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Læge Gitte H. Jacobsen:

Respiratory diseases and 
exposure in the Danish 
Furniture Industry: 
A six year follow-upUgeskr Læger 2007;169(3):239

Ph.d.-afhandling
Ph.d.-afhandlingen er udarbejdet under min ansættelse på Arbejdsmedicinsk Klinik, Sygehus Viborg, i samarbejde med Afdeling for Miljø-  og Arbejdsmedicin, Institut for Folke-sundhed, Aarhus Universitet.Formålet med studiet var dels at undersøge sammenhængen mellem eksponering for træstøv og udvikling af luftvejssygdom, dels at undersøge ekspo-neringsniveau, tidstrend og determinanter for træstøv i møbelindustrien. Der blev foretaget en 6- års-opfølgning på 2.032 møbelarbejdere og 476 kontrolpersoner. I alt 67% gennem-førte opfølgningen, som bestod af et spørgeskema samt en lungefunktionsmåling (FEV1 og FVC). Opfølgningen foregik på 52 møbelvirksomheder samt tre kontrolvirksomheder. Personer ikke længere ansat på virksomhederne blev undersøgt på lokale sygehuse i amtet. Den aktuelle eksponering for træstøv blev målt med 1.355 personbårne passive støvmå-lere på 1.044 personer fra 41 virksomheder. Den geometriske middelværdi (GDS) for inhalerbart støv var 0,63 mg/m3 (1,6) svarende til et årligt fald i støvkoncentrationen på 7% fra 1997 til 2003. Middelværdi (SD) for kumuleret træstøvseksponering i perioden var 3,6 (1,6) mg år/m3. For kvinder, men ikke for mænd, blev fundet en positiv dosis- respons- sam-menhæng mellem kumuleret støveksponering og årligt fald i FEV1 samt en øget incidens af daglig hoste, kronisk bronkitis og astmasymptomer for møbelarbejdere sammenlignet med kontrolpersoner. Undersøgelsen viste helbredseffekter ved eksponering for træstøv under den danske grænseværdi på 2 mg/m3. Det er muligt at sænke eksponeringen for træ-
støv ved fokusering på rengøringsmetoder og ventilation. 

Forf.s adresse: Arbejdsmedicinsk Klinik, Skive Sygehus, Sygehus Viborg, Resen-
vej 25, DK-7800 Skive.
E-mail-adresse: gitte.jacobsen@sygehusviborg.dk
Forsvaret finder sted den 16. januar 2007, kl. 14.00, Samfundsmedicinsk Audi-
torium, bygning 1262, Aarhus Universitet, Vennelyst Boulevard 6, Århus C.
Bedømmere: Ane Marie Tulstrup, Kjell Torén, Sverige og Forskningssjef, Wijnand
Eduard, Norge.
Vejledere: Torben Sigsgaard, Inger Schaumburg, Vivi Schlünssen og Ebbe Tau-
dorf.
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Læge Mette Marie Madsen:

Myocardial perfusion and contractile function in 
diabetes mellitusUgeskr Læger 2007;169(3):239

Ph.d.-afhandling
Ph.d.-afhandlingen udgår fra Aarhus Universitet og Hjertemedicinsk Afdeling B, Skejby Sygehus, Århus Universitetshospital.Type 2-diabetikere (T2-DM) er kendetegnet ved at have subkliniske kardiovaskulære forandringer allerede på et tidligt stadium af deres sygdom, bl.a. nedsat evne til at øge myokardieperfusionen (MP) under farmakologisk stress med adenosin. Formålet med afhandlingen var at undersøge mulige årsager hertil ved hjælp af positron emissions tomografi, bl.a. den eventuelle effekt af endoteldysfunktionen samt af autonom neuropati på MP. Desuden blev den dia-stoliske og systoliske funktion af venstre ventrikel (herunder funktionen af de endokardielle longitudinelle muskelfibre (ELF), som vides at være specielt sårbare) undersøgt ved hjælp af ekkokardiografi i hvile samt under maksimal MP hos de to grupper. Ligeledes undersøgte vi sammenhængen mellem MP og diastolisk/systolisk funktion. Endelig udførte vi en subgruppeanalyse af DANAMI- 2 studiet mht. effekten af primær koronarangioplastik (pPCI) versus fibrinolyse hos diabetikere og ikkediabetikere med akut ST- elevationsmyokardieinfarkt (STEMI).Resultaterne viste, at såvel en-doteldysfunktion som autonom neuropati havde minimal betydning for T2-DMs nedsatte maksimale MP. Raske havde en lineær korrelation mellem MP og kardielt arbejde, som ikke fandtes hos T2-DM eller ved hæmning af endotelfunktionen.T2-DM havde en nedsat diastole-  samt ELF-funktion i hvile. Maksimal MP medførte øget funktion af ELF hos både T2-DM og raske, mens kun raske øgede diastolefunktionen samt den globale uddrivningsfraktion (EF). Kun hos T2- DM fandtes en positiv korrelation mellem MP og ELF- funktionen.Ved STEMI havde ikkediabetikerne 
randomiseret til pPCI versus fibrinolyse en massivt nedsat reinfarktrisiko, mens diabetikerne havde en øget reinfarktrisiko efter pPCI versus fibrinolyse.

Forf.s adresse: Skåde Højgårdsvej 65, DK-8270 Højbjerg. 
E-mail: mette.marie@dadlnet.dk.
Forsvaret finder sted den 18. januar 2007, kl.14.00, Auditorium A, Skejby Syge-
hus, Århus Universitetshospital, Århus.
Bedømmere: Allan Vaag, Per Hildebrandt og Ole Gøtzsche.
Vejledere: Torsten Toftegaard Nielsen, Ole Schmitz og Morten Bøttcher.
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