Duemandslunge
Af Ove Fuglsang Jensen ©
Det er blandt udøverne af brevduesporten i Danmark og det øvrige Europa,
blevet erkendt, at der kan være en vis helbredsrisiko ved at have brevduer,
især hvis det har været over en længere årrække. Det er håbet, at denne
artikel kaster lys over denne faktuelle helbredsrisiko ved at have brevduer.
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Indledning og oversættelse
Begrebet Duemandslunge har været kendt i mange år, men så vidt jeg ved, er
der ikke bragt en seriøs og tilbundsgående artikel i danske brevduemedier før.
Dette vil der forhåbentligt blive rådet bod på med denne artikel af Dr. Gordon
Chalmers. For at gøre det nemmere at forstå de vanskelige begreber og fagudtryk
der uvægerligt dukker op ved beskrivelsen af Duemandslunge, har jeg som
sædvanlig sat Faktabokse ind.
Medens der her i Danmark har været meget lidt skrevet om sygdommen samt
farerne ved støvet i et dueslag, har der i engelske, skotske og amerikanske
brevduemedier været mange beskrivelser af dette problem. Der er til sidst efter
Dr. Chalmers artikel, lagt et afsnit ind med vitale oplysninger fra udenlandske
artikler om problemer med duestøv. Til sidst vil der blive bragt billeder af
relevante masker til brug i dueslaget.
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Pigeon Breeders´ Lung
Af Gordon A. Chalmers, DVM
DVM: Doctor of Veterinary Medicine

Tegn på en sygdom
Det begyndte uskyldigt nok, med at du havde rengjort slaget, luftet duerne og
fodret dem en sen eftermiddag som sædvanlig. Ventilationen på slaget var god
synes du, og der var ikke meget støv ved rengøringen. Bagefter følte du dig godt
tilpas bortset fra en svag trykken i brystet ved vejrtrækningen, men du er ikke
bekymret, da det nok er en overbelastet muskel. Senere på aftenen begynder du
at hoste, har besvær med vejrtrækningen og en uforklarlig følelse af mathed.
Ansigtet blusser let og du føler dig varm, hvorefter kuldegysninger og rystelserne
begynder, og du kan ikke få varmen, selv midt om sommeren. "Det er en omgang
influenza" tænker du og din kone laver dig en varm drik og du går i seng for at
"svede det ud". Du havde en dårlig søvnløs nat, med flere hosteanfald der gjorde
ondt i brystet. I løbet af de næste 48 timer begynder det at bedres. I hele denne
tid havde du ikke været i nærheden af dueslaget, da en ven ordnede det fornødne
ved slagets gang. Eftersom symptomerne forsvinder og du får det bedre, beslutter
du at passe duerne selv igen. Samme dag hen under aftenen, begynder de samme
symptomer at dukke op igen med samme styrke, og atter engang må du i seng
med hoste, kuldegysninger og feber. Dette havde aldrig sket for dig før med to
omgange af influenza, og du undrer dig hvad der mon er i vejen?
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Det er Hypersensitivitet pneumonitis
En af de mulige alvorlige konsekvenser for helbredet i brevduesporten, kan være
udviklingen af en allergi-baseret sygdom i lungerne. Det skal dog siges, at for
langt hovedparten af udøverne af sporten, vil dette ikke være et problem, men for
det mindretal det givetvis er, kan det være ret kritisk. Denne sygdom tilhører en
gruppe der kaldes Extrinsic allergic alveolitis ( oversat til dansk Ydre allergisk
alveolitis), og groft oversat fra latin betyder det noget udefra kommende, der
giver allergi i lungevævet også kaldet alveoler. Denne sygdom er ikke en
infektion, men er hvad vi beskriver som en Hypersensivitet pneumonitis, og
med andre ord, er det en betændelse der har ramt lungerne, og er fremkaldt af
partikler der inhaleres fra de omgivelser vi befinder os i. Selve begrebet H.
pneumonitis beskriver ikke en bestemt sygdom, men bruges til at beskrive et
antal faktorer, der har den samme effekt på lungerne.

Hypersensivitet pneumonitis ( HP også kaldet Ydre allergisk alveolitis)
En inflammation af alveolerne i lungerne forårsaget af hypersensivitet for
inhalerede organisk støv fra det enkelte menneskes erhverv eller fritidsinteresse.
Til venstre ses et billede af en lungebiopsi og til højre et røntgenbillede af
lungerne ved en patient ramt af sygdommen - det hvidlige er ramt lungevæv.
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Årsagerne til abnorm sensivitet kan være indånding af:
A. Spore af thermofhile bakterier

B. Svampesporer

C. Sporer af animalsk protein

D. Sporer med bakterier

Eksempler på sygdomme fremkaldt af sporer i luften:
Landmandslunge - høstet varm hø Duemandslunge - støv indeholdende
der indeholder thermophile bakterier protein fra fjer og gødning
Gnaver-skæl Lunge

Fugt og airconditioner - thermophil
bakterier eller amøber - over 45 gr.

Svampeplukker Lunge

Ahornbark Lunge

Andefeber - fra fjer og dun

Byssinosis - tekstilarbejdere inhalerer
mikrofibre af bomuld

Duemandslunge
I brevduesporten er duemandslunge knyttet til de mange timer, hvor
brevduemanden opholder sig i slaget, hvor det er umuligt ikke at indånde det
støv der altid er til stede i et brevdueslag. Enkelt individer - også blandt os
brevduefolk - kan have en abnorm sensitet over for de proteiner de indånder, og
det er tilstede i gødning eller serum protein indeholdt i due-talkum. Gødningen
fra duerne vil altid indeholde proteiner fra udstødte celler fra duens tarm, der
jævnligt udstødes fra indersiden af tarmen. Det mikrofine brevdue-talkum
indeholder serum proteiner og lignende proteiner ligger i de skel duen udskiller
fra sin hud som en naturlig proces. Duens blod indeholder også lignende
proteiner, og kan ved kontakt være sygdomsfremkaldende. Selvom et dueslag
altid vil have støv indeholdende serum proteiner, vil de fleste af os der holder
brevduer ikke reagere på disse proteiner. Hvis et individ er ramt af sygdommen,
vil fortsat indånding af due støvet resulterer i beskadigelse af lungerne latent, og
dette vil selvfølgelig give besvær med optagelse af ilt i blodet og give besvær med
vejrtrækningen.
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Brevduetalkum er mikrofint keratin støv.
Duerne producerer dette støv kontinuerligt, og
støvet indeholder serum proteiner. Støvet bliver
bl.a. dannet , når duen bruger sin fedtkirtel på
gumpen til fjerpleje og gør på den måde fjerene
vandskyende.
Det må tilføjes, at der er lavet nøje videnskabelige studier af brevduetalkum og den
påvirkning serum proteiner har på mennesker.
Engelske og skotske brevdueorganisationer, har
foretaget undersøgelser hos medlemmerne.

Tegn på at duemandslunge er til stede, viser sig sædvanligvis 4-6 timer efter
duestøvet er indåndet, og det viser sig som anfald af influenza lignende
symptomer, såsom kuldegysninger, rystelser, feber, vanskelig vejrtrækning,
brystsmerter og hoste. I sådanne tilfælde øges antallet af de hvide blodlegemer i
blodet. Udbredt eller lokal betændelse i lungevævet, kan tydeligt ses på røntgen
billeder, og dette vil vise et akut tilfælde af sygdommen. Det kan dog være sådan,
at hvis man i en sådan situation helt undgår duerne og får en kort effektiv
behandling, kan dette fjerne symptomerne og give normale røntgenbilleder. I
knap så svære angreb af sygdommen, kan det vise sig som en slags bronkitis.
Hvis man har duemandslunge, og stadig færdes i dueslagets støv, vil der udvikle
sig en kronisk form for sygdom. Dette viser sig ved akut besvær med
vejrtrækning, cyanosis dvs. huden farves let blå p.g.a. mangel på ilt, samt stærkt
nedsat kapacitet af lungerne. I et sådant tilfælde vil en fortsat påvirkning af
duestøv forårsage ubodelig skade.
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Lungernes funktion
Den del af lungerne der bliver angrebet af duestøvet, er de såkaldte alveoler.
Kort fortalt trækker vi vejret gennem mund og næse, hvorefter luften går videre
til luftrøret der længere nede deler sig i to, og denne deling kaldes
hovedbronkierne, hvorefter disse to
luftrør igen deler sig i mindre rør
kaldet bronkiolerne, der allersidst
ender i alveolerne. Disse alveoler er
mikroskopiske
"knopper"
med
ekstremt tynde vægge. Blodet flyder
igennem dette utroligt fintmaskede
net af alveoler, og der sker her en
iltning af blodet samtidig med at der
afgives kuldioxid. Denne proces giver
liv til cellerne i vores krop. Ved dette
lungevæv af millioner af alveoler,
sker der ved sygdommen en forhøjet
infiltration og forøgelse af de hvide
blodlegemer, ødelæggelse af lungevæv, samt tilstopning af de finere
forgreninger af bronkiolerne.
Illustrationerne viser på en meget nem og overskuelig måde, hvorledes luftrør
og lunger er konstrueret. Farverøntgenbilledet viser fint luftrørenes forgrening.
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Test hos lægen
Hvis diagnosen duemandslunge bliver stillet, er det nødvendigt med en lægelig
undersøgelse af lungerne. Der skal tages røntgen af lungerne, samt en test af
lungernes kapacitet. Der skal også tages en blodprøve for at fastslå de hvide
blodlegemers antal, samt fastslå antallet af de agressive proteiner der gør skaden.
I akutte tilfælde kan gøres brug af Kortikosteroider, der kan formindske
betændelsen i lungevævet. I mere kroniske tilfælde gives en mere intens kur.
Duestøv en fare?
Det kan forekomme underligt, men trods alt betryggende, hvorfor det kun er en
relativt lille procentdel af brevduesportens udøvere der reelt får duemandslunge.
Det ser ud til, at nogle individer er genetisk disponeret over for serum proteiner i
duestøv. Genetiske studier har ikke blotlagt forskellen mellem de personer der er
disponeret og dem der ikke er det. Det vil i hvert fald være en god ide for alle
der holder duer, at være på vagt over for eksponeringen af duestøv over
længere tid. For dem der er ramt i større eller mindre grad med duemandslunge,
må det være tilrådeligt at holde sig helt væk fra ethvert dueslag. Skulle de
udøvere af sporten der er ramt, alligevel vælge at fortsætte, vil en god støvmaske
være nødvendig. De almindelige med elastikbånd, er bedre end ingenting, men de
er ikke effektive nok, specielt på længere sigt. God ventilation på slaget, gulvriste
og elektrisk ventilation, vil hjælpe meget på det påtrængende duestøv. Slag der er
tæt lukket til med kun lidt eller ingen bevægelse i luften, er en potentiel fare for
ejeren af slaget og hans helbred. Et sådant slag har en større risiko for
udviklingen af duemandslunge.
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Nogle gange kan dem der bliver ramt af symptomer på duemandslunge, være
familie eller venner der hjælper med ved arbejdet på brevdueslaget. Hvis f.eks. et
familiemedlem er sensitiv overfor duestøvet, er det nødvendigt at skifte tøj før
man kommer ind i beboelsen. En af mine dyrlæge venner har 2 børn der er
sensitive over for dyreskæl, og da dette naturligvis sad i hans arbejdstøj, blev han
nødt til at skifte tøj og tage bad før end han havde kontakt til sine børn. For os der
holder brevduer, og får alvorlige tegn på duemandslunge hos os selv eller
familiemedlemmer, må konsekvensen vel være at stoppe med sporten. I det hele
taget skal det nævnes her, at hvis du eller nogle i din familie udvikler symptomer,
og det være sig fra brevduer, burfugle, høns/kyllinger, hund, kat osv., søg da læge
og beskriv symptomerne. Tages der tidligt på sygdommen, kan der være en god
chance for helbredelse.
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Andre kilder om duemandslunge og masker
til brug i dueslaget
Dr. Chalmers artikel om duemandslunge, er absolut en af de bedste på internettet,
men der findes faktisk et væld af artikler og informationer om dette emne på
internettet. Søger man på den engelske titel "Pigeon Breeders` Lung", dukker
der mange titler op, og taster man "Pigeon bloom" der er det engelske ord for
Brevduetalkum, dukker der også meget spændende op.
Duestøvets langvarige virkning
Det fremgår klart, at det kun er få mennesker der er hypersensitive over for
proteiner i brevduetalkum. Man kunne derefter spørge om alle andre i sporten
bare kan gå i årevis uden at blive påvirket i nævneværdig grad, men dette er
langtfra tilfældet!
Den skotske brevduemand David Martyn, har skrevet en udmærket artikel om
duemandslunge, og et sted i hans artikel kommer han direkte ind på effekten af
duestøvet på langt sigt hos brevduesportens udøvere: "Det betyder altså, at du
sandsynligvis ikke vil føle duestøvets effekt af proteiner, og mange vil aldrig
blive påvirket af dette. Det betyder imidlertid også, at du over en periode af
tid bliver påvirket - måske i mange år - og dette betyder faktisk, at
sensiviteten til proteiner i duestøvet langsomt "sniger sig ind" på dig! Det er
vurderet ved undersøgelser, at 6-22% af medlemmerne i det skotske forbund
har symptomer fra duestøv, og British Pigeon Fanciers` undersøgelse viste
mulige 16-31% havde symptomer". Ud fra dette som David Martyn skriver,
skulle det være mere end mærkeligt, om der ikke i den danske medlemsskare af
brevduefolk, går personer rundt der er påvirket af duestøvets negativet effekt i
mere eller mindre grad.
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Organisationen British Pigeon Fanciers har et team de kalder Medical
Research Team, og de anbefaler at alle deres medlemmer bærer maske og
overtrækstøj, specielt når slaget rengøres. Da brevduetalkum har en partikelstørrelse mindre end 5 mikron (1 mikron=1/1000mm), bør maskens filter kunne
stoppe disse meget små partikler. Yderligere anbefaler teamet, at slaget er
velventileret og at der ikke er overfyldt med duer.
Det ville her være for omfattende at referere de mange artikler og undersøgelser
der er lavet gennem årene om duemandslunge, men hvis du har lyst kære læser,
kan du selv google dig til nogle oplysninger på internettet.
Masker til brug i dueslaget
Der findes på markedet et utal af støvmasker, lige fra de helt billige til 1o kr.,
nogle til 2-300 kr. og igen andre op til ca. 1000 kr. og derover. Der er nedenunder
vist den helt simple og billige til venstre, og derefter nogle modeller til 2-300 kr.
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