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Metode

Artikeludvælgelse
4 trins metode

– 1 trin. Flere søgninger i databaser (HR & ØO) 
med valgte søgeord

– 2 trin. 300 artikler fra søgningen + 78 øvrige 
artikler suppleret fra gruppen blev vurderet på 
abstract niveau I alt 147 artikler blev sendt rundtabstract niveau. I alt 147 artikler blev sendt rundt 
til gruppen

– 3 trin. Gennemgang af artikler med brug af 
struktureret analysemodel ERS

– 4 trin. Møde august 2009 med diskussion af 
udvalgte artikler. SIGN gradering ≥ 2+. 84 artikler 
blev valgt, hvoraf 68 til evidenstabellerne



31-03-2010

3

2 trin
• 378 peer reviewed artikler på abstractniveau
• Eksklusion:

– ingen LF måling
– ingen beskrivelse af eksponering
– ingen eksterne eller interne kontrolleringen eksterne eller interne kontroller 

(referenter)
– mangelfuld analyse af sammenhæng mellem 

eksponering og LF
– manglende justering af effekt af køn eller 

rygning

2 trin

• 378 peer reviewed artikler på abstractniveau

• Modifikation:
– For populations baserede studier:

• LF krav revideret til + studier med klinisk KOL 
diagnose og/eller patologisk emfysem diagnose udendiagnose og/eller patologisk emfysem diagnose uden 
LF data.
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3 trin
• 147 peer reviewed artikler til gennemlæsning
• Struktureret analysemodel til 

kvalitetsvurdering (ERS).
– design
– antal deltagereantal deltagere
– kvalitet af eksponeringsdata
– kriterium for sygdom
– begrænsninger i studiet (confounding eller bias)
– kvalitet af resultater
– Undersøgelsens kvalitet (SIGN- systemet) 

4 trin
• Diskussion af de 147 peer reviewed artikler i 

plenum på Sandbjerg Slot
– Endelig inklusion 84 artikler SIGN ≥ 2 + (lav risiko 

for confounding/bias/change)
– 68 artikler til 3 evidenstableller (populations-

b d t di t di f h ifikkbaserede studier, studier af erhvervsspecifikke 
uorganisk og organisk støveksponering

– 16 artikler til tekstdelen
• 7 dykkerartikler med KOL
• 9 artikler med andre helbredsudfald end dem i 

evidenstabellerne 
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5 trin

• Udarbejdelse af dokumentudkast (EW og 
ØO) tilsendt arbejdsgruppen og reviewerne 
(prof. Giovanni Viegi og William MacNee) til 
kommentarer

• Arbejdsgruppemøde i november hvor• Arbejdsgruppemøde i november hvor 
revideret (indarbejdede kommentarer) 
dokument blev diskuteret. Nye kommentarer 
blev indføjet og konsensus blev nået.
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Resultater

Populations-baserede studier 

• 25 studier med lungefunktionsmålinger
– 22 studier med sikker statistisk sammenhæng

– 2 studier har undersøgt 20-44 årige (ECRHS)

1 studie med næsten sikker statistisk– 1 studie med næsten sikker statistisk 
sammenhæng



31-03-2010

8

Industri- eller erhvervsspecifikke studier 
af uorganisk støveksponering 

• 15 studier med lungefunktionsmålinger
– 12 studier med sikker statistisk sammenhæng

– 2 studier med blandet restriktiv-obstruktiv 
lungefunktionsnedsættelse (et borderline)lungefunktionsnedsættelse (et borderline)

– 1 negativt studie med eksponering for kvarts 
i cement- og siliciastøv 
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Industri- eller erhvervsspecifikke studier 
af organisk støveksponering 

• 19 studier med lungefunktionsmålinger
– 17 studier med sikker statistisk sammenhæng

– 2 studier uden sikker statistisk sammenhæng
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Diskussion
kausalitet?kausalitet?

Konsistens

• Ja, til trods for:
– Studier fra mange verdensdele

– eksponering multi-dimensional, heterogen, målt, 
beskrevet og vurderet forskelligt

Forskellige studie design og populationer– Forskellige studie design og populationer

– Forskellige diagnostiske kriterier

Associationens styrke

• Robust
– VGDF og KOL: 

• OR 1.08 - 2.13 (8 studier med OR) 

– Mineralsk støv og KOL: 
• OR 1 70 - 3 80 (5 studier en OR < 1)OR 1.70 3.80 (5 studier, en OR < 1)

– Organisk støv og KOL:
• 1.20 - 8.86 (5 studier, en OR < 1)
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Temporaritet

• Ja
– Eksponering kendt før sygdoms opståen i 

studierne

Plausibilitet

• Ja
– sammenhæng i epidemiologiske studier

– sammenhæng i dyre-eksperimentelle studier

– gen-miljøinteraktion ved α-1 antitrypsin mangel 
og erhvervsmæssig udsættelse for støvog erhvervsmæssig udsættelse for støv

– KOL blandt ikke-rygere 

Dosis respons sammenhæng
• Ja

– Longitudinelle studier med KOL og eksponering 
for:

• bomuld
• jute

l db• landbrug
• korn og dyrefoder
• træstøv
• svejsning
• støberiarbejde
• minearbejde (kul og guld)
• tunnelarbejde
• industri støv 
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Sygdoms risiko vs. 
art, alvor/omfang og varighed af 

eksponering

• Kan ikke besvares
– Får få undersøgelser med både kvantitative 

eksponeringsmål og relevante lungefunktions-
udfald (KOL ell. FEV1/FVC). 

Fejltolkning?

• Kan ikke helt udelukkes, men risikoen er lille
– Underestimere risikoen

• healthy worker effect

• healthy survivor effect

• lang sygdomsudvikling

• inhomogene diagnoser 

– Overestimere risikoen
• recall bias (populationsbaserede studier)

– Over- og underestimere risikoen
• GOLD kriterierne (øget gamle og mænd reduceret 

unge og kvinder)


