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ATT MÄTA ÄR ATT VETA!
Vad finns det för ämnen i vår arbetsmiljö och i vår omgivningsmiljö som kan påverka vår hälsa negativt? Hur
ser exponeringen ut och vilka effekter kan det leda till?
Det är frågeställningar som vi ständigt arbetar med vid
både Arbets- och miljömedicin och Yrkes- och miljödermatologi.
Det finns flera olika anledningar till att vi mäter. En
situation är när det finns satta gränsvärden som arbetsgivare måste hålla sig under. Vid sådana analyser är mätvärdena ett hjälpmedel vid medicinska kontroller men också en viktig del när det gäller att sätta in förebyggande
åtgärder. Gränsvärdena är ofta satta som lufthalter även
om det finns några få för halter i biologiskt material. Eftersom även andra mätvärden än de i luftexponeringar är
viktiga att övervaka anser vi att det borde finns fler biologiska gränsvärden. Ett populärt sätt att ändå använda
halter i biologiska matriser är att använda t.ex. en gräns
vid 95e percentilen i en grupp för att ta fram ett normalvärde som ändå kan användas i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid olika arbetsplatser och vara en resurs för
företagshälsovården. Mätningar görs också för att studera samband mellan exponeringar och effekter vilket i
slutändan kan ligga till grund för att sätta gränsvärden.
En viktig aspekt är också att klargöra bakomliggande
mekanismer till olika symptom eller sjukdomar och då
kan förutsättningslösa analyser bidra.
Tre saker av vikt är att kunna bestämma vad som är
relevant att mäta, att kunna utföra en bra mätning/analys och att kunna tolka resultatet. På vår arbetsplats har
vi bra förutsättningar för att kunna klara av dessa tre steg
vilket vi gör genom ett brett samarbete mellan olika yrkeskategorier men också genom ett brett kontaktnät och
en lokal närvaro.
Till våra laboratorier kan företagshälsovård, primärvård och specialistvård skicka prov för analys. Analyserna kan gälla exponeringsbedömningar av exempelvis metaller, allergener eller olika miljögifter. Vi har en lista på
analyser som vi rutinmässigt utför. Vid behov finns också möjlighet att analysera andra ämnen där ett mätvärde krävs för att kunna arbeta vidare med en frågeställning. Laboratoriets bredd spelar också en viktig roll för
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att vidareutveckla och förnya metoder så att vi kan erbjuda analyser som är relevanta för våra avnämare. I ett
samarbete med andra laboratorier inom arbets- och miljömedicin i Sverige kan vi erbjuda ett flertal ytterligare
analyser än de vi gör specifikt i Lund (www.slamm.se).
Vid våra laboratorier bedrivs också en bred forskning
både avseende miljö-medicin/dermatologi och arbetsmedicin/dermatologi. Där kan kartläggningar av exempelvis miljögifter eller ovanliga/okända allergen ge viktig information som kan komma till nationell såväl som
internationell nytta.
I det här numret berättar vi om metodutveckling som
sker inom ramen för våra kliniska verksamheter och ger
smakprov på aktuell forskning inom miljömedicin och
genetisk arbets- och miljömedicin.

4. Problem med feldeklarerade
avsminkningsservetter löst!
Kemiska analyser kompenserar när
informationen brister.
5. Miljömedicinsk utryckning i Blekinge.

Bo Jönsson
Professor
bo_a.jonsson@med.lu.se
Monica Kåredal
Kemist, Tf labchef
monica.kardal@skane.se
Arbets- och miljömedicin i Lund

6. Finns naturligt förekommande bly i
dricksvatten?
Nytt instrument för metallanalyser.
7. Människor utvecklar tolerans mot en
giftig miljö.
8. Tidstrender för miljögifter.
Ögonfransförlängning ger besvär.
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KALENDER

WebbRemiss,
ett bra alternativ
till handskrivna
labremisser!

Det finns nu möjlighet att använda laboratorieremisser som fylls i
elektroniskt och som vi kallar för
WebbRemiss. Remisser som genereras via WebbRemiss får tilldelat sig
en streckkod varpå de skrivs ut och
sänds in tillsammans med tillhörande prov. När de når laboratoriet skannas streckkoden in och all information som remissen innehåller förs automatiskt in i remisshanteringssystemet. På detta sätt förhindras felaktigheter som följer med då handskriven
information ska överföras manuellt.
Låter detta intressant?
Kontakta oss i så fall genom att
mejla till: ammlab@skane.se och förse oss med din kontaktinformation
samt Region Skåne kund-kod. Om
du inte har en kund-kod så hjälper vi
dig med det. Vid upprepade provinsändelser kan tidigare beställda remisser förnyas med ett enkelt musklick.
Du kan bekanta dig med WebbRemiss funktionalitet redan nu genom att gå till:
http://webbremiss.amm.skane.se
Där väljer du ”Hjälp” i huvudmenyn, klicka sedan på ”Ladda ner manualen (PDF)”.

UTBILDNINGSDAG:
LUNGSJUKDOMAR I ARBETSLIVET - TEORI OCH PRAKTIK
Kursen motsvarar delvis vår tidigare spirometriutbildning men omfattar nu
också en exponeringsdel
Datum: Torsdag 3 september kl. 08:30-15:30
Plats: Skånes universitetssjukhus, Lund. Föreläsningssal F4
Målgrupp: Företagssköterskor, företagsläkare, arbetsmiljöingenjörer .
Kostnad: 1500:- / deltagare (exkl moms). Lunch & kaffe och kursmaterial ingår.
Anmälan: http://www.skane.se/labmedicin/amm se Utbildningsaktiviteter
Vid frågor Else Åkerberg Krook
Ulla Andersson
kontakta: 046-177924
046-173158
else.akerbergkrook@skane.se
ulla.bk.andersson@skane.se
KURS I EPIKUTAN-, FOTOLAPP- OCH SNABBTESTNING
Yrkes- och miljödermatologis kurs riktar sig till testpersonal och innehåller
vissa teoretiska moment men med tyngdpunkten på praktiska övningar.
Datum: 29-30 september
Kostnad: 300:- / deltagare (exkl moms).
Sista anmälan: 30 juni 2015
Vid frågor Malin Engfeldt
kontakta: malin.engfeldt@skane.se
UTBILDNINGSDAG
FÖR FÖRETAGSHÄLSOVÅRDENS OLIKA YRKESGRUPPER
Neuropsykiatriska diagnoser i arbetslivet
Föreläsare från psykiatrin, arbetsförmedlingen och arbetslivet
IT-system och IT-stressorer
Jonas Söderström som skrivit boken: ”Jävla skitsystem” inleder.
Sedan belyses kognitiva utmaningar och ergonomi.
Datum: Tisdag 20 oktober (heldag)
Plats: Norra station, Hässleholm
Målgrupp: Företagshälsovårdens olika yrkesgrupper.
Kostnad: 1500:- / deltagare (exkl moms). Lunch & kaffe ingår.
Anmälan: http://www.skane.se/labmedicin/amm se Utbildningsaktiviteter
Vid frågor Else Åkerberg Krook
kontakta: 046-177924
else.akerbergkrook@skane.se
NY KURS
NY KURS
UTBILDNINGSDAG :
VIBRATIONER I ARBETSLIVET - EXPONERING OCH RISKBEDÖMNING
Datum: November 2015, heldag.
Plats: Lund
Målgrupp: Företagsläkare, arbetsmiljöingenjörer, ergonomer, företagssköterskor, arbetsmiljöansvariga och arbetsmiljöinspektörer.
Kostnad: 1500:- / deltagare (exkl moms). Lunch & kaffe ingår.
NIVA-KURSER 2015
NIVA (Nordiska Institutionen för Vidareutbildning inom Arbetsmiljöområdet)
är ett utbildningsinstitut underställt Nordiska Ministerrådet, som är ett samarbetsforum för de nordiska regeringarna. NIVAs uppgift är att erbjuda vidareutbildning för forskare, praktiker, experter och specialister inom området
för hälsa och säkerhet i arbetet.
För mer information och kursutbud: http://www.niva.org/

KOMMANDE DISPUTATIONER
Giovanni Ferrari
BMA/Systemutvecklare
Arbets- och miljömedicin i Lund
giovanni.ferrari@skane.se

GABRIELLA ÅKERMAN, AMM: TORSDAG 11 JUNI KL. 9-12
OCCUPATIONAL EXPOSURE TO AROMATIC AMINES AMONG HAIRDRESSERS, IN PARTICULAR ORTHO-TOLUIDINE.
Mer information om plats, opponent med mera, se Universitetets hemsida.
http://www.med.lu.se/kalendarium/(csort)/disp
(AMM=Arbets- och miljömedicin, Lund / YMDA=Yrkes- och Miljödermatologi, Malmö)
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Vilka analyser
utför Arbets- och
Miljömedicin i
Lund?

Bild från Photl.com (http://www.photl.com)

Information om vilka rutinanalyser som utförs vid Arbets- och miljömedicin i Lund går att finna på några olika hemsidor:
ANALYSPORTALEN
På Analysportalen

www.analysportalen-labmedicin.skane.se

finns alla rutinanalyser listade som
de olika laboratorierna inom divisionen Labmedicin vid Region Skåne erbjuder.
Enklast är att söka på ämnesnamnet av det du önskar analysera. Utförs
analysen i Labmedicins regi så finner
du all information samlad gällande
provtagningsmaterial, provtagningsinstruktioner, transport och övrig
hantering. Där finns även länkar till
aktuella remisser eller WebbRemiss
som ska fyllas i och bifogas provet.
SLAMM
Arbets- och miljömedicinska laboratorier i Sverige har även samlat information om vilka analyser
som erbjuds på respektive laboratoriumpå en gemensam hemsida http://
www.slamm.se/. Dessa analyser är i
de flesta fall analyser som utförs för
att göra olika typer av exponeringsbedömningar.

VI SPÅRAR
CYTOSTATIKA I
ARBETSMILJÖN
Stora mängder cytostatika används för att behandla bland annat cancer. I dagsläget finns det
ca 80 olika substanser registrerade
hos läkemedelsverket. Dessa ämnen kan dock vara cancerframkallande och ha fosterskadande effekter. För att förhindra att personal
som arbetar med dessa substanser
ska exponeras måste arbetet ske på
ett säkert sätt.
Vid arbets- och miljömedicin
(AMM) i Lund utarbetas nya metoder för att utöka analyssortimentet
av de vanligast förekommande cytostatika som används inom sjukvården idag. För att kunna utvärdera arbetsmetoderna är det nödvändigt att kunna mäta halter av dessa
ämnen på arbetsytor och andra ytor
där substanserna kan spridas. Detta kan göras genom en enkel standardiserad avstrykning som sedan
skickas till analys. Förhoppningen
är att provtagningen ska användas
på arbetsplatser i deras systematiska arbetsmiljöarbete och därmed
leda till en bättre arbetsmiljö. På
AMM i Lund har vi utarbetat avstrykningsmetoder för att mäta halter av två cytostatika (Ifosfamid och
Cyklofosfamid) på ytor som kan ha
blivit kontaminerade. Analysresultaten bedöms sedan gentemot refe-

rensvärden och vid högre halter ges
råd angående behov av förändrade
rutiner. På detta sätt kan man minimera exponeringen för personalen.
Används andra cytostatika än
de vi kan analysera finns i dagsläget ingen möjlighet att kontrollera kontaminerade ytor. Det finns
därför ett behov av ett större urval
av substanser för analys. Vi arbetar
nu med att ta fram fler analyser för
avstryksprovtagning och kvantifiering av de cytostatika med störst
användning inom sjukvården, som
Cytarabin, Etoposid, 5-fluorouracil,
Gemcitabin, Metotrexate och Paclitaxel. När metoderna är validerade
och hygieniska riktvärden är beräknade hoppas vi på att flera arbetsplatser kommer att använda den
här provtagningsmetoden och analysen i sitt eget systematiska arbetsmiljöarbete. Det kan ge en möjlighet att öka medvetenheten om hur
de olika substanserna sprids och
ytterligare förbättra arbetsmiljön
på de arbetsplatser där cytostatika
hanteras.

Maria Wetterling
Biomedicinsk analytiker
Arbets- och miljömedicin i Lund
maria.wetterling@skane.se

Aktuell prislista för analyser vid
arbets- och miljömedicin hittar du
på:
http://www.skane.se/labmedicin/amm/lab

Monica Kåredal
Kemist
Arbets- och miljömedicin i Lund
monica.karedal@skane.se
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Problem med feldeklarerade
avsminkningsservetter löst!
För något år sedan sökte en kvinna
till yrkes- och miljödermatologiska avdelningen i Malmö (YMDA)
på grund av ett svårbehandlat ögonlockseksem som hon haft i 8 månader. Hon lapptestades och vi fann

kontaktallergi mot ett ökänt konserveringsmedel vilket består av en
blandning av methylchloroisothiazolinone (MCI) och methylisothiazolinone (MI). Så småningom misstänktes en avsminkningsservett från det
svenska företaget Gunry AB, men
på innehållsförteckningen saknades
namnen på konserveringsmedlen. Vi
gjorde då en kemisk analys av servetterna och fann att de innehöll MCI/
MI i halter som ger eksem hos dem
som är allergiska mot ämnet.
Fler drabbas
Senaste året har ytterligare ett tiotal kvinnor med ansiktseksem utretts
av oss, och alla har reagerat för MCI/
MI eller enbart MI. Samtliga hade
använt avsminkningsservetter från
Gunry AB. Inte heller nu var servetterna rätt deklarerade.

Anmälan till Läkemedelsverket
Detta anmäldes till Läkemedelsverket, som drivit process mot företaget. Företaget har sålt tre sorters våtservetter, alla innehållande MCI/MI
och alla feldeklarerade. Sedan februari 2015 är dessa servetter förbjudna på den svenska marknaden, men
kan fortfarande finnas kvar i hemmen. Därför frågar vi numera alltid våra MCI/MI-allergiska patienter med ansiktseksem om de använder våtservetter!

Marléne Isaksson
Överläkare
marlene.isaksson@skane.se
Lena Persson
Biomedicinsk analytiker
lena.persson@skane.se
Yrkes- och miljödermatologi i Malmö

Kemiska analyser kompenserar
när informationen brister
Inom metallindustrin används skärvätskor som kan
orsaka både irritationseksem och allergiskt kontakteksem. Utredningen av och rådgivningen till dem som
arbetar med skärvätskor kan försvåras av att säkerhetsdatabladen är otillräckliga. För att säkert veta vilka kemikalier patienten möter i sitt arbete behöver man utföra kemiska analyser. Här presenteras kort två exempel som visar på värdet av dessa analyser.
Otillräcklig deklaration av känt allergiframkallande ämne
En 57-årig man utvecklade ett besvärligt handeksem som periodvis krävde sjukskrivning. Utredning
påvisade allergi för den skärvätska han använde i sitt
arbete. Han var även allergisk mot ett konserveringsmedel som inte deklarerades på säkerhetsdatabladet.
Genom kemisk analys kunde det allergiframkallande
konserveringsmedlet i skärvätskan påvisas och åtgärder vidtas för att undvika eksem.
Kemisk analys bekräftade nytt allergiframkallande ämne
En maskinoperatör med arbetsrelaterat handeksem
kontaktallergitestades för en mängd vanliga substanser samt arbetsrelaterade substanser. Patienten reage-
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rade endast för skärvätskan han använde på arbetet.
Skärvätskans säkerhetsdatablad gav otillräcklig information om innehållet i produkten varför tillverkaren
kontaktades. Bland ingredienserna fanns ett konserveringsmedel, N-butyl-1,2-benzisothiazolin-3-on (BBIT),
som inte tidigare beskrivits som kontaktallergent. Vid
testning med BBIT och testlösningar av skärvätskan
erhölls allergiska reaktioner för mycket låga halter. Kemisk analys av den aktuella skärvätskan visade att den
innehöll cirka 20 gånger högre halter.
Magnus Bruze
Professor
magnus.bruze@med.lu.se
Jakob Dahlin
Yrkeshygieniker
jakob.dahlin@skane.se
Yrkes- och miljödermatologi i Malmö

OM SÄKERHETSDATABLAD
Ett säkerhetsdatablad är ett dokument kopplat till en kemisk produkt eller
blandning som upplyser om bland annat produktens miljö- och hälsorisker.
Tillverkaren eller distributören av produkten är skyldig att tillhandahålla
säkerhetsdatablad så dessa finns tillgängliga för den som använder
produkten yrkesmässigt.
Innehållet av miljö- och hälsoskadliga ämnen i produkten ska deklareras om
de förekommer i mängder som är högre än bestämda deklarationspliktiga
mängder.

B U L L E T I N • Å R G Å N G 33 • 2 015 • N U M M E R 2

MILJÖMEDICINSK UTRYCKNING
I BLEKINGE
I december 2013 upptäcktes att ett av vattenverken i
Ronneby levererade dricksvatten som var kraftigt förorenat av högfluorerade ämnen (PFAS). Detta är en grupp
syntetiska ämnen som är vatten- och fettavstötande och
de bryts ned mycket långsamt i naturen. PFAS finns i
många produkter, bland annat för klädimpregnering,
ytbehandling och rengöring. Det finns också i vissa sorters brandsläckningsskum. PFAS tillhör gruppen hormonstörande ämnen. De orsakar inga akuta hälsoproblem, men de lagras i kroppen. Att dricka vatten med
mycket höga halter av PFAS under lång tid misstänks
dock kunna öka risken för negativa effekter, som påverkan på sköldkörteln, blodfetter och immunförsvaret.
Även om riskökningarna sannolikt är små är det viktigt att man får i sig så lite som möjligt av dessa ämnen.
Dricksvattnet hade levererats till 1/3 av kommunens
hushåll. Källan visade sig vara brandskum som använts
på en brandövningsplats och som nått grundvattnet. Utifrån uppmätta halterna av PFAS i dricksvattnet kunde
Livsmedelsverket snabbt göra en preliminär riskvärdering. Bedömningen var att det inte fanns några akuta hälsoeffekter av det förorenade vattnet. Det ansågs inte vara
sannolikt att kunna påvisa negativa långsiktiga hälsoeffekter hos enskilda personer. På gruppnivå kunde man
inte utesluta att exponering skulle ha kunnat ge mätbara
effekter. Men hur mycket PFAS hade människorna fått
i sig, och hur länge hade det pågått?
Kommunens miljöförvaltning kontaktade genast arbets- och miljömedicin i Lund (AMM) och tillsammans
planerade vi en pilotstudie bland barn som druckit det
förorenade vattnet både hemma och i skolan. Det visade
sig att barnen hade höga halter av PFAS i blodet. Vi beslöt att snabbt genomföra en utvidgad kartläggning av befolkningens exponering inom ramen för klinikens miljömedicinska verksamhet.
Vid nästa provtagningstillfälle
den 2 juni 2014 deltog 59 barn och
vuxna. Analyserna gjordes omgående
och redan den 12 juni låg en rapport
(nr 8/2014) på AMMs hemsida! Under juni månad deltog nästan 1000
personer i provtagningar, och under det år som gått har sammanlagt
ca 3000 personer i alla åldrar lämnat
blod. De biokemiska analyserna visar
tydligt att många personer har fått i
sig mycket höga halter av olika PFASämnen och att dricksvattnet har varit
förorenat under lång tid.
Vad behövdes för att göra en sådan insats? Erfarenhet, basresurser
och god samverkan i lokalsamhället!
På universitetsavdelningen vid
AMM i Lund fanns redan en mycket
stor erfarenhet av mätningar av PFAS
i blod, eftersom forskare vid laborato-

riet under flera år hade ansvarat för de kemiska analyserna i stora europeiska studier av hälsoeffekter av dessa ämnen. Analysmetoderna var utarbetade, instrumentkapaciteten var tillräcklig, och personalen hade stor erfarenhet
av att utvärdera många olika PFAS-ämnen i stor skala.
Klinikens miljösköterskor är vana vid att planera och
genomföra undersökningar utanför sjukhuset och kunde
genast börja förbereda storskalig provtagning. Men utan
medverkan av personalen på vårdcentralen i Kallinge och
andra sjuksköterskor på orten hade vi inte kunnat ordna
”öppet hus” för provtagning vid återkommande tillfällen.
Lokala media, kommunens olika informationskanaler
och en lokal intressegrupps intensiva användning av sociala media har varit viktiga för att informera befolkningen om provtagningsdagar och resultat.
Klinik och forskning i samverkan
När nu denna långdragna kemikalieolycka har hänt
och många personer drabbats är det oerhört viktigt att
snabbt få igång många olika forskningsstudier. Alla blodprover har lagrats i en biobank, för att senare kunna användas för att se om det finns tecken på hälsopåverkan,
och insamlingen av blodprover fortsätter. Parallellt har
forskarna vid avdelningen för Arbets- och miljömedicin
vid Lunds universitet planerat för registerstudier som ska
omfatta alla som någonsin bott i kommunen under den
tid som högfluorerat brandskum har använts. Situationen
är unik, eftersom Ronneby är den första plats där man
har upptäckt en så hög och omfattande PFAS-exponering från brandskum i dricksvattnet. Men det finns med
all säkerhet liknande situationer på många håll i världen.
Insatserna i Ronneby har varit beroende av en nära
samverkan mellan forskning och klinik och mellan laboratorium och medicinsk verksamhet. Den kliniska miljömedicinska verksamheten i
Ronneby är inte avslutad på
länge än, men kommer framöver främst att ha fokus på information och kommunikation om de kommande forskningsprojekten.

Kristina Jakobsson
Överläkare, docent
kristina.m.jakobsson@skane.se
Christian Lindh
Kemist, docent

christian.lindh@skane.se

Pia Tallving
Forskningssköterska
pia.tallving@med.lu.se
Arbets- och miljömedicin i Lund
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NATURLIGT FÖREKOMMANDE BLY I
DRICKSVATTEN, FINNS DET?
Privatpersoner med egen brunn ansvarar själva för
att kontrollera att dricksvattnet har god kvalitet genom att lämna vattenprover till laboratorier för analys. Där ingår dock mycket sällan analys av tungmetaller. Höörs kommun har under en period erbjudit
gravida kvinnor med egen brunn att lämna vattenprov för analys av miljögifter. Tanken från kommunen var i första hand att söka efter bekämpningsmedelsrester i dricksvattnet, men man analyserade även
några tungmetaller.
I ett prov taget under
hösten 2013 upptäcktes
att en brunn i Höör hade
kraftigt förhöjda halter
av bly, långt över Livsmedelsverkets nivåer för
tjänlighet. Arbets- och
miljömedicin kontaktades då och efter en första diskussion med oss
angående omedelbara
råd, bland annat att inte
dricka vattnet framöver,
återkom
brunnsägarna några månader senare. Kommunen hade inga närliggande planer att förse hushållet med kommunalt vatten. De boende såg
framför sig att släpa dricksvatten till sitt hus under en
lång framtid. Kunde vi hjälpa till?
I det läget erbjöd AMM att ta nya vattenprover både
i den fastigheten och hos deras grannar. Hypotesen var
att det bara var i den utsatta fastigheten som det var
förhöjda halter av bly och att anledningen i så fall skulle vara fel med någon ledning, lödning eller liknande.
Till vår förvåning upptäckte vi att det var förhöjda

halter av bly och även av kadmium i flera av proverna.
Vi diskuterade fynden med Höörs kommun, som
naturligtvis redan hade funderat mycket på detta, men
inte kunde finna någon förklaring i förorenande verksamheter i området. Vi diskuterade även med SGU
(Sveriges geologiska undersökning) som tyckte att det
var mycket intressanta fynd och de tillade att dessa
ämnen kunde vara naturligt förekommande i bergarterna i området.
I två kampanjer under sommaren 2014 togs fler
vattenprover i området i samarbete med Höörs kommun och det kompletterades med att vi erbjöd ett antal hushåll blodprovstagning. Denna utökade provtagning påvisade fler brunnar med förhöjda halter av bly i
dricksvattnet och även att det fanns ett samband mellan dricksvattenhalten av bly och halten av bly i blod.
Ett enkelt filter på vattenkran som fanns i ett av hushållen visade sig effektivt filtrera bort bly och kadmium.
SGU genomför nu en stor provtagning i området för
att lära sig mer om dessa geologiska förhållanden. Detta skulle kunna resultera i att man hittar andra områden i Skåne och Sverige med liknande geologi där naturligt förhöjda halter av bly och kadmium kan återfinnas. Allt tack vare ett utökat screeningprogram. Exemplet påvisar både nyttan av screeningprogram för miljögifter och att man som miljöövervakare bör ha en beredskap om vad som ska göras i likartade situationer.

Håkan Tinnerberg
Yrkes- och miljöhygieniker
Arbets- och miljömedicin, Lund
hakan.tinnerberg@skane.se

Nytt instrument för metallanalyser
Arbets- och miljömedicin har en lång tradition av studier med avseende på hälsorisker av metaller i arbetsmiljö och yttre miljö. Kliniken har en bred kompetens inom området och
laboratoriet är ackrediterat för metallanalyser.
Ett nytt instrument
för metallanalyser har
nyligen införskaffats och
ersatt vårt gamla. Båda
instrumenten bygger på
masspektrometri vilket
betyder att flera ämnen
samtidigt kan analyseras
i samma prov. Med den
förfinade teknik som det
nya instrumentet med6

för kommer laboratoriet inom kort att kunna erbjuda
ett större analysutbud av metaller i blod, plasma och
urin. Målet är också att utöka ackrediteringen så att
den kommer att omfatta ett större antal metaller i biologiskt material.
Förutom förbättrade analyser kommer det nya instrumentet också att bidra till en miljöförbättring i
form av ett minskat användande av farliga kemikalier. Genom att inte använda syror vid upparbetningen av prover utan istället späda proverna med en vattenlösning tas ett stort steg mot begreppet grön kemi.

Thomas Lund
Kemist
Arbets- och miljömedicin i Lund
thomas.lund@skane.se
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Människor utvecklar
tolerans mot en
giftig miljö
Arbets- och miljömedicin i Lund har
deltagit i en uppmärksammad studie
som visar att människor kan anpassa sig genetiskt till en förorenad miljö. Vi har upptäckt att en ursprungsbefolkning i Anderna, Argentina,
har utvecklat tolerans mot arsenik.
Vi har även identifierat en genvariant i genen AS3MT som ligger bakom
den ändrade ämnesomsättning som
skyddar mot arseniken.
Grundämnet Arsenik förekommer naturligt i berggrunden på flera ställen i världen och exponering,
främst via dricksvatten och föda, har
kopplats till ett flertal skadliga hälsoeffekter, bl.a. cancer. I Sverige sker
den största arsenikexponeringen genom konsumtion av ris och olika risprodukter.
Befolkningen i argentinska Anderna har under lång tid utsatts för
höga halter av arsenik i dricksvattnet. I ett forskningssamarbete mellan Lunds universitet, Karolinska
Institutet och Uppsala universitet
har man undersökt arseniknivåerna
i urinprover från denna befolkning
och jämfört dessa med genetiska analyser. Resultaten visar att en viss genetisk variant (AS3MT) är vanligare i den utsatta befolkningen jämfört
med befolkningsgrupper utan historisk arsenikexponering. Denna genetiska variant leder till lägre halt av
giftiga nedbrytningsprodukter och
snabbare utsöndring av arsenik ur
kroppen.

Studien är ett exempel på mänsklig anpassning sig till giftiga miljöer
under evolutionen. En bättre förmåga att hantera arseniken har lett till
att personer med den skyddande genetiska varianten överlevt till vuxen
ålder och därmed kunnat föra den vidare till sina barn. Det i sin tur har bidragit till en ökning av denna genetiska variant i befolkningar som utsatts för höga arseniknivåer. Vi kommer nu att fortsätta undersöka om
liknande tolerans förekommer i andra grupper som har varit utsatta för
långvarig exponering för arsenik. Vi
vill även utvärdera genetisk tolerans
för andra miljögifter.
Genetiska analyser i samband med
exponering för miljögifter kan ge viktig information om skillnader i hälsoeffekter av exponeringen mellan
både individer och befolkningsgrupper. Detta är värdefull kunskap för
framtida riskbedömningar av gifter
i vår miljö.
Läs mer om arsenik på institutionen
för miljöanalys IMMs (Karolinska
institutet) riskwebb:
http://ki.se/imm/arsenik

Karin Engström
Forskare
Arbets- och miljömedicin i Lund
karin.engstrom@med.lu.se

Detta är YMDA
Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen i Malmö utreder hudsjukdomar
som misstänks ha med arbetet att göra,
men även sådana som misstänks orsakade av fritidsaktiviteter och faktorer
utanför arbetsmiljön. Remiss behövs
för utredning och kan skrivas av läkare,
företagssköterska, skyddsombud, tandläkare, försäkringskassa eller arbetsförmedling.
Tidsbokning/avbokning: 040-33 78 72 ,
040-33 65 16 mellan kl 8.00 – 16.00.
Fler kontaktuppgifter hittar du på
www.skane.se/sus/
yrkesochmiljodermatologiskaavd

Behöver DU
hjälp från AMM?
Har du medicinska frågor, frågor om
arbetsmiljön eller den allmänna miljön?
Eller gäller det ett enskilt patientärende?
Ring 046-17 31 85 mellan kl 8.30 – 16.00.
Behöver du fråga om analyser,
provtagningsutrustning eller remisser?
Ring 046-17 31 95 mellan kl 8.30 – 16.00,
eller maila: amm@skane.se

Tipsa oss!
Vad vill du läsa om i Bulletin?
Tipsa oss om:
- ämnesområden
- teman
- händelser
som du vill att vi ska skriva om i
kommande nummer av Bulletin.
Detta och andra synpunkter på
innehåll i Bulletin kan du maila till:
bulletin@skane.se

Referenser

Landskapsbild från Anderna i Argentina där studiebefolkningen är bosatt.
Fotot taget av Karin Engström i samband med provinsamlingarna för den beskrivna
studien.

Saknar du referenslistor i Bulletin’s
artiklar?
Vi har valt att inte använda oss av
dessa långa platskrävande listor.
Om du känner att du vill ha mer kött
på benen, hör av dig via mail till
respektive artikelförfattare.
Då får du hjälp med lämpliga
referenser och länkar.
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Tidstrender för miljögifter
Det är viktigt att veta hur miljögifter varierar över tiden för att kunna bedöma risker och införa åtgärder för att minska exponeringen. Vi har under åren 2000-2013
genomfört fem studier för att undersöka
hur halterna av flera miljögifter varierat
över tid. De första studierna skedde i samband med den obligatoriska mönstringen. När värnpliktsobligatoriet avskaffades
samlade vi istället in prover från gymnasieelever i den sista årskursen. Studierna
utökades då till att även inkludera kvinnor.
Antalet analyserade ämnen i dessa studier har hela tiden utökats. Bland de miljögifter vi studerat finns mjukgörare i plast
(ftalater) som kan ge negativa effekter på
fortplantning. Vid senaste uppföljning
2013 har vi lagt mycket tid på att analy-

sera de miljögifter som finns i impregneringsmedel, köksredskap och vissa brandskum (perfluorerade alkylsyror (PFAA))
som bland annat har effekter på sköldkörtelshormoner och kolesterol.
För två av de långlivade klorerade ämnena (PCB och DDT) har vi sett en minskande trend sedan år 2000. Men det är
ändå anmärkningsvärt att vi fortfarande
kan mäta dessa ämnen i många unga personer, trots att de förbjöds i Sverige redan
på 1970-talet. För de flesta andra ämnen
ser vi också en minskande trend men vi vet
inte om dessa har ersatts med andra ämnen vilka vi inte har mätt. Ett exempel på
detta är att de ftalater vi mätte ser ut att
minska medan andra ftalater enligt litteraturen ökar. Även bisfenol A verkar ha en
minskande trend men hur exponeringen
för andra bisfenoler ser ut återstår att se.
Läs vidare om tidstrender för miljögifter
i vår Rapport 6/2014.
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Ögonfransförlängning ger besvär
Att arbeta med ögonfransförlängning
innebär att konstgjorda fransar fästs på
de egna fransarna med ett snabblim som
innehåller cyanoakrylater, vilka räknas som härdplaster. En behandling där
200-300 fransar limmas fast tar upp till
3 timmar och behöver kompletteras ca
var tredje vecka. Tre kvinnor som arbetar
som fransstylister har remitterats till oss.
De har utvecklat symtom i samband med
ögonfransförlängning: nästäppa, rinnsnuva, nysningar på arbete, hosta och astma på
kväll och natt efter behandlingen och kontaktallergi. Tiden från det patienterna har
börjat arbeta med cyanoakrylatlim tills de
utvecklade symptom är kort, endast 1-2
månader. Vid ögonsfransförlängning används små mängder cyanoakrylatlim men
den dagliga exponeringstiden är lång, eftersom limmet finns i fransstylisternas
andningszon upp till åtta timmar. Det är
även känt att kunder som får förlängt sina
8

ögonfransar drabbas av olika ögonbesvär.
Vid arbete med cyanoakrylater gäller
föreskriften ”Kemiska arbetsmiljörisker,
AFS 2014:43”. Där finns särskilda regler
om medicinsk kontroll som innefattar periodisk läkarundersökning med tjänstbarhetsbedömning och utbildning om de risker som arbetet innebär och vilka skyddsåtgärder som kan behöva vidtas. Denna
lagstiftning är dock inte alls känd inom
skönhetsbranschen.
Ta del av mediarapportering om ögonfransförlängning under ”Aktuellt” på vår
hemsida.
Katrin Dierschke
Specialistläkare
katrin.dierschke@skane.se
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