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Bioaerosoler kan orsaka ett 

spektrum av olika sjukdomar

• Slemhinneirritation

• Kronisk bronkit

• Yrkesastma

• Emfysem

• Inhalation fever

• Allergisk alveolit

• Toxiskt lungödem

• Silikos



Allergisk alveolit

• eller Hypersensitivitetspneumonit

• en immunologiskt medierad inflammatorisk 

lungsjukdom

• drabbar lungparenkymet

• orsakas av inhalation av

– organiska

– eller inorganiska antigen

• hypersensitivitet mot antigenet



Allergisk alveolit

• Farmer’s lung har varit vanligaste formen av 

allergisk alveolit (prototypen) 



Allergisk alveolit

• 30 olika miljöer

• Benämns efter den miljö, där sjukdomen 

uppträder

• Oavsett vad som orsakat sjukdomen eller 

var den uppträder, så är det samma

– Patogenesen

– Kliniska bild



Allergisk alveolit symptom

• Andfåddhet

• Feber

• Hosta med eller utan slem

• Viktnedgång

• Allmän sjukdomskänsla

– Dvs. liknar pneumoni, svår diagnos



Ett flislager – inför mätningar



Efter 5 minuters skottning – Damm 

som kan orsaka fliseldarsjuka



En tork på ett sågverk





Justerverk på sågverk – en miljö där både 

feberattacker och allergisk alveolit förekommer



Fågelalveolit

www.pigeon-lung.co.uk



Metal working fluides

Skärvätskor

• Allergisk alveolit

• Astma

• Luftvägssymptom



Champinjonodlare



Hot tub

lung

Mycobacterium

avium complex



Sjukdom Antigen källa Antigen

Farmer’s lung Mögligt hö, halm eller säd Thermophilic actinomycetes

Saccharopolyspora rectivirgula (Micropolyspora

faeni)

Thermoactinomyces vulgaris

Aspergillus species

Champinjonodlar

-lunga

Möglig kompost Thermophilic actinomycetes

S. rectivirgula

T. vulgaris

Aspergillus species

Mushroom spores

Justerverkssjuka Mögligt trä Rhizopus species

Mucor species

Suberos Möglig kork Penicillium species

Japanese

summer-type HP

Mögeldamm från trähus Trichosporon cutaneum

Cryptococcus albidus

Pigeon breeder’s

disease

(Bird fancier’s

lung)

Faktor från fåglarnas vingar Altered pigeon serum (probably IgA)

Pigeon bloom (derived from feathers)

Pigeon intestinal mucin

Metal-working

fluid HP

Kontaminerade skärvätskor Pseudomonas species?

Acinetobacter species?

Mycobacterium species?

Allergisk alveolit

med namn från olika miljöer



Hur ställer man diagnosen?

• Huvudkriterier

• Alla huvudkriterierna måste var uppfyllda.

• Exponering - Anamnes, precipitiner

• Symptom

• Röntgenförändringar

– småfläckiga infiltrat

• Andra sjukdomar med liknande  

symptomatologi och kliniska fynd måste 

vara  uteslutna.
• efter Terho, 1986
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BAL

• Lymfocyter 

• CD4/8 

Lungbiopsi
• I svårbedömda fall



Diagnostic criteria of extrinsic 

allergic alveolitis
1. Exposure to a known offending antigen.

2. Positive precipitating antibodies to the 

offending antigen.

3. Recurrent episodes of symptoms.

4. Inspiratory crackles on physical examination

5. Symptoms occurring 4 to 8 hours after exposure.

6. Weight loss

Lacasse, Y., et al., Clinical diagnosis of hypersensitivity 

pneumonitis. Am J Respir Crit Care Med, 2003. 168(8): p. 952-8.



Behandling av allergisk alveolit

• Avbryt exponeringen

• Se till att mögel inte bildas

• Skyddsmask

• Kortison kan ges under det akuta skedet, 

men förändrar inte långtidsprognosen



Inhalationsfeber



Organic dust toxic syndrome

• 4 – 8 tim efter exponeringen 

• ½ - 3 dygn

• Sänkan ökad, leukocytos

• Normalt status

• Normal lungröntgen

• Normal spirometri

• Avbryt exponeringen, skyddsutrustning

• Ingen annan behandling behövs 

• Inga sequelae
» http://www.haz-map.com/inhalati.htm



Symptom hos 80 fall av ODTS och 

38 fall av allergisk alveolit

Rask-Andersen A. Br J Ind Med. 1989 Apr;46(4):233-8.



Hur vanlig är ODTS och allergisk 

alveolit?

• ODTS är vanlig bland lantbrukare

Prevalensen är minst 10 %

• Allergisk alveolit är ovanlig

2 - 4 per 10 000 lantbrukare och år

Malmberg, 1985



Akut högdos vid enstaka tillfälle  ≠

Upprepad lågdos

• Akut högdosexponering vid enstaka tillfälle 
ger inhalationsfeber

• Tolerans vid upprepad exponering

• Upprepad något lägre dos under längre 
period (veckor, månader) ger allergisk 
alveolit

• Kanske genetisk sårbarhet (susceptibility) 
hos dem som drabbas av allergisk alveolit



Metal fume fever

• Zinkoxid

• Koppar

• Magnesium



Polymer fume fever



Polymer fume fever



Isocyanater

• Asthma 

• Febrile reactions

• Hypersensitivity pneumonitis-like reaction

• Acute respiratory symptoms





Pontiac

fever

Legionella

• Legionella orsakade svår lunginflammation hos 

krigsveteraner på möte i Philadelphia 1976, men 

åtta fullt friska unga brandmän drabbades av 

influensaliknande symptom. Två dagar efter att 

ha badat i en bubbelpool kontaminerad med 

Legionella insjuknade samtliga med exakt 

samma symtom.



INHALATION

FEVER

Polymer fume

Metal fume
Bioaerosols

Legionella



Fråga om patientens yrke!



… och om fritidssysselsättningar!


