverflata, eller en
kombinasjon av disse. Partikler kan ha svært ulik størrelse, form og
overflateareal. De kan også ha svært ulik sammensetning, overflatestruktur og
ulike kjemiske stoffer bundet til overflata. Ulike partikler kan derfor ha helt ulike
biologiske effekter.
Det diskuteres stadig hvilke størrelser av svevestøvet som kan gi helseeffekter.
Partikkelstørrelsen har stor betydning for eksponeringen. Den inhalerbare
fraksjonen av svevestøvet (kalt PM10) er definert som alle partikler som har en
aerodynamisk diameter1 10 µm, dvs. 0.01 mm. Finfraksjonen, eller PM2.5, er
partikler med diameter 2.5 µm og ultrafine partikler er de partiklene som er
0.1 µm. Partikler mellom 2.5 og 10 µm kalles grovfraksjonen. De største
partiklene, større enn PM10, vil hovedsakelig avsettes i nese og svelg, mens
grovfraksjonen stort sett vil avsettes i de trakobronkiale luftveier. Finfraksjonen vil
hovedsakelig avsettes helt nede i bronkioler og alveoler. Andelen partikler som
avsettes, og dermed ikke blir med luften ut igjen, vil også variere med størrelsen.
I dag brukes hovedsakelig vekt som et mål på partikkelkonsentrasjon, og mange
studier baserer seg på vektdose PM10. Det er verdt å merke seg at en enkelt grov
1
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partikkel, for eksempel med diameter 10 µm, veier det samme som 1000 fine
partikler med diameter 1 µm eller det samme som 1 million partikler med
diameter 0.1 µm. Dette betyr at en grov partikkel vil bidra sterkt til vektdosen i
forhold til millionvis av ultrafine partikler. Dersom fine partikler er de mest
helseskadelige, vil vektdose PM10 derfor kunne gi et dårlig bilde av mengden
partikler som har effekt på helsa vår.
Forverrer så partikkelforurensning eksisterende astma og allergi? En rekke
epidemiologiske studer viser en sammenheng mellom partikkelforurensning og
antall akuttinnleggelser på grunn av astma, astma medisinering,
astmasymptomer og lungefunksjon, pollenallergi og høysnue. Flere studier
indikerer at finfraksjonen av partiklene (inkludert de ultrafine) er viktigst for disse
helseeffektene. Barn og voksne bosatt nær hovedvei er vist å ha redusert
lungefunksjon, økte astmasymptomer og økt pollenallergi i forhold til
kontrollgruppen, og trafikkforurensning ser dermed ut til å være en viktig kilde. En
studie viser at astmatiske barn er mer utsatt for plager ved økte PM10-verdier enn
barn med andre luftveisplager.
I eksperimentelle studier har eksponering av allergiske pasienter med
dieseleksospartikler og allergen gitt en 3 ganger økning i histaminfrigjøring og
økte allergisymptomer, sammenlignet med allergen-eksponering alene. I tillegg
har dieseleksos i seg selv en irriterende effekt. I en lang rekke dyreforsøk har
eksponering med mange ulike typer partikler og allergen vist høyere nivåer av
allergenspesifikt IgE og større produksjon av Th2 (allergi-relaterte) cytokiner enn
allergenet alene. I tillegg viser dyrestudier at partikler kan gi en uspesifikk
betennelsesreaksjon og luftveiskonstriksjon, som kan tenkes å komme i tillegg til
den allergiske responsen. Det er på dette grunnlaget en generell oppfatning at
partikler forverrer eksisterende astma og allergi.
Spørsmålet om partikler bidrar til økt forekomst av astma og allergi er derimot
vanskeligere å besvare med et sikkert ja. I en studie i mennesker ga
dieseleksospartikler økt allergisk respons mot et for individene nytt og ukjent
allergen. Allergenet alene ga ikke målbare IgE-nivåer, mens det etter
eksponering for dieseleksospartikler og allergen sammen ble observert både en
økning i IgE-nivå mot allergenet og økte nivåer av Th2 cytokiner. Dette viser at
dieseleksospartikler kan øke allergisk sensibilisering i menneske. Også i dyr viser
et økende antall studier at en rekke ulike partikkeltyper gir økt allergisk respons,
igjen målt som økt IgE produksjon og økt nivå av Th2 cytokiner. Det er også
funnet en økning i allergisk rhinitt etter eksponering for ulike partikkeltyper og
allergen, målt som antall ”nose-rubbing movements” i mus.
Blant barn i Nederland ble det funnet en sammenheng mellom trafikkrelatert
forurensning (PM2.5, NO2 og sot) og tungpustethet og astma. Det ble også funnet
en sammenheng med tungtransport, noe som antyder at dieseleksos er en viktig
kilde til de helsefarlige partiklene. I en annen studie ble det blant voksne individer
i Sveits funnet høyere sensibilisering mot pollen hos de som bor langs større
veier. Blant barn i England ble det funnet en sammenheng mellom det å bo <90
m fra hovedvei og en økt risiko for tungpustethet. Flere av disse studiene antyder
at sammenhengen er sterkere for jenter enn for gutter. Disse epidemiologiske
studiene antyder altså en økt sensibilisering eller økt forekomst av astma og
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allergi som følge av trafikkforurensning, men disse studiene skiller ikke mellom
partikler og andre komponenter i trafikkforurensning, og sier derfor ikke noe
spesifikt om effekt av partikler.
En betraktelig mengde eksperimentelle studier, utført både i menneske og dyr,
indikerer altså at ulike partikler kan gi en økt allergisk sensibilisering og en
forsterket respons mot allergener. Derimot er det et sparsomt epidemiologisk
grunnlag for å si at partikler øker forekomsten av astma og allergi. Er så de
eksperimentelle modellene for sensitive eller er de epidemiologiske systemene
for lite sensitive til å finne årsaks-sammenhenger i befolkningen?
Vi vet lite om mekanismene bak forsterkereffekten av partikler på den allergiske
responsen. Våre studier på Folkehelseinstituttet har vist at små sotpartikler i
innelufta ofte bærer med seg allergener på overflata. Man kan derfor se for seg at
partikler bærer allergener ned i lungene, og slik konsentrerer allergendosen og
kanskje virker som et depot slik at allergenet kan frigjøres over en periode. I
tillegg vil en reaksjon på partiklene i seg selv (betennelsesreaksjon) skje på
akkurat samme punkt i lungene som reaksjonen mot allergenet
(immunreaksjonen), og disse kan tenkes å påvirke hverandre. Bærer-effekten
illustreres også i flere studier i mus, der partikler gir kraftigst forsterkereffekt når
det gies sammen med allergenet sammenlignet med eksponering for partikler og
allergen på ulike tidspunkt. Våre resultater i en musemodell viser at
modellpartikler, uten kjemiske stoffer som vanligvis sitter på overflata av partikler,
forsterker produksjon av allergenspesifikt IgE. Disse resultatene indikerer at
partikkelkjernen spiller en viktig rolle i forsterkereffekten av partikler. Dette støttes
av at innsamlede partikler fra Lodz (Polen), Roma, Amsterdam, Oslo og deZilk,
der den kjemiske sammensetningen av partiklene er forskjellig, i vår modell har
en forholdsvis lik forsterkereffekt på den allergiske responsen. Det ser ut til at det
er de fine partiklene som har størst forsterkereffekt på allergi.
Andres og våre studier antyder at antallet eller overflatearealet til partiklene er et
bedre mål enn vekt for å beskrive effekten av partiklene. Dette betyr i praksis at
fordi antall og overflateareal beskriver mengden små partikler bedre enn vekt, og
man tror at små partikler er viktigst for helseeffektene, bør man i videre studier
også bruke andre mål for partikkelkonsentrasjon enn PM10. Det samme gjelder i
myndighetenes overvåkning av partikkelforurensningen.
For å konkludere, så forverrer altså svevestøv eksisterende astma og allergi,
mens langtidseksponering for svevestøv muligens øker forekomsten av astma og
allergi. Fine partikler ser ut til å være viktige med hensyn på effekter på astma og
allergi, og i Norge kommer en stor andel av disse partiklene fra trafikk og
vedfyring.
Forfatteren kan kontaktes for referanser; unni.cecilie.nygaard@fhi.no.
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Vedfyring – bra eller ille?
Mari Samuelsen, Stipendiat, Divisjon for miljømedisin, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo
Det er sannsynlig at røyk fra vedfyring kan ha negative helseeffekter på
luftveiene. Gjennomsnittsstørrelsen på partiklene er veldig liten slik at de kan
komme ned i nedre del av lungene. Vedfyringsrøyken inneholder mange kjemisk
reaktive stoffer som kan feste seg til partiklene og føres helt ned i alveolene. Folk
med luftveissykdommer og barn er de som er mest utsatt ved eksponering for
høye konsentrasjoner av vedfyringsrøyk. Vedfyring er antagelig ikke noe problem
for innemiljøet i vår del av verden, i motsetning til i u-land hvor man har åpne
ildsteder i hjem med dårlig eller ingen ventilasjon. Derimot er høye
konsentrasjoner av vedfyringspartikler i uteluft et problem i byene. Det er i byene
folk bor tett, og i tillegg er bidraget til luftforurensningen fra andre partikkelkilder
som veitrafikk størst her.
Det har vært en særdeles kald vinter med historisk høye strømpriser,
derfor har langt flere enn vanlig fyrt med ved for å holde kulda ute og
strømregningene nede. Vedfyring og eventuelle helseeffekter av denne er derfor
et svært aktuelt tema.
Først og fremst forbinder de fleste av oss vedfyring med tradisjon, varme
og hygge. Ingenting er som å komme hjem fra en lang skitur i bitende kulde og
sette seg ned foran peisen med en varm solbærtoddy. Men det er mer enn trivsel
som taler for å fyre med ved. Vedfyring utnytter energi som er 100 prosent
fornybar. I tillegg bidrar den til å redusere klimagassutslippene i Norge, i
motsetning til oljefyring. Dette skyldes at tre binder opp like mye karbondioksid
under vekst som det slipper ut når det brennes. Den samme karbondioksidmengden ville dessuten likevel blitt sluppet ut under treets forråtnelsesprosess.
Men det dannes mange andre forbindelser enn karbondioksid når man fyrer med
ved, særlig med tanke på at om lag 90 prosent av veden i Norge brennes i
vedovner med gammel teknologi.
Hvis vi tar for oss komponentene i vedfyringsrøyk, er først og fremst
svevestøv viktig. Svevestøvspartiklene ligger stort sett i størrelsesområde 0,02 til
0,3 µm. Så små partikler vil kunne nå langt ned i lungene hvor de kan gjøre
skade og føre til luftveislidelser. Polyaromatiske hydrokarboner (PAH) dannes
ved ufullstendig forbrenning og flere av dem er kreftfremkallende, blant annet
benzo[a]pyren og fluoranten. Andre kreftfremkallende stoffer som finnes i
vedfyringsrøyk er benzen og toluen. Karbonmonoksid (CO) fører til dannelse av
karboksyhemoglobin som hindrer transport av oksygen perifert i kroppen, og kan
føre til angina hos hjerte- og karsyke. Flere irritanter er også representert, ved
blant annet aldehyder og organiske syrer. Formaldehyd, som er ansvarlig for
omtrent 50 prosent av aldehyder i forurenset luft fører til irritasjon av nese, øvre
luftveier og øyer. Likevel er det ofte kryssfiner og en del isolasjonstyper, ikke
vedfyring, som er den viktigste kilden til forekomsten av formaldehyd i
innemiljøet. Andre irritanter er nitrogen- og svoveloksider, selv om disse stoffene
er mest relevant i forbindelse med henholdsvis biltrafikk og kullfyring. De senere
årene har det blitt rapportert om en mulig positiv faktor i vedfyringsrøyken, nemlig
metoksyfenoler. Dette er lignin-relaterte stoffer som har vist seg å ha
antioksiderende effekt. Den relative mengden av de nevnte stoffene vil variere i
henhold til temperatur og lufttilførsel under forbrenning, i tillegg til type ved som
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benyttes. Forbindelsene sitter gjerne bundet til partiklene, som dermed kan være
et problem både i seg selv og ved at de kan frakte kjemikalier ned i lungene.
For å undersøke eventuelle helseeffekter knyttet til vedfyring benyttes
dyremodeller hvor dyrene inhalerer vedfyringsrøyk, eller får vedfyringspartikler
direkte satt ned i lungene. Ved hjelp av dyreforsøk har man påvist at
vedfyringsrøyk kan føre til nedsatt makrofagaktivitet, som igjen kan gi redusert
resistens mot infeksjonssykdommer i lungene. Vedfyringsrøyk og -partikler har
også vist seg å generere frie radikaler som kan skade cellemembraner, og man
har registrert lungeødemer hos forsøksdyr på grunn av økt permeabilitet i små
blodårer. Økte tilfeller av lungekreft hos mus og påvirkning av enzymsystemer i
lungene har også blitt rapportert.
Forskningsresultater fra dyreforsøk er vanskelig å ekstrapolere til mennesker. I
tillegg til at mus og menn ikke er direkte sammenlignbare, evaluerer ingen av
dyrestudiene lungefunksjon eller symptomer på respirasjonssykdommer,
endepunktene som testes i epidemiologiske studier.
Epidemiologiske studier i forbindelse med vedfyring undersøker om
mennesker som er utsatt for vedfyringsrøyk har økt sannsynlighet for å utvikle
kreft, hjerte-karsykdommer eller luftveissykdommer. Fokuset i denne artikkelen er
lagt på en eventuell sammenheng mellom eksponering for vedfyringsrøyk og
luftveissykdommer. Endepunktene som undersøkes er mange, og de er
dokumentert på svært forskjellige måter. Derfor kan det være vanskelig å trekke
klare konklusjoner. Noen av de benyttede endepunktene er utvikling og
forverring av infeksjon i lungene, kronisk bronkitt, høysnue, astma, tungpustethet
og hoste, og nedsatt lungefunksjon.
Omtrent halvparten av verdens hushold bruker kull eller biobrensel, som
husdyrmøkk, planterester og ved, til matlaging. I utviklingsland er denne
prosentandelen over åtti. Det er gjort en rekke epidemiologiske undersøkelser i
land som Kina, Nepal, India, Ny Guinea og også i indianersamfunn i Mexico.
Fellesnevneren for befolkningsgruppene som er studert, er at de fyrer med ved
og biobrensel, og bor i hjem med dårlig eller ingen ventilasjon. Resultatet er
ufullstendig forbrenning og høy forurensning som hoper seg opp i inneluften. De
som er mest utsatt er kvinner, barn og gamle, som oppholder seg mye innendørs.
Epidemiologiske studier fra slike fattige områder viser en klar økning i
forekomsten av luftveissykdommer. Derimot er det lite hold for å si at bruk av
biobrensel øker faren for lungekreft.
Forholdene som er beskrevet i epidemiologiske studier i utviklingsland er lite
relevant for situasjonen i den vestlige verden, men det finnes relativt få studier
som tar for seg inneluftsituasjonen i vår del av verden. Kun et par studier har sett
på symptomer på forverret helse hos voksne astmatikere ved bruk av vedovn, og
en av studiene fant en sammenheng, den andre fant det ikke. Når det gjelder økt
forekomst av respirasjonssymptomer og infeksjoner i nedre luftveier hos barn i
hjem med vedovn, finner man heller ingen klar sammenheng. De studiene som
har funnet en sammenheng er enten veldig små eller er foretatt i
befolkningsgrupper hvor forholdene er mer sammenlignbare med situasjonen i
utviklingsland. Det er derimot gjennomført to tyngre amerikanske studier som
ikke viser noen sammenheng mellom respirasjonssymtomer hos barn og bruk av
vedovn.
På midten av nittitallet ble det blant annet publisert to tyske studier hvor man
hevdet at vedfyring førte til redusert risiko for luftveissykdommer. Økt ventilasjon
og en mer tradisjonell livsstil i hjem med vedfyring ble lansert som mulig
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forklaring på disse oppsiktsvekkende resultatene. Det har senere kommet
innvendinger mot disse studiene. En kasus-kontrollstudie gikk mot
ventilasjonshypotesen og konkluderte med at oppvarmingsmetode ikke kan
forutsi senere astma hos barn, uavhengig av metodens evne til å fremme
ventilasjon. En finsk undersøkelse tok for seg teorien om at en mer tradisjonell
livsstil kunne forklare resultatene om vedfyringens ”beskyttende” effekt mot
luftveissykdommer. De så på sammenhengen mellom vedfyring i oppveksten og
senere astma og allergi hos voksne studenter. Vedfyring ga en klar negativ
assosiasjon med en rekke luftveissykdommer før justering for andre
påvirkningsfaktorer. Men etter justering for familie og innendørs og utendørs
faktorer, fant de ingen forskjell. Deltagernes yrke ble ikke oppgitt i en av de tyske
undersøkelsene og den finske studien konkludert med at deltagerne
sannsynligvis var bønder. Oppvekst på gård har blitt relatert til lav prevalens av
sensibilisering, muligens på grunn av eksponering for bakterielle endotoksiner
eller mycobakterier som fremmer utvikling av immunsystemet i retning av en Th1
mediert respons (dvs. ikke-allergisk). Den andre tyske undersøkelsen forklares
delvis av forskjellene mellom prevalens av luftveissykdommer i østre og vestre
deler av Tyskland. Men uansett kan vi konkludere med at vedfyring ikke ser ut til
å være et onde for inneluften, kanskje heller et gode.
Svakheter med epidemiologiske studier som tar for seg helseeffekter av
vedfyringsrøyk i hjemmet, er at ingen studier måler konsentrasjonen av
vedfyringspartikler i inneluften. Undersøkelsene er stort sett basert på om
individene i undersøkelsene har vedovn eller ikke. I tillegg er registrering av
luftveissymptomer i flere av studiene basert på telefonintervjuer, ikke
diagnostisering foretatt av medisinsk personell.
På uteluftsiden er det også gjort epidemiologiske undersøkelser. Man kan
foreta målinger av andelen vedfyringspartikler i uteluften ved å måle bestemte
markører. Vedfyringspartikler er da angitt i prosent av total partikkelkonsentrasjon
(rundt 60 til 90 prosent). Men det kan være vanskelig å avgjøre hva som kan
tilskrives vedfyringspartiklene og hva som er forårsaket av partikler fra andre
kilder, for eksempel veitrafikk. Når det gjelder astmatiske barn ser det ut til å
være en signifikant forverring av symptomer ved høye konsentrasjoner av
vedfyringspartikler. Studier av barn som i utgangspunktet er friske, gir mer
sprikende resultater. Det kan se ut til at man får en økning av mildere former for
luftveissymtomer, mens forekomsten av mer alvorlige luftveislidelser ikke øker
ved høy konsentrasjon av vedfyringspartikler.
Vedfyring er sammen med veitrafikk den største kilden til utslipp av
svevestøv i norske byer og tettsteder. De største utslippene kommer fra gamle
vedovner. Forbrenning med lav tilgang på oksygen gir ufullstendig forbrenning og
sterk luftforurensning. På landsbasis blir over 90 prosent av veden brent i gamle
vedovner eller åpne peiser. I Oslo blir ikke mer enn 4 prosent av veden brent i
nye, rentbrennende vedovner. Det er klart mest vedfyring på landet, i tillegg til at
man der i større grad praktiserer nattfyring med lite trekk. Selv om man i byene
bruker mindre ved per person, fører den høye befolkningsmengden og
befolkningstettheten til at det er nettopp her utslippene totalt sett blir størst og
mest konsentrert. De største bidragene fra vedfyring fås i perioder med lav
temperatur, svak vind og stabil temperatursjikting. Slike værforhold fører til
dårlige spredningsforhold i de nedre luftlagene. Hvert år opplever vi kalde,
vindstille vinterdager i Oslo da forurensningen legger seg som et lokk over byen.
Et godt tips er derfor å benytte andre energikilder enn vedovn på forurensede
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dager, eller eventuelt sette inn ny rentbrennende vedovn. Hvis alle gamle
vedovner som er i bruk i Oslo i dag ble skiftet ut med nye rentbrennende ovner,
ville utslippene av svevestøv fra vedfyring i Oslo bli redusert med mer enn
60 prosent. Har man ikke anledning eller ønske om å bytte ut den gamle
vedovnen, kan man likevel redusere utslippene ved å fyre miljøbevisst. Riktig
vedfyring får man ved å bruke tørr ved, ikke legge for mye i ovnen på en gang og
sørge for rikelig tilførsel av luft.
For litteraturreferanser: mari.samuelsen@fhi.no

Husk:
BRUKERUNDERSØKELSEN
!!!
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OM LOGO-DESIGNET
Glenn Wange, Kommunikasjonsbyrået Springbrett

Vi innså ganske kjapt etter tilbakemeldingene fra dere i NFAI at vi hadde
kjørt oss inn i en blindgate med det første kommunikasjons-konseptet. Vi
visste rett og slett ikke nok om deres oppgaver som organisasjon, og hva
dere arbeider mot.
Dette tar vi kritikk for, og har derfor nå gjort en mye dypere research før vi
satte i gang. Vi mener selv at det "nye" symbolet bærer preg av dette. En
logo som er mer tilpasset NFAI som organisasjon, både på innsiden og
utsiden.
Denne gangen har vi fått litt bedre kjennskap til personlighetene bak NFAI.
Riktig nok bare gjennom mail, men det er utrolig hva en kan lese ut av en
mail om man bare leser litt mellom linjene, og går litt dypere.
Stikkord for personlighetene er:
Detaljorientert
Lystig
Sterk
Dyktig
Kunnskapsrik
OM DESIGNET
Med disse ordene i tankene, som gjenspeiler litt av dere som jobber i NFAI,
samt den faglige informasjonen vi er blitt tildelt fra Torgeir Storaas brettet
vi opp ermene og satte i gang.
Det første vi så på var selve symbolet. Vi ville skape et symbol som spilte
på flere strenger, og som gav publikum en følelse av styrke og trygghet.
NFAI er en organisasjon som arbeider med og for mennesker. Nøkkelen
ligger likevel i den enorme kunnskapen som organisasjonens medarbeidere
innehar. Det er denne som til sist gjør at pasienter blir friske, og får et
lettere og bedre liv i etterkant. Det var likevel meget viktig for oss å ivareta
omsorgsfaktoren. Oppsøker man en lege er man kanskje urolig og i verste
fall redd. Da er den omsorg helsepersonell kan vise utrolig viktig.
Derfor kom vi relativt raskt frem til at vi ville bruke et varmt menneske i
symbolet.
Et menneske er noe av det mest kompliserte og mest sammensatte som
eksisterer. Kroppen som mekanisk enhet og hjernen som psykisk enhet. I
mellom har man alle de fysiske følelser. Helt utrolig. Nesten utenkbart.
NFAI jobber mot kroppen, og foreningen jobber med kroppen. Derfor er
denne en sentral part i dette forslaget.
I designet har vi fokusert på overkroppen, da det er her de fleste sentrale
systemer ligger. (Hjerne, hjerte, lunger etc.)
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Vår kropp strekker seg mot himmelen med åpne armer. De åpne armene
indikerer at NFAI`s leger er omsorgsfulle mennesker, som stadig strekker
seg mot ny kunnskap og nye mål. Denne profilen spiller også tilbake på
tegnet for immunoglobulin, med dets karakteristiske Y-form, som er en
meget sentral del i deres arbeide.
Kroppen vår er muskuløs og sunn. Dette symboliserer styrke, og tanken
rundt en sunn livsstil og sunn kropp. Noe som alle leger forsøker å
fokusere på når de jobber mot pasienter.
Fargevalget i dyp rød er gjort for å fremheve varmen i mennesket. I tillegg
er rød en farge som forbindes med helse. Røde Kors sin logo er vel det
mest allment kjente symbolet. Publikum assosierer ikke bare symbolet med
organisasjonen, men også med helsearbeid generelt. Gjennom en dyp rød
farge vil tankene trekke mot helsearbeid.
Som en kontrast til dette er navnetrekket designet i svart. Et valg som er
gjort for å fremheve det røde mennesket. Svart forbindes også med
seriøsitet, noe som passer NFAI godt.
Hvit bakgrunn står for det rene, klare og frie. Det er også en god
kontrastfarge til både rødt og svart, samtidig som det gjør prosessen med å
feste logoen mot grafisk og web-design mye enklere.
Også i dette forslaget har vi valgt å bare bruke bokstavene NFAI, og ikke
hele navnet. Dette er bevisst gjort av flere årsaker. Navnet deres er meget
langt, og vanskelig å forstå. Vi mener at publikum ikke får et klarere bilde av
hva dere driver med av å få hele navnet slengt etter seg.
Et kort navnetrekk ser bedre ut, logoen blir mindre, og den blir lettere å
oppfatte for øyet. Man leser og tolker den raskere.
Sett fra et teknisk ståsted i grafisk og web-design er den også mye lettere å
bruke plasseringsmessig, om den ikke har et langt navnetrekk.
Navnetrekket i dette forslaget er ganske interessant. Bygget opp av små
bokstaver med god avstand i fonten Din Script gir den organisasjonen et
moderne ansikt.
Vi har bevisst ikke gått for store bokstaver, da dette virker meget autoritært.
Noe vi vil forsøke å unngå. Leger bør være kunnskapsrike og omsorgsfulle,
ikke autoritære.
Luften mellom bokstavene symboliserer åpenhet. En organisasjon som
NFAI er åpen for nye metoder og ny kunnskap. Det er jo i bunn og grunn
det det hele handler om.
Legg også merke til i-en. Snudd på hodet slik at den utgjør et utropstegn.
Hvorfor? NFAI vil gjennom sitt arbeide aktivt arbeide for å skape nye
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medisinske løsninger som kan hjelpe mennesker med allergier etc. Skal
man finne nye løsninger og metoder må man snu og vende på ting, lete og
lære. Gjennom denne enkle bokstaven symboliserer vi forskning.
Utropstegnet står for løsning.
Etter forskning kommer løsning...

Glenn Wange
Kommunikasjonsbyrået Springbrett
glenn.wange@springbrett.no
Kommunikasjonsbyrået Springbrett
Nordåsbrotet 96
5235 Rådal
Norway
Tlf: +47 928 91 999
Mail: mailossgjerne@springbrett.no
Nett: www.springbrett.no
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Langtidsoppfølging av lunge
funksjon hos ekstremt
for tidlig fødte barn
Overlege Thomas Halvorsen, Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus, Bergen
Siden 1970 årene har overlevelsen etter prematur fødsel økt betydelig (1). Dette
skyldes en rekke forhold som til sammen har endret hverdagen ved en neonatal
intensivmedisinsk avdeling dramatisk. 1970-80 årene var nyfødtmedisinens
barndom. For eksempel var det på 1980 tallet fortsatt slik ved Barneklinikken i
Bergen at samme monitor kunne bli delt mellom flere barn. Kontinuerlig
pulsoxymetrisk overvåking var ingen selvfølge. Surfactant kom først i
rutinemessig bruk på 1990-tallet. Om respiratoren gav et trykk på 18 eller 22
kunne være litt varierende og oscillering var et ukjent begrep. Adekvat
gassutveksling var nøkkelen til overlevelse. Dette krevet ofte langvarig
overtrykksventilasjon og oxygenbehandling med til dels høye oksygen
konsentrasjoner. Man vet i dag at hyperoxi og traumatiserende
overtrykksventilasjon er skadelig for premature lunger. Stor og til dels
generalisert inflammatorisk respons var derfor vanlig i akutt fasen. Dersom barnet
overlevet, tilkom deretter en resolusjons- og reparasjons-fase, etterfulgt av
remodellering og vekst. Derved oppstod den paradoksale situasjonen at en
behandling som man visste var skadelig for lungene, var nødvendig for å oppnå
overlevelse. Embryologisk går lunge-parenchymet fra det canalicculære til det
sacculære stadiet omkring 23-24. gestasjonsuke, det vil si tilsvarende den
alderen hvor ekstrauterint liv er mulig. Alveolariseringen starter først ved 32 ukers
alder og ved fødselen er bare ca 30% av alveolene ferdig utviklet. Utvikling av
lungene - som skulle foregått intrauterint i et hvilende organ - må etter prematur
fødsel skje i ekstrauterine omgivelser samtidig som organet skal tilfredsstille
kroppens behov for gassutveksling. I dag overlever et økende antall umodne
nyfødte med risiko for lungeskade og påfølgende unormal utvikling av lungene.
Det er derfor rasjonelt og viktig med langtidsoppfølging av lungefunksjonen hos
ekstremt for tidlig fødte barn.
Det foreligger en omfattende litteratur som dokumenterer økt pulmonal sykelighet
blant disse barna (2-7), nylig gjennomgått i en ryddig oversiktsartikkel (8). De
minste plages med stadig tilbakevendende bronkiolitt-lignende episoder (9) og
må ofte reinnlegges i sykehus (10). Luftveisobstruksjon (4;5) og bronkial
hyperreaktivitet (11) har blitt rapportert i flere studier blant skolebarn. Senere i
livet ser det ut til at symptomene dempes noe ned, mens tendensen til redusert
lungefunksjon består, spesielt blant barn med bronchopulmonal dysplasi (BPD)
(12). BPD er en diagnose som gis til premature barn med oxygenbehov utover
28 dagers alder (mild BPD) eller 36 uker etter unnfangelsen (moderat/alvorlig
BPD) (13).
Hoved hensikten med denne studien er å finne fram til populasjonsbaserte data
for lungefunksjon og lunge-relatert sykelighet fra fullstendige kohorter med
53

ekstremt for tidlig fødte barn. Alle barn med gestasjonsalder 28 uker eller
fødselsvekt 1000 gram som ble født i Hordaland og Sogn og Fjordane i en
periode tidlig på 1980 tallet og en periode tidlig på 1990 tallet, er inkludert. Som
kontroller valgte vi den nærmeste fødte i tid av samme kjønn og med fødselsvekt
mellom tre og fire kg.
Alle inkluderte barn og ungdommer har fylt ut en rekke spørreskjema, blant annet
fra International Study on Asthma and Allergy in Childhood (ISAAC) for
kartlegging av astma symptomer og Child Health Questionnaire (CHQ) for
kartlegging av livskvalitet. De har gjennomført flere spirometrier,
diffusjonsmålinger, helkroppspletysmografi, metakolinprovokasjon og en
arbeidsbelastning til total utmattelse med måling av parametere for
gassutveksling og maksimalt oxygenopptak. Alle ble prikktestet for et standard
panel med allergener. Det ble tatt blodprøver for måling av atopi-parametere og
det ble frosset serum, plasma og fullblod til -80 med tanke på fremtidig analyser
av pro-inflammatoriske parametere.
Studien startet i februar 2001. Prosjektet er et samarbeid mellom lunge- og
nyfødt-seksjonen ved Barneklinikken og Lungeavdelingen ved prof. Per Bakke,
Haukeland Universitetssykehus. Senter for Klinisk Forskning ved Haukeland
Universietetssykehus bidrar med statistisk kompetanse. Oslo-miljøet bidrar
gjennom Kai Håkon Carlsen som ekstern "supervisor". Den siste av de inkluderte
barna ble undersøkt senhøstes 2002, og bearbeidelsen av barnas lungefunksjon
og metakolin-respons pågår. Sykepleier Berit Båtsvik arbeider med data
vedrørende livskvalitet og skoleprestasjoner. Hun planlegger å skrive sin
hovedoppgave i sykepleievitenskap basert på disse databasene.
Mitt inntrykk etter å ha blitt godt kjent med 81 av de mest ekstremt prematurt
fødte barna på Vestlandet er at de - som resten av den norske befolkning - er en
heterogen gruppe. Mange klarer seg utmerket. Imidlertid er det en betydelig
større andel blant dem som strever med problemer av både psykisk og somatisk
karakter. De aller fleste av disse barna/ungdommene overlevde neonatalperioden
på grunn av medisinsk teknologisk intervensjon. Derfor er det min oppfatning at
det medisinske apparatet som tok et stort ansvar for dem i nyfødtperioden, også
har et ansvar for å tilby adekvat utredning, behandling og oppfølging av
problemer som eventuelt måtte oppstå senere i livet. Dette krever kunnskap om
hva man kan forvente av problemer. Slik kunnskap forutsetter kohortstudier med
svært lang oppfølgingstid. Norge er et av de få land i verden hvor slike
langtidsstudier kan gjennomføres.
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Møtekalender 2003 - 2005
2003
5-8 juni

7-11 juni

25 - 29 Juni

26-29 juni

5-8 juli

9-12 juli

Nordic Lung Congress, Reykjavik, Island
Congress Secretariat: Congress Reykjavik, c/o Lára B.
Pétursdóttir, Engjateigi 5, 105 Reykjavik, Iceland.
Tel: +354 585 3900
Fax: +354 585 3901
E-mail: lara@congress.is
http://www.lunga.is/radstefna
EAACI, European Academy of Allergology and Clinical
Immunology, Paris
Info: Congress Secretariat: Congrex Sweden AB, P O
Box 5619, 114 86 Stockholm, Sweden.
Tel: +46 8 459 66 00
Fax: +46 8 661 91 250
E-mail: eaaci2003@congrex.se
http://www.congrex.com/eaaci2003/
International Congress Polish Society of
Allergology. Warsaw, Poland
Info: The Polish Society of Allergology, Kopcinskiego
Street 22, 90153 LODZ, Poland.
Tel: +48 42 679 0316
Fax: +48 42 679 0316
E-mail: alergologia@toya.net.pl
http://www.pta.med.pl
WASOG Conference on Diffuse Lung Diseases
Servizio Congressi – Universita di Siena
Banchi di Sotto 46
53100 Siena, Italy
Tel: +39 0577 232132
Fax: +39 0577 232134
www.unisi.it/eventi/wasog2003
World Asthma Congress. St.Petersburg, Russland
Congress Secretariat
16/10 Miklukho-Maklaya Street
117997 Moscow, Russia
Tel: +7 095 429-9620
Fax: +7 095 336-5000
E-post: acicis@ibch.ru
www.isir.ru
Congress on Work-Related & Environmental Allergy
– WOREAL
Congress Team/HTM OY, Itälahdenkatu 18A, 00210
Helsinki, Finland..
Tel: +358 9 5840 9200 Fax: +358 9 5840 9555
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E-mail: congressteam@hotelmarketing.fi
www.woreal.org
th
21-24 august 6 Nordic Symposium in Allergology, Gøteborg
7-12 september ICACI/WAO, International Congress of Allergology and
Clinical Immunology, Vancouver, Kanada,
Info: The World Allergy Organization - IAACI
Secretariat, 611 East Wells Street, Milwaukee WI
53202, USA.
Tel: +1 414 276 1791
Fax: +1 414 276 2146
E-mail: congress@worldallergy.org
http://www.wordallergy.org
27/9- 1 oktober ERS, European Respiratory Society, Wien,
Info: Congress Secretariat, ERS Headquarters
Lausanne, 1 Boulevard de Grancy, CH-1006 Lausanne,
Switzerland.
Tel: +41 21 613 02 02
Fax: +41 21 617 28 65
E-mail: info@ersnet.org
http://www.ersnet.org
SFAM's astma och allerginätverk, Höstmöte,
2 oktober
Stockholm
Allergidagen, Stockholm, www.sffa.nu
3 oktober
7-12 november ACAAI, American College of Allergy, Asthma and
Immunology, New Orleans,
Info: The ACAAI Executive Office, 85 West Algonquin
Road, Suite 550, Arlington Heights, IL 60005, USA.
Tel: +1 847 427 1200, Fax: +1 847 427 1294
E-mail: mail@acaai.org
http://www.acaai.org
EAACI-Section ENT. Interest group: Infections & Allergy,
15-18
Ghent, Belgium
november
Semico nv
Korte Meer 16
BE-9000 Ghent, Belgium
Tel: +32 (0)9 233 86 60, Fax: +32 (0)9 233 85 97
E-post: eaaci@semico.org
www.semico.org/EAACI
EAACI - Section on ENT and Infections and Allergy Interest
17-19
Group, Ghent, Belgium
november
Semico nv, Korte Meer 16, 9000 Ghent, Belgium.
Tel: +32 9 233 86 60, Fax: +32 9 233 85 97
E-mail: eaaci@semico.org
http://www.semico.org/EAACI
26-28 november Riksstämman Stockholm. www.svls.se
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Desember

NFAIs Generalforsamling og Høstmøte, Oslo

2004
19 - 24 mars

21-26 mai

12-16 juni

10-13 juli

11-17
november

AAAAI, American Academy of Allery, Asthma &
Immunology
San Francisco, USA
Info: AAAAI, 611 East Wells Street, Milwaukee, WI
53202, USA.
Tel: +1 414 272 6071, Fax: +1 414 272 6070
E-mail: am2004@aaaai.org http://www.aaaai.org/
ATS, american Thoracic Society, Florida, USA
Deborah Richardt, Director Meetings & Conferences,
American Lung Association, ALA/ATS International
Conferences, 1740 Broadway, New York, NY 100194374, USA
Tel: +1 212 315 8700, Fax: +1 212 315 6498
E-mail: drichardt@lungusa.org
http://www.thoracic.org/
EAACI Congress, Amsterdam, Nederland
Congrex Sweden AB
Attn: EAACI 2004
Linnegatan 89A
P.O.Box 5619
SE-114 86 Stockholm, Sweden
Tel: +46 8 459 66 00, Fax: +46 8 661 91 25
E-post: eaaci2004@congrex.se
www.congrex.com/eaaci2004
International Pediatric Respiratory, Allergy and
Immunology Congress, Hong Kong, China
Congress Secretariat
Meeting Planners International (HK) Ltd.
Tel: 852 2509 3430, Fax: 852 2667 6927
E-post: ipraic@mphk.com
www.ipraic.org
ACAAI, American College of Allergy, Asthma &
Immunology, Boston, USA
Info: The ACAAI Executive Office, 85 West Algonquin
Road, Suite 550, Arlington Heights, IL 60005, USA.
Tel: +1 847 427 1200, Fax: +1 847 427 1294
E-mail: mail@acaai.org
http://www.acaai.org

2005
18-23 mars

AAAAI, American Academy of Allery, Asthma &
Immunology, San Antonio, Texas, USA
Tel: +1 414 276 6071 Fax: +1 414 272 6070
http://www.aaaai.org/
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