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Ismo, betoniruiskuttaja, 53 v.

• Lähisuvussa ei astmaa

• Tupakka: 14 askivuotta, lopettanut 1994

• Atopia:-

• Verenpainetauti, johon lääkityksenä Teveten comp ja Amlodipin

• Ei hengitystieoireita eikä keuhkosairauksia aiemmin
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Käyttöturvallisuustiedotteesta

Kuivasementin

partikkelikoko 5-50µm

Käyttöturvalli-

suustiedote
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Anamneesi

• Saman päivän iltana alkoi yskiä ruskeaa limaista vaahtoa

• Yöllä heräsi voimakkaaseen hengenahdistukseen

• Ambulanssin tullessa paikalle SaO2 73%

• Teho-osastolla 2 pv, viikko sairaalassa, jonka jälkeen 2 vkoa sairauslomalla

• DG: ARDS 

• Kortisonihoito sairaalassa ja Prednisolon 3 vkoa sairaalasta päästyä
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Anamneesi jatkuu

• 1,5 kk kortisonihoidon päättymisestä yskää, limaisuutta, hengenahdistusta ja 
rasitusahdistusta

• Spirometria : lievä obstruktio bronkolyytillä FEV1 +11%/+0,33l

• Histamiinialtistus: voimakas bronkiaalinen hyperreaktiviteetti, PEF-seuranta: 
astma

Inhalaatiosteroidi aloitettu
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TTL 11kk tapahtuman jälkeen

• Lievä obstruktio

• Lievä hyperreaktiviteetti
PD15FEV1 =0.503mg

• Normaali diffuusiokapasiteetti

• HRCT normaali

• Prick perussarja neg.
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Tarlo S et al NEJM 2014

Epäorgaaniset klooriyhdisteet

Epäorgaaniset rikkiyhdisteet

Hapot

Emäkset

Hapettavat aineet

Palokaasut jne.

Emäksiset tai happamat pölyt
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Voimakkaasti ärsyttävien aineiden vaikutuksia
hengitysteissä
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Esim. ammoniakki, rikkihappo

Esim. Otsoni, typpioksidi, fosgeeni



RADS, Brooks Chest 1985

1. Ei aiempaa astmaa

2. Yksittäinen voimakas altistuminen

3. Altistuminen erittäin korkeille pitoisuuksille hengitysteitä ärsyttäviä kaasuja, 
huuruja tai savuja

4. Astma oireet alkavat 24h kuluessa

5. Oireet kestävät vähintään 3kk

6. Hyperreaktiviteetti, +/- obstruktio

7. Muut sairaudet poissuljettu
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Altistuminen

• Ärsytysastma voi puhjeta joko yksittäisen tai toistuvan altistumisen korkeille 
pitoisuuksille hengitysteitä ärsyttäville tekijöille seurauksena

Tarlo SM , Chest 1989; 96: 297-300

Chan-Yeung M, AJRCCM 1994;149: 1676-80

• Myös tapaussarjoja, joissa altistumistasot matalampia, kuitenkin aineet 
voimakkaasti hengitysteitä ärsyttäviä

Kipen; J Occup Med 1994;36:1133-1137
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Diagnostiikasta

• Esiintyy enemmän pysyvää obstruktiota/restriktiota. Bronkolyyttivaste vähäisempi 
kuin allergisessa astmassa.

Gautrin et al JACI 1994;93:12-22

• Hyperreaktiviteetti voi olla lievää.

Malo et al Asthma in the Workplace 2013

• Erityisesti obliteroiva bronkioliitti tunnistettava: akuutit oireet yleensä lievittyvät, 
mutta vaikeutuvat uudelleen 1-3 viikon kuluessa. 

• HRCT, impulssioskillometri/body box voimakkaasti altistuneille ja vaikeasti oireileville.
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• N. 10 000 pelastustyöntekijää altistui emäksiselle pölylle ja palokaasuille

• Huomattava osalle pysyvä keuhkofunktion alenema,  ”WTC cough”

• Astma kehittyi n.20%:lle voimakkaasti altistuneista

• Oireet alkoivat osalla hitaasti, jopa kuukausien

kuluttua!

• Aldrich TK NJEM 2010; 362:1263-72



14.1.2021

Irmeli 

Lindst

röm
Vandeplas et al: Allergy 2014 EAACI position paper
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Duodecim 2014: 130:2061-



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 (voidaan todeta keuhkolääkärin arvion mukaan, vaikka 

Käypä hoito- kriteerit eivät täysin täyty)

Mahdollinen aiempi ahtauttava keuhkosairaus on selvästi erotettavissa 

nykysairaudesta

Oireet ja keuhkotoiminnan muutokset kestävät vähintään kuukausia

Lindström ym Duodecim 2014

HUOM!

PEF-TYÖPAIKKASEURANTA

EI KUULU TUTKIMUKSIIN

DG-NUMERO J68.3
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Aineryhmä Yksittäisiä esimerkkejä voimakkaasti ärsyttävistä aineista

Epäorgaaniset

klooriyhdisteet

kloorikaasu (Cl2), klooridioksidi (ClO2)

Epäorgaaniset

rikkiyhdisteet

rikkivety (H2S), rikkidioksidi (SO2), rikkihappo (H2SO4)

Hapot rikkihappo (H2SO4), vetyfluorihappo (HF), typpihappo (HNO3), 

suolahappo (HCl), jääetikka (väkevä etikkahappo, CH3COOH)

Emäkset ammoniakki (NH3), natriumhydroksidi (NaOH)

Hapettavat aineet vetyperoksidi (H2O2), otsoni (O3)

Muut kemikaalit tai 

kemikaaliseokset

isosyanaatit, formaldehydi (CH2O), fosfiini (PH3), palokaasujen 

seokset

Voimakkaasti ärsyttävät

pölyt

sementti, tuhka, sammutettu kalkki, 

muut emäksiset tai happamat pölyt
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HTP-arvot,

asetettu

pääasiallisesti

ärsytysvaikutusten

perusteella



Ärsytysastma 2019 äkillinen 4kpl

Aiheuttaja Tapahtuma Hyväksytty

Natriumhydroksidi Laivankeittiön pesu NaOH:lla ja 

käyttäen painepesuria

+

Palokaasut 50 litrainen hiomakoneen

pölypussi paloi

+

PVC-muovin

lämpöhajoamistuotteet

Lattiapesukone paloi +

Suolahappo, kloorikaasu, 

klooridioksidi

Kemiantehtaan valvomotyö +
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Ärsytysastma 2019 toistuva 8kpl 

Aiheuttaja Työtehtävät Hyväksytty

Rikkihappo Rikkihappotehtaan valvonta, hallimies, 

ulkoalueen hoitaja

+

Rikkihappo Sinkkitehtaan elektrolyysiosasto +

Rikkidioksdi Sellutehtaan laborantti +

Rikkihappo Talvivaaran kaivos malminkäsittelijä ja 

kasanpurkija

+

Emäksinen pesuaine Koneiden pesu 100% emäksisellä

pesuaineella, pH13,3

+

Suolahappo, ammoniakki, 

kloorikaasu

Kobolttitehtaan työnjohtaja -, TAMLA

Sementtipöly, pH 11-13 Laastin säkitys +

Fluorivetyhappo Ilmastointikoneen vuoto

kaivinkoneenhyttiin

-, TAMLA
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Päivystystilanne AKAR

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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Jatkotutkimukset AKAR

• Spirometria ja bronkolyyttikoe, 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.

AKAR



Seuranta AKAR

• Epäiltäessä voimakasta altistumista seurattava sairaalassa 
muutamia päiviä.

• Jos potilas oireeton ja keuhkojen toimintakokeet
mukaanlukien hyperreaktiviteetti ovat normaalit, voi
harkita inhaloitavan steroidin lopettamista 5vrk:n hoidon
jälkeen.

• Jatkoseuranta kaikille, joilla oireita ja/tai löydöksiä (1 vko, 
2-3kk). Vaikeaoireiset erikoissairaanhoidossa.

• Työterveyshuollossa arvioitava työolosuhteet. Yleensä
potilaat voivat palata entiseen työhönsä.
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35 potilasta, seuranta-aika keskimäärin 14 vuotta

• Kaikilla hengitystieoireita:

80%:lla vinkunoita

• Keuhkofunktion alenemaa, ei paranemista 
lähtötilanteeseen: 

50%:lla FEV1 alentunut

• 1/3 osalla  poikkeavat depressiopisteet
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