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Ammattiastman taudinkuva

•Nuhaoire edeltää usein astmaoireita

•Vapaapäivinä helpottavia astmaoireita

•Oireet voivat liittyä tietyn aineen 
käsittelyyn

•Astma alkanut (selvästi vaikeutunut) 
kyseisessä työssä
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Ammattiastman 
osoittaminen

Peruskriteerit:
Altistuminen

Taudinkuva sopiva
Astma osoitettu

Erotusdiagnostiikka
neg.

Syy-yhteys:
Prick-testit, Spesifit-IgE-va

PEF-työpaikkaseuranta
Spesifit inhalaatioaltistus-

kokeet

+

=

Ammattiastma
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Proteiiniallergeenien aiheuttama 
astma
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Työperäiset

hengitystiealtisteety

Proteiiniallergeenit:

 Eläinproteiinit

 Kasviproteinit

 Entsyymit

IgE-välitteinen

herkistyminen
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Ammattiala/ työ Tärkeimmät aiheuttajat IgE-välitteinen 

allergia 

aiheuttajalle 

Leipomo- ja, elintarviketyö 
Jauhot, jauhojen paranne-

entsyymit, mausteet, jauhokoisa, 

varastopölypunkit, kudos-ja 

kasvinesteet aerosoleina 

Kyllä 

Maanviljely 
Viljat, varastopölypunkit, eläinten 

hilse, eritteet, rehut, kuivikkeet, 

homeet 

Kyllä 

Eläinten ja karjan hoito  
Varastopölypunkit, eläinten hilse, 

eritteet, rehut, kuivikkeet, homeet 

Kyllä 

Kasvihuoneviljely, kukkien 

myynti 

Kasvinosien, siitepölyjen ja 

vihannesten allergeenit 

kasvitautien torjunta-eliöt, 

varastopölypunkit 

homeet 

Kyllä 

 

 

 

Sahatyö, puusepät 
Abatsi, kumipuu 

Trooppiset puulajit  

Kyllä 

Harvoin 

Entsyymien teollinen 

valmistus ja käyttö  

Entsyymit, kuten α-amylaasi, 

hemisellulaasi, lipaasi  

Kyllä 

Siivousala 
Kloramiini-T Kyllä 

Kauneudenhoitoala 
Vaalennusaineet (persulfaatit) 

Hapetettavat tummat ja punaiset 

väriaineet  

Luonnonhenna (väriaine) 

Muotoilutuotteiden 

proteiinihydrolysaatit 

Ripsiliimat ja 

rakennekynsimateriaalit 

(akrylaatit) 

 

Harvoin 

Harvoin 

 

Kyllä 

 

Kyllä 

 

 

Ei 

Sähkö- ja elektroniikkatyö 
Happoahydridit Kyllä 



12.5.2017

Esittä
jän 

nimi

Leipomo- ja elintarviketyö

• Jauhot kotimaisten lisäksi myös mm. soija, tattari, maissi, lupiini

• Jauhojen paranne-entsyymit mm alfa-amylaasi (homeperäinen), 

hemisellulaasi, sellulaasi, lipaasi ksylanaasi

• Mausteet

• Jauhokoisa, varastopölypunkit

• Kudos- ja kasvinesteet aerosoleina



12.5.2017

Esittä
jän 

nimi

Maanviljely ja eläintenhoito

• Viljat

• Eläinepiteelit ja eritteet

• kaupallinen lehmäuute toimii huonosti:

32% herkistyneistä kaupalliselle uutteella negatiivisia
Heutelbeck 2009

• Varastopölypunkit

• Rehujauhot

• sisältävät lähes aina soijaa

• Kuivikkeet

• Homeet



Kasvihuoneviljely, kukkien 

myynti
Kasvinosien, siitepölyjen ja vihannesten 

allergeenit kasvitautien torjunta-eliöt, 

varastopölypunkit

homeet

Sahatyö, puusepät Abatsi, kumipuu

Trooppiset puulajit 

Entsyymien teollinen 

valmistus ja käyttö 
Entsyymit, kuten α-amylaasi, 

hemisellulaasi, lipaasi
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Kemikaalien aiheuttama astma
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Työperäiset

hengitystiealtisteety

Proteiiniallergeenit:

 Eläinproteiinit

 Kasviproteinit

 Entsyymit

IgE-välitteinen

herkistyminen

Kemikaalit

Metallit

Herkistyminen

IgE-välitteinen:

 Happoanhydridit

 Platina

 Kloramin-T

 (Isosyanaatit)

Ei-IgE-välitteinen:

 Isosyanaatit

 Akrylaatit

 Persulfaatit
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Kampaamotyö

• Vaalennusaineet (persulfaatit)

• Värit (para-aminoyhdisteet)

• Henna, indigo, muut luonnontuotteet

• Muotoilutuotteet (hydrolysoitu vehnäproteiini)

http://hairstyleschat.com/choosing-hairdressing-schools.html
http://hairstyleschat.com/choosing-hairdressing-schools.html
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R42/H334

=hengitysteitse

herkistävä

Merkintä voi puuttua esim., jos

1) Pitoisuus on pieni

2) Herkistävä tuote syntyy vasta

kemiallisen prosessin tuloksena

3) Uusi herkistäjä
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Isosyanaatit
• automaalit (HDI ja IPDI)

• taivutusta kestävät liimat
(MDI, TDI, HDI)

• kovat eristevaahdot (MDI ja 

TDI)

• parketti- ja 

huonekalulakat

• vaahtomuovipatjat

(MDI ja TDI)

• huonekalujen pehmusteet

• kimmoisat koneenosat

• ortopediset kipsit (MDI)
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Akrylaattit
metakrylaatit ja syanoakrylaatit

• hammasproteesien valmistus 

• hampaiden muovipaikka-, sidos- ja pinnoiteaineet

• rakennekynnet ja niiden liimat, muu kynsikosmetiikka

• ruuvilukitteet l. anaerobiset liimat metalliteollisuudessa

• lakat, liimat, pinnoitteet, painovärit jne.

• UV-kovettuvat pinnoitteet (lakat, petsit) 

• piirilevyjen valmistus



Muita esimerkkejä kemikaalialtisteita

• Happoanhydridit: hartsien kovetteet mm. sähkömoottoreiden 
ja muovien valmistuksessa.

• Ruostumattoman ja erityisteräksen hitsaushuurut.

• Metallit: platina, koboltti, kromi, nikkeli

• Epoksiyhdisteet: mm. 2-komponenttiset maalit ja pinnoitteet, 
putkien pinnoitteet

• Kloramin T: desinfektoiva puhdistusaine
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Huomioitavaa kemikaaleista

• Oireet voivat tulla viivästyneesti, ei välttämättä oireita
työpaikalla

• Potilas voi altistua aineille joita ei itse käsittele

• Potilas usein yhdistää oireensa hengitysteitä ärsyttäviin
tekijöihin, ei aina herkistävään tekijään

• Yleensä IgE-välitteistä herkistymistä ei todeta

• Ammattiastman toteamisessa tarvitaan altistuskoe

• Astma voi olla vaikea ja reagoida huonosti lääkitykseen
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Ärsytyksen aiheuttama astma
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Työperäiset

hengitystiealtisteety

Proteiiniallergeenit:

 Eläinproteiinit

 Kasviproteinit

 Entsyymit

IgE-välitteinen

herkistyminen

Kemikaalit

Metallit

Herkistyminen

Ärsytysreaktio:

 Ammoniakki

 Klooriyhdisteet

 Hapot

 Emäkset

IgE-välitteinen:

 Happoanhydridit

 Platina

 Kloramin-T

 (Isosyanaatit)

Ei-IgE-välitteinen:

 Isosyanaatit

 Akrylaatit

 Persulfaatit
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Beatri
ce 

Bäck

Tärkein tiedonlähde - käyttöturvallisuustiedote 
(KTT)

• KTT:n laatii kemikaalin valmistaja, maahantuoja, jakelija tai muu toiminnanharjoittaja, 
joka vastaa kemikaalin markkinoille tai käyttöön luovuttamisesta

• Toimitettava maksutta paperimuodossa tai sähköisenä ensimmäisen 
kemikaalitoimituksen yhteydessä

• Suomeksi ja pyydettäessä ruotsiksi

• Tiedonkulun 
viestikapula

Ammoniakki

Rikkihappo

Typpioksidi 

Otsoni

Fosgeeni
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11.9.2001 WTC

• N. 10 000 pelastustyöntekijää altistui 
emäksiselle pölylle ja palokaasuille

• Huomattavalle osalle pysyvä 
keuhkofunktion alenema,  ”WTC 
cough”

• Astma kehittyi noin 20%:lle
voimakkaasti altistuneista

• Oireet alkoivat osalla hitaasti, jopa 
kuukausien kuluttua!

• Aldrich TK NJEM 2010; 362:1263-72



Äkillisen

ärstyksen

aiheuttama

astma

Toistuvan

ärsytyksen

aiheuttama

astma

Pitkäaikaiseen lievään

ärsytykseen liittyvä

astma

Altistuminen Yksittäinen tai 

muutama suuri

ilmapitoisuus

Toistuvat suuret

ilmapitoisuudet

Toistuvat kohtalaiset

ilmapitoisuudet

Sairauden alkaminen Noin vuorokauden

kuluessa

Heti altistumisen

jälkeen tai vähitellen

toistuvien

altistumisten aikana.

Päivien-vuosien

kuluttua altistumisesta

Altistumisen ja 

sairauden yhteyden

osoittaminen

Läheinen ajallinen

yhteys.

Dokumentoituja

toistuvia altistumisia.

Väestötutki-

mukset
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Äkillisen ja toistuvan ärsytyksen aiheuttaman astman diagnostiset kriteerit

Yksittäinen tai useampi altistuminen korkeille pitoisuuksille hengitysteitä ärsyttävää 

ainetta

Altistuminen ja astmaoireiston alkaminen ovat läheisessä ajallisessa yhteydessä 

toisiinsa 

Hengitysteiden epäspesifinen hyperreaktiivisuus tai palautuva hengitystieobstruktio 

(astma Käypä hoito 2012)

Mahdollinen aiempi ahtauttava keuhkosairaus on selvästi erotettavissa 

nykysairaudesta

Oireet ja keuhkotoiminnan muutokset kestävät vähintään kuukausia

Mukaeltu Piirilä 2002, Asthma in the Workplace 2013



Päivystystilanne  
• Anamneesi:

• Tarkka kuvaus altistustapahtumasta

• Oireet ja niiden alku vs. altistuminen.

• Aiemmat keuhkosairaudet

• Tutkimukset:

• Thorax rtg

• O2 saturaatio, astrup

• PEF

• CRP,PVK

• Kokoveri- ja virtsanäyte pakkaseen 
(www.ttl.fi/biomonitorointi)

• Tarvittavat erotusdiagnostiset tutkimukset (HRCT, 
bronkoskopia).
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http://www.ttl.fi/biomonitorointi


Jatkotutkimukset AKAR

• Spirometria ja bronkodilaatiokoe, PEF-vrk seuranta, 
histamiini/metakoliinialtistuskoe mahdollisimman pian 
huolimatta kortikosteroidihoidosta.

• Ei PEF-työpaikkaseurantaa.

• Tarvittavat erotusdiagnostiset tutkimukset (HRCT, 
bronkoskopia, korvalääkärin konsultaatio).
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Akuutti hoito Hengitettävä kortisoni suuremmalla annoksella kuin astman 

hoidossa yleensä vähintään 5vrk:n ajan 

(esim. budesonidi/beklometasoni 400µg 2-3hvx4, flutikasoni

500µg 1hvx4, nebulisaattorilla budesonidi 0.5mg/ml 2mlx4/) 

Suonensisäinen tai tablettimuotoinen kortisoni erittäin 

voimakkaan altistumisen jälkeen (esim. metyyliprednisoloni 40-

80mg x4) 

Tarvittaessa: lisähappi, bronkodilatoiva lääkitys, raseeminen

adrenaliini, hengitystukihoito

Jatkohoito Hengitettävän kortisonin annoksen lasku 

(esim.budesonidi/beklometasoni 400µg 2hvx2, flutikasoni 500µg 

1hvx2, mometasoni 400µg 1hvx2, siklesonidi 160µg 2hvx2).

Kuten astman hoito yleensä.



Ammattikeuhkosairauksien asiantuntijaryhmä (AKAR)
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Duodecim. 2014;130(20):2061-9


