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Netejadors de clavegueres

“

Bernardo Ramazzini, 1713



Kogevinas M, Antó JM, Sunyer J, et al. The Lancet 1999; 353:1750-4.

ECRHS I (90-95)

study population



Kogevinas M, Zock J-P, Jarvis D et al. Exposure to substances in the workplace and new-onset asthma: an

international prospective population-based study (ECRHS-II). Lancet 2007;370:336-4.

ECRHS-II

(98-2003)

Asma d’ inici de 
l’adult

Infermeres associat a 
làtex, lleixiu i 
glutaraldehid

Inhalacions agudes, per 
barreges de productes 

de Neteja.



Orriols R, Costa R, Albanell M et al. Reported occupational respiratory diseases in Catalonia.Occup Environ Med
2006;63:255-260.

Registre de malalties respiratòries ocupacionals
2002 Catalunya

Cases Asthma, 174 
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ASMA? 



Bronquitis Industrial :Tabaquisme no es factor determinant

Menys funció pulmonar que  l’Asma d’administratius

Menys Atopia, més bronquitis crónica 

Zock et al Asthma characteristics in cleaning workers,workers in other risk Jobs and office workers Eur Respir J 2002; 20:679-685

AO de baix pes molecular 
(menys atopia)

*Atopia: IgE> 0.35 kU · L −1



Zock,JP , Domestic use of hypochlorite bleach , atopic sensitization,and respiratory symptoms in adults, J Allergy Clin Immunol. 2009

Quan més Lleixiu  més símptomes però menys atòpia



Decliu de la funció pulmonar més accelerada

en dones 

Svanes,ø. Cleaning at home and at work in relation to lung function decline and Airway Obstruction. 
Am J Respir Crit Care Med 1157-1163, 2018

3.6 ml/a mestresses

3.9 ml/a professionals



Vizcaya D, et al Functional and biological characteristics of asthma in cleaning workers. Respir Med.2013

Poca probabilitat d’ inflamació eosinofílica, 
funció pulmonar no reversible



ASMA 
OCUPACIONAL ?



Asma Ocupacional 

Malaltia caracteritzada per existència d’ una limitació al flux 

aeri o  una  hipereactivitat bronquial deguda a causes i 

condicions atribuïbles a un determinat entorn laboral i no a

estímuls que es  troben fora del treball.

Bernstein et al. Definition and classification of asthma.1999

Classificació:

∙ Agents de Alt pes molecular (HMW)  IgE depenents

∙ Agents de Baix pes molecular (LMW)  no IgE depenents



A.) Asma (previ) exacerbat

B.) Asma ocupacional (d’inici)

Asma relacionat amb el treball



● Per TOXICITAT (no inmunológica)

- RADS (altes concentracions)

- Asma induïda per irritants, a moderadores concentracions

● Per HIPERSENSIBILITAT (immunològica) Agents de baix pes molecular

(mecanisme no IgE)

Mecanismes d’ Asma en netejadores



ASMA PER IRRITANTS

HIPÒTESI

Dany en l’ epiteli bronquial amb descamació, denervació i inflamació 
bronquial de tipus neurogènic.

Estrès oxidatiu, Remodelació de l’epiteli bronquial

=



Asma no immunològica

RADS. Asma induïda per irritants a altes concentracions

●Absència de símptomes respiratoris previs.

● Exposició a gas, fums o vapors en concentracions elevades i irritants.

● Inici dels símptomes en les 24h següents a la exposició i persistència

mínima de 3 mesos.

● Símptomes similars a l’asma amb presencia de hipereactivitat bronquial

inespecífica o obstrucció bronquial en les probes de funció pulmonar.

Brooks SM et al Reactive airways disfunction syndrom (RADS). 

Persistence asthma syndrom after hight level irritant exposures,chest 1985;88;376-84



- 43 treballadores de Neteja domèstica 
amb asma o bronquitis crònica.

- Símptomes respiratoris, PEF, tipus d’ 
exposició durant 15 dies. 

- Risc significatiu de bronquitis associats 
a dies de treball, que van netejar més, 
en múltiples activitats i productes 
(lleixiu diluïda, polvoritzadors 
desengreixants, i ambientadors.

- 30% es van relacionar amb Asma 
relacionat amb el treball.

- La variabilitat del PEF no va ser una 
eina diagnòstica prou sensible 

Efectes respiratoris a curt plaç de neteja en 
netejadores domèstiques (n=43)

Medina-Ramon M, Zock J-P, Kogevinas M et al. Eur Respir J 2006; 27:1196-1203.



Vandenplas O, Asthma related to cleaning agents: a clinical insight. BMJ Open 2013 

n= 44
Caiguda del FEV1 en el 39% 

Disminució significativa de la 
PC20 
Augment significatiu de  la 
eosinofilia en esput. 

Specifics inhalation Challenges (SICs) 

Compostos d’amoni
quaternari.
hipersensibilitzants



PERFIL DE 
NETEJADORA



Més Asma en dones que en homes relacionat a 
l’exposició ocupacional  

(HR 2.1, IC 95% 1.7–2.7) 

Torén K, Adult-onset asthma in west Sweden-incidence, sex differences and impact of occupational exposures.Respir Med. 2011



Rava M, et al. Genes Interacting with Occupational Exposures to Low Molecular Weight Agents and Irritants on Adult-Onset

Asthma in Three European European Studies. Environ Health Perspect. 2017

Gens que interactuen amb exposició  amb productes neteja

(agents de baix pes molecular)



Associations of occupational cleaning ≥4 years with respiratory 

symptoms in persons with and without early life disadvantage.

Lunge Health and Early Life Disadvantage in Cleaners

Més risc d’asma per 

productes de neteja 

Desavantatges per

●Tabaquisme passiu

● Infeccions a la infància.

● Naixement a l’hivern

● Mares>35 anys

Svanes ,O et al. Respiratory Health in cleaners in Northern Europe: Is Susceptibility Established in Early

Life?PLosOne ,2015

RHINE III



Dos grups de Neteja

●NETEJA DOMÈSTICA:  

● NETEJADORES NO DOMÈSTICA

Arif AA, et al Occupational exposures among domestic and industrial professional cleaners.

Occup Med. 2008; 58: 458-463

• Manca d’habilitats apropiades de capacitació laboral 
• Desconeixement dels productes químics que fan servir. 
• Poques vegades fan servir equip de protecció personal ( mascareta i guants )

Més símptomes respiratoris
durant i després de la feina



Netejadores
domèstiques

Activitats a la cuina i

lavabos

Rentar plats

“cloramines”

Esprais

desengreixants

Medina-Ramón M,  Zock J-P, Kogevinas M et al . OEM 2005; 62: 598-606.



Medina-Ramón M, Zock JP, Kogevinas M. Occup Environ Med 2005;62:598-606.

RADS repetitius i de forma accidental

Lleixiu i

amoniac



Netejadors no domèstics

Netejadors profesionals (en empreses)

Ambients sanitaris 2    (1.2-3.1)

Hospitals 1.9 (1.2-3.0)

Cuines 1.6 (1.0-2.5)
Vizcaya A, Mirabelli M, Orriols R, et al.   ERJ 2009;34(56).

Vizcaya A, Mirabelli M, Antó JM, Orriols R, et al.   Occup Environ Med 2011

Escoles i pavellons
Obadia M, et al.   Am J Ind Med. 2009;52(9):716-23.



Asma en netejadores d’ hospitals

Infermeres làtex

Desinfecció i esterilització
instrumental

Medicació en aerosols

Productes de Neteja
general.

Major demanda de desinfecció



FENOTIP D’ASMA EN NETEJADORA  

- DONA 
- Netejadora domèstica
- Factors psicosocials desfavorables
- Desavantatges ens els primers anys de vida.
- Símptomes “ més irritatius”, com Rinitis i 

aringitis però també bronquitis crònica i  
menys atòpia.

- No distinció entre asma exacerbat o d’ inici.



QUINS PRODUCTES 
DE NETEJA ?



Lleixiu (hipoclorit sòdic)

Amoníac

Salfumant (àcid hidroclòric)

Barreja de productes

Desengreixants

Esprais multiús

Productes més relacionats



•  Benzalconi (1)

•  Cloramina T (2)

•  Glutaraldehid (3)

•  Perfums (4)

(1)Bernstein JA. JACI 1994; 94:257-9.

(2)Dijkma n JC. Int Arch Allergy Appl (3)Immunol 1981; 

64:422-7.

(3)Jachuck SJ, J Soc Occup Med 1989; 39:69-71.

(4)Quirce S, J investig Allergol Clin Immunol,2010;20(7): 

542-50

HIPERSENSIBILIZANTS

Altres com agreujadors de l’asma:   àcars ,  epiteli
d’animals domèstics, fongs (Aspergillus Fumigatus).



“Ambientadors”

Propietats 
irritants i  

sensibilitzadores

D-Limoneno

Vizcaya, D et al.  A workforce-based study of occupational exposures and asthma symptoms in cleaning

workers. Occup Environ Med (2011)

Us de productes  perfumats 



Dumas O, et al .Occupational exposure to desinfectants and asthma control in US nurses, Eur Respir J. 2017 

Neteja de Hospitals, Desinfectants Instruments mèdics



MESURES PREVENTIVES

• Eliminació de substàncies perilloses a l’entorn laboral

• Mesures de protecció personal (mascareta,guants…)

• Formació i capacitació laboral de les netejadores

• Neteja biològica, vapor, raigs ultravioletes…



•  Més risc en netejadores de cases particulars on es

produeixen habitualment elevades concentracions 

ambientals de substàncies irritants.

Conclusions (I)

• Netejar comporta un excés de risc d’asma i bronquitis crònica

• El mecanisme més implicat és el irritant ,

també un immunològic amb substàncies

hipersensibilitzants, i els dos poden desenvolupar

asma ocupacional o exacerbar un asma previ.



• Més freqüent en dones, desavantatge vida 
primerenca, poca atòpia i tabaquisme i un entorn 
laboral amb pobres condicions psicosocials.

•    Risc en desinfectants en neteja dels hospitals.

•    Agents més relacionats: lleixiu, amoníac, salfumant,  

barreja de productes, polvoritzadors , ambientadors 

desengreixants i desinfectants.

Conclusions (II)



Recomenacions

• Incrementar la recerca per identificar factors de risc,
nous biomarcadors i estudi genètic així com la evolució
d’aquestes netejadores.

• Identificar de forma precoç les netejadores amb
símptomes d’asma.

• Promoure mesures de protecció per a reduir

l’ exposició a aquests productes de risc.
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