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Formålet med undersøgelsen: Flere typer anhydrider er kendte årsager til arbejdsbetinget astma, men 

sensibiliseringsmekanismen er uklar. Arbejdere kan sensibiliseres for PMDA, men PMDA astma har aldrig 

tidligere været  publiceret. Tre plastfoliearbejdere er udredt pga. arbejdsrelaterede luftvejssymptomer. Ved 

fremstilling af plastfolie tilsættes små mængder PMDA granulat til kværnet polyethylen.  

Anvendte Metoder: Standard allergologisk udredning blev udført og astma diagnosen verificeret ved 

reversibiltetstest eller metakolinprovokation. Astmabehandling blev forsigtigt nedtrappet før specifik bronkial 

provokation, der blev udført i.h.t. ERS anbefalinger. Kontrolprovokation med ren laktose blev foretaget på 

dag 1. Den følgende dag foregik en åben kontrolleret provokation med 200 g pulver (90% laktose og 10% 

PMDA), som blev hældt frem og tilbage mellem to bakker i 30 min. Støvpartikler i luften blev moniteret med 

DustTrak. FEV1 måltes hyppigt i den første time og derefter hver time i mindst i 10 timer under indlæggelse i 

lungemedicinsk sengeafsnit. Patienterne blev udskrevet på dag 3 efter metakolinprovokation og kontrol af 

FEV1.  

Opnåede resultater Støvniveauer i luften ved provokationerne lå mellem 0,8 og 3,0 mg/m
3
. Kontrol af FEV1 

viste et forsinket fald efter 8-9 timer på henholdsvis 16%, 17% og 16%. Efter 21 timer var FEV1 faldet med 

24% hos den ene.  

Konklusion Alle tre patienter havde moderat astma. Det var en udfordring at reducere behandling, således 

at astmaen var stabil nok til at undgå store spontane udsving i lungefunktionen, mens ”overbehandling” på 

den anden side ville kunne blokere en potential positiv reaktion. Der blev foretaget undersøgelse af alle 

medarbejdere i folieproduktionen, ligesom virksomheden har forbedret ventilation og så vidt muligt reduceret 

anvendelse af PMDA og bestilt et nyt tørringsanlæg. Fra sommer 2017 vil man opgive brug af PMDA i 

virksomheden. Specifik bronkial provokation er en anvendelig metode til diagnosticering af astma som følge 

af eksponering for lavmolekylære stoffer og resultaterne har været medvirkende til konkrete forbedringer i 

arbejdsmiljøet. 


