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Hormonstörande ämnen
Alla flercelliga organismer tillverkar hormoner – molekyler som fungerar som budbärare mellan olika celler,
och som kan reglera andra cellers funktioner. De finns
i mycket låga koncentrationer men har ändå en mycket stor inverkan på kroppens funktioner. Hormonerna
är aktiva under hela livet, men rätt balans mellan olika
hormonsystem är speciellt viktigt under fostertid, barndom och pubertet då kroppen utvecklas. Störningar i
hormonbalansen kan vara både medfödda och förvärvade. Om balansen störs kan viktiga funktioner påverkas, vilket inte bara kan leda till omedelbara funktionsstörningar utan också ge effekter många år senare i livet.
Det finns en rad olika sjukdomar vars förekomst ökat
betydligt under senare tid, som astma och allergier,
missbildningar av de manliga könsorganen, testikelcancer, lägre koncentration av spermier, övervikt, diabetes,
ADHD och autism. För samtliga av dessa sjukdomar börjar man misstänka att en störd hormonbalans kan vara
en av flera bakomliggande orsaker.
Det är dock inte bara ämnen som växter och djur själva tillverkar som kan fungera som hormoner. Även en rad
industriellt framställda ämnen kan ha liknande verkan.
Sådana ämnen kallas ofta ”endocrine disruptors” – hormonstörande ämnen. Tillverkning och användning av
sådana kemikalier har ökat samtidigt som förekomsten
av vissa hormonberoende sjukdomar ökat. Man har därför börjat misstänka att det kan finnas ett orsakssamband
mellan den kemiska exponeringen och dessa sjukdomar.
Djurförsök och observationsstudier
I djurförsök kan man på ett kontrollerat sätt studera
giftigheten av olika kemiska ämnen. Man använder oftast relativt höga halter av kemikalien för att kunna använda så få djur som möjligt i försöket. När det gäller
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hormonstörande ämnen är det dock inte säkert att detta
är en bra metod eftersom de kan vara verksamma även
i mycket låga halter. Men kanske mest bekymmersamt
är att av alla kemikalier som visats eller misstänkts vara
hormonstörande – i nuläget har ca 800 sådana identifierats – har endast en bråkdel testats på adekvat sätt, fastän de är i full kommersiell användning. Ytterligare ett
problem är att försöksdjuren bara utsätts för ett eller ett
fåtal ämnen åt gången, medan den verkliga situationen
för människor och djur är att man utsätts för en blandning av många olika kroppsfrämmande ämnen samtidigt
Därför behövs epidemiologiska studier av stora grupper av människor. God tillgång till uppgifter om sjukdomar från register av olika slag, och tillgång till biobanker med lagrade blodprover som har tagits innan sjukdomar uppstått, ger svenska forskare en unik möjlighet att
studera effekter av hormonstörande ämnen. Men det behövs också avancerade mätmetoder, så att man kan mäta
många olika hormonstörande ämnen i blod och urin,
även i mycket låga halter.
I detta nummer av Bulletin ger vår gästskribent regionrådet Anders Åkesson sin bild av hur man ser på förekomst av hormonstörande ämnen från ett politiskt perspektiv. Vidare presenterar forskare vid avdelningen för
Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet några
olika studier från Södra sjukvårdsregionens område, som
belyser förekomst och effekter av hormonstörande ämnen. Forskningsprojekten har varit finansierade av bl a
Naturvårdsverket, FAS, FORMAS och EU.
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GÄSTSKRIBENT

Anders Åkesson
I vintras publicerade WHO en stor
vetenskaplig rapport om hormonstörande ämnen. I rapporten påvisas ett
starkt samband mellan dessa ämnen och ökningen av vad man kallar
”folksjukdomar”. Hormonstörande
ämnen kan vara en bidragande orsak
till sjukdomar såsom bröstcancer, fetma och diabetes - vanliga sjukdomar,
som vi vet kan innebära stort mänskligt lidande samt stora samhällsekonomiska kostnader.
En del av namnen på de hormonstörande ämnen känns igen och en
del har jag som lekman aldrig hört
talas om. Kunskap om att en del kemikalier är hormonstörande har funnits i många år, men det som skiljer årets rapport mot forskningsläget
för tio år sedan är mängden kemikalier man vet är hormonstörande. Tidigare hade 5-10 farliga ämnen identifierats, men idag kan det konstateras att över 800 ämnen är hormonstörande. Trots detta så är det mycket dåligt med stöd för forskning kring
hormonstörade effekter i Sverige.
Det borde vara självklart för oss
alla att det ska användas färre skadliga kemikalier. I Region Skåne förs
idag ett aktiv arbete för att minska
förekomsten av skadliga kemikalier
inom hälso- och sjukvården. Region Skåne försöker hitta alternativ till

Foto: Christian Lindh
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de skadliga kemikalierna i samarbete med flera andra landsting, men det
räcker inte.
Flera skånska kommuner har frågan om hormonstörande ämnen
uppe på agendan. Länsstyrelsens arbete inom ramen för miljömålet Giftfri miljö sker också på ett bra sätt i
Skåne, men vi behöver samla det regionala arbetet på ett bättre sätt. Det
naturliga är att Region Skåne driver
på i detta. För egen del innebär det att
jag kommer att försöka få till att regionen tar på sig den gula ledartröjan i
ett samlat skånskt arbete med syftet
en Giftfri skånsk miljö, samt ett aktivt arbete kring de hormonstörande ämnena. Ett samlat arbete i Skåne
kan innebära allt ifrån att stärka den
ekologiska odlingen till att offentliga upphandlingar beaktar ekosystem och ser till varors livscykel. Att
det behövs ett samlat skånskt arbete
kring giftfri miljö visas bl a av Länsstyrelsens utvärdering av de miljömålen. Uppföljningen visar att Skåne inte kommer uppnå det uppsatta
målet för giftfri miljö och det finns
verkligen anledning för oss i Skåne
att även satsa på den tröja som innehas av den som spurtar bäst.
Det finns också anledning för de
offentliga huvudmännen i Skåne
att lyfta frågan om hormonstöran-

Anders Åkesson

de ämnen med näringsliv, detaljister
och jordbrukare. Det vore spännande
om man hade kunnat hitta en form
för en skånsk certifieringsmodell för
de privata eller offentliga verksamheter som aktivt jobbar för att deras
verksamhet inte ska vara hormonstörande. Med ett samlat skånskt arbete
hade det också varit enklare att visa
på goda exempel när man driver på
frågan nationellt och inom EU. Ett
sådant strukturellt arbete är nödvändigt för att vi skall klara av att minska de hormonstörande ämnen.

Anders Åkesson
Regionråd I Region Skåne
anders.akesson@skane.se
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WHO har nyligen publicerat en stor vetenskaplig genomgång om vad som är känt om hormonstörande kemiska ämnen.
Den 296 sidor långa rapporten kompletterats av en välskriven sammanfattning som är särskilt riktad till beslutsfattare.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/78102/1/WHO_HSE_PHE_IHE_2013.1_eng.pdf
Huvudbudskapen är:
• Vid tillverkning, användning, återvinning och avfallshantering sprids hormonstörande ämnen i naturen.
• Innehållsdeklarationer av material och produkter är alltför bristfälliga.
• Människor exponeras via föda, inomhusmiljö, och konsumentprodukter.
• Förbud och regleringar av användning har lett till minskande halter i natur och människa, både regionalt och globalt.
• Nya ämnen introduceras ständigt, och sprids snabbt i ekosystemet.
• Ännu har bara ”toppen på isberget” kartlagts. Man måste ta reda på mer om förekomst, spridning och samverkanseffekter.

IDA

TAS

FAK
Vanligt förekommande ämnen med känd hormonstörande effekt
DDT
Toxafen m fl
Lindan
PCB            
Hexaklorbensen,          
pentaklorbensen
Pentaklorfenol
PBDE    
HBCD
PFOS, PFOS-F  
Andra perfluorerade ämnen
TBBPA, HCDD       
Ftalater          
Bisfenol A     
Triclosan
Bly, kadmium, arsenik m fl  

insektsmedel
insektsmedel
insektsmedel
kemisk-teknisk produkt       
kemisk-teknisk produkt         

reglerad användning *
förbjudna*
reglerad användning*
förbjudna*
förbjudna*

kemisk-teknisk produkt
flamskyddsmedel     
teknisk produkt
kemisk-teknisk produkt   
kemisk-teknisk produkt    
flamskyddsmedel         
mjukgörare i plaster         
plastråvara            
konserveringsmedel     
tungmetaller         

reglering på gång*
några varianter är förbjudna*
reglering på gång*
förbjudna*
ej reglerade
ej reglerade
ej reglerade
ej reglerade
ej reglerat
delvis reglerade

*UNEP Stockholm convention,  http://chm.pops.int
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SPERMIEKVALITET
HOS SKÅNSKA
MÖNSTRANDE POJKAR
• Varför har danska män hög testikelcancerrisk och få
spermier, medan finländska män har liten testikelcancerrisk och fler spermier?
• Varför har skånska män en testikelcancerrisk som är
50 procent lägre än den är i Danmark, men 2-3 		
gånger högre än i Finland?
Detta kan knappast förklaras av genetiska skillnader
mellan ländernas befolkningar. I stället utgör miljö och
livsstil viktiga faktorer, som kan påverka både cancerrisk
och spermieproduktion.
Hur är det med svenska unga mäns spermier?
År 2000 undersöktes spermiekvaliteten hos 300 skånska pojkar, som mönstrade i Kristianstad. Inte helt oväntat var de svenska resultaten ”i mitten” - svenska mönstrande hade ett spermieantal som var 30 procent högre än
danskarnas men klart under den finska nivån.
Vi fann också att halten av PCB i blodet hade en klar
negativ effekt på spermiernas rörlighetsförmåga, något
som man senare också har bekräftat i andra studier. Dessutom såg vi att PCB-koncentrationen samvarierade med
halterna av olika könshormoner. Det är således uppen-
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bart att hormonstörande ämnen i de halter som förekom
i svensk miljö kunde påverka den manliga fertiliteten.
Blir det bättre eller sämre?
Eftersom man under de senaste åren har rapporterat
en tidsrelaterad försämring av spermiekvaliteten i många
länder upprepade vi vår studie år 2009-2010. Även denna gång undersöktes drygt 300 unga män. Det fanns
inte några skillnader i spermieantal och rörlighet jämfört
med den tidigare studien. Likadant var det i motsvarande danska undersökning. Men i Finland, där man också
upprepade spermieundersökningen observerades en klar
minskning av spermieantalet. Vi kan därför inte känna oss säkra på att det inte finns en negativ trend, som i
ett långsiktigt perspektiv hotar den manliga fertiliteten.

Aleksander Giwercman
Professor, överläkare, forskargruppschef,
Fertilitetscentrum, Skånes universitetssjukhus i Malmö
aleksander.giwercman@med.lu.se
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KALENDER
SPIROMETRI - GRUNDUTBILDNING
Dagen innehåller föreläsningar i lungfysiologi och
arbetsrelaterade luftvägssjukdomar.
Datum: Tisdag 17 september 2013
Plats: Skånes Universitetssjukhus i Lund, föreläsningssal F3 i C-blocket.
Målgrupp: Sjuksköterskor inom företagshälsovård och primärvård.
Kostnad: 750:- inkluderande kursmaterial, lunch och kaffe.
(1000:- för personer utanför Södra sjukvårdsregionen).
Anmälan: Sista anmälningsdagen är 19 augusti via
e-post till gudrun.persson@skane.se eller telefon: o46-173185.
Vid övriga frågor om dagen, kontakta Gudrun Persson vid AMM.
TEMADAG: NANOPARTIKLAR I ARBETSMILJÖN
Dagen innehåller intressanta föreläsningar om nanopartiklar i arbetsmiljön.
Datum: Fredag 20 september 2013, kl 13.00-16.00.
Plats: Skånes Universitetssjukhus i Lund, föreläsningssal F3 i C-blocket.
Målgrupp: Personal inom företagshälsovård, arbetsmiljöingenjörer och
yrkeshygieniker.
Kostnad: Kostnadsfritt.
Anmälan: Sista anmälningsdagen är 13 september via
e-post till gudrun.persson@skane.se eller telefon: o46-173185.
Till program.
WORKSHOP: HÄMI 2013 - HÄLSORELATERAD MILJÖÖVERVAKNING
Workshopen är ett årligen återkommande forum i Sverige, i samarbete med
Naturvårdsverket, då aktuella undersökningar presenteras och diskuteras.
Programområdet för hälsorelaterad miljöövervakning (HÄMI) ska långsiktigt
övervaka miljöfaktorer i den omgivande miljön som kan påverka människors
hälsa.
Datum: 24-25 september 2013.
Plats: Medborgarhuset, Eslöv.
Målgrupp: Utförare av nationell och regional miljöövervakning samt
representanter för berörda myndigheter, personer med intresse för
miljömedicinska frågor vid universitet, miljömedicinska kliniker, landsting,
länsstyrelser och kommuner.
Kostnad: Workshopen är kostnadsfri. (Om man anmält sig och uteblir utan
avmälan senast 1 september faktureras 1000:- ).
Anmälan: Sista anmälningsdag är fredag 23 augusti.
Till anmälningsblankett och program.
För frågor om workshopens innehåll kontakta:
Bo Jönsson på Arbets- och miljömedicin i Lund, Tfn: 046 - 17 31 86
eller Britta Hedlund på Naturvårdsverket.
För frågor om praktiska arrangemang kontakta:
Gudrun Persson på Arbets- och miljömedicin i Lund, Tfn: 046 - 17 31 85
UTBILDNINGSDAG: MEDICINSK KONTROLL AV PERSONER SOM
ARBETAR MED HANDHÅLLNA VIBRERANDE VERKTYG
Dagen innehåller både teori och praktik samt falldiskussioner.
Datum: Tisdag 8 oktober 2013, kl 9.00-15.30.
Plats: Skånes Universitetssjukhus i Lund, föreläsningssal F4 i C-blocket.
Målgrupp: Sjuksköterskor inom företagshälsovård och primärvård.
Kostnad: 750:- inkluderande kursmaterial, lunch och kaffe.
(1000:- för personer utanför Södra sjukvårdsregionen).
Anmälan: Sista anmälningsdagen är 9 september.
Till anmälningsblankett och preliminärt program.
För frågor och kursinformation kontakta:
Monica Hansson på Arbets- och miljömedicin i Lund, Tfn: 046 - 17 31 69
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Förändrad exponering för
hormonstörande ämnen
i södra Sverige
Det är viktigt att veta hur exponeringen för olika miljögifter i miljön och i befolkningen förändras över tid.
Om ett misstänkt hälsofarligt ämne ökar kraftigt kan
det finnas anledning att begränsa dess användning, även
om man inte har säkra data för att bedöma dess eventuella hälsoeffekter. Övervakning över tid kan också visa
om åtgärder för att minska spridningen har en önskad effekt. Inom Naturvårdsverkets program för hälsorelaterad
miljöövervakning har därför forskare vid Avdelningen för
Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet studerat
hur halterna av en rad hormonstörande ämnen i befolkningen har förändrats över tid. En viktig del i dessa studier har varit återkommande undersökningar bland Skånes mönstrande pojkar under perioden 2000-2010.
PCB och DDT
PCB och DDT förbjöds redan på 1970-talet i Sverige, men dessa ämnen är mycket stabila och finns fortfarande kvar i naturen. Även om ämnena är mycket långlivade både i naturen och i människokroppen ses en tydligt sjunkande trend, och halterna bland de mönstrande
pojkarna är nu så låga att de knappt kan mätas (Figur 1).

Bromerade flamskyddsmedel
En annan typ av föroreningar där halterna i människor nu minskar är de bromerade flamskyddsmedlen. De
har använts för att minska risken för bränder i exempelvis TV-apparater, datorer mm. För dessa ämnen sågs en
starkt ökande spridning i natur och människor under tidigt 1990-tal, vilket ledde till att flera av dessa togs bort
ur produktionen efter politiska beslut under 2000-talet.
Ftalater
Ftalaterna, ofta använda som mjukgörare i plaster och
kosmetika är också hormonstörande. Även för dessa kemikalier har det under 2000-talet varit en het debatt och
några har t ex blivit förbjudna i leksaker. Man ser också tydligt minskande halter av vissa ftalater i våra provtagningsserier (Figur 3). Ftalaterna och deras nedbrytningsprodukter har en snabb omsättning i kroppen. De
halter som uppmäts speglar därför den aktuella exponeringssituationen

Figur 2. Medianurinhalter av ftalatmetaboliterna monoetylftalat (MEP), monobutylftalat (MBP), monobenzylftalat (MBzP)
och monoetylhexylftalat (MEHP) hos mönstrande män i södra
Sverige under åren 2000, 2004 och 2009-2010.

Figur 1. Serumhalter av 2,2’,4,4’,5,5’-hexaklorobifenyl (CB-153)
hos mönstrande män i södra Sverige under åren 2000, 2004,
2006 och 2010.
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Provtagningsår

Provtagningsår

Figur 3. Halter av en dietylhexylftalatmetabolit (5-cx-MEPP) och en diisononylftalatmetabolit (7-cx-MMeHP) i fostervatten från
danska kvinnor samlade mellan 1979 och 1996.

Tyvärr är dock inte allt frid och fröjd. För flera andra
ftalater ser vi i stället en ökande exponering över tid. När
man begränsade användningen av vissa ftalater så började i stället andra varianter användas. I en studie av halter
av nerbrytningsprodukter av ftalater i fostervatten i Danmark ses tydligt hur exponeringen för en ftalat minskar
medan den för en annan i stället ökar (Figur 3).
Perfluorerade ämnen
Det finns många olika perfluorerade ämnena. PFOS
och PFOA är ämnen som tidigt kom till stor användning,
bland annan för att göra textilier smuts- och vattenavstötande och i teflonartiklar. I detta fall var det den större
producenten av kemikalien som upphörde med tillverkningen, sedan man påvisat en ökande global spridning
av dessa ämnen, bl a i Arktis. Men när PFOS och PFOA
försvann ersattes de med liknande substanser. Vi ser nu
en kraftig ökning av halterna av dessa nya perfluorerade
ämnen bland sydsvenska kvinnor (Figur 4).

Nedgång och uppgång
Slutsatsen blir alltså, att samtidigt som vissa hormonstörande ämnen fasas ut när man uppmärksammat oönskad spridning i natur och människor så introduceras i
stället hela tiden nya ämnen, som kan ha liknande skadlig verkan. Det är därför viktigt att man följer hur halterna av hormonstörande ämnen förändras i befolkningen.
Som ett led i denna hälsoövervakning kommer vi under
hösten 2013 att analysera halterna av en rad hormonstörande ämnen i 200 pojkar och flickor från sista årskursen
på olika gymnasier i Skåne.

Bo Jönsson
Professor
Arbets- och miljömedicin i Lund
bo_a.jonsson@med.lu.se

PFNA (ng/ml)
- - - Period median

Figur 4.
Medianvärdeshalter för
perfluorononansyra under olika år.
I figuren finns även medianvärdena
för tre tidsperioder indikerade.

Länkar till Naturvårdsverkets rapporter om Hälorelaterad miljöövervakning, 2010 & 2011:
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-1286-1.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8570-4.pdf
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KAN HORMONSTÖRANDE
MILJÖGIFTER ÖKA RISKEN ATT
POJKAR FÅR MISSBILDADE URINRÖR?
Ända sedan början av 1990-talet har det funnits
en oro för att de manliga könsorganen och fortplantningsförmågan hos både djur och människor skulle
kunna påverkas negativt av miljögifter. Det finns numera många djurexperimentella studier, som talar för
att en rad hormonstörande ämnen har sådana verkningar på den manliga könsutvecklingen. Det finns
också observationer bland vilda däggdjur, fåglar och
fiskar som visar liknande störningar, speciellt i de arktiska områdena där halterna av många miljögifter är
mycket höga.
Sämre spermiekvalitet, kryptorchidism (testiklar
som inte vandrar ned i pungen), och hypospadi (missbildning med urinrör som mynnar på undersidan av
penis) och testikelcancer förefaller öka i omfattning på
många håll i världen. En rubbad hormonbalans under
den känsliga period i graviditeten, då det lilla fostret
med rätt samspel mellan kvinnliga och manliga könshormon ska ”göras till man”, skulle kunna vara en gemensam underliggande förklaring till så till synes olika skador.
Det finns ännu bara ett fåtal studier om kryptorchidism och hypospadi hos människor, och exponering
för hormonstörande miljögifter i fosterlivet, och resultaten är inte samstämmiga. En förklaring till detta är
givetvis att miljöexponering innebär en blandning av
många olika hormonstörande ämnen, som var för sig
kan ha helt motsatta effekter.
I en studie, som koordinerades från Avdelningen för
Arbets- och miljömedicin i Lund, identifierades 237
pojkar födda 1996-2002 som fötts med hypospadi. Till
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var och en av dessa pojkar valdes slumpmässigt ut en
pojke utan sådan missbildning. I södra Sveriges mikrobiologiska biobank, som innehåller blodprover tagna
i samband med screening för röda hund tidigt under
graviditeten fanns sparade blodprover. Halterna av tre
olika klororganiska föreningar (PCB-153, DDT-nedbrytningsprodukten p,p’- DDE och hexaklorbensen)
jämfördes mellan mödrar vars pojkar hade hypospadi
och mödrar vars pojkar inte hade hypospadi. Resultaten från studien indikerade att höga nivåer av såväl
DDE som HCB skulle kunna öka risken att få en pojke med hypospadi. För PCB var mönstret det motsatta, en skyddande effekt. Våra resultat måste dock tolkas med stor försiktighet eftersom de i ett antal av analyserna inte nådde statistisk signifikans.
Vår studie är en liten bit i det vetenskapliga pusslet, som nu håller på att läggas, och där observationer i
välkontrollerade djurexperiment, bland vilda djur och
bland människor med varierande halter av miljögifter
kompletterar varandra.

Lars Rylander
Epidemiolog
Arbets- och miljömedicin i Lund
lars.rylander@med.lu.se
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KADMIUM – allvarliga effekter av

Foto: Christian Lindh

hormonstörning vid låg exponering

Människor får i sig metaller som
finns i mat, dricksvatten och omgivningsluft. Det finns också metaller i
tobaksrök. Förr i tiden fanns det stora bekymmer med metallförgiftningar i vissa arbetsmiljöer i Sverige, och i
många andra länder i världen är metallförgiftningar fortfarande ett stort
problem. Jämfört med situationen i
många andra länder har den allmänna miljön i Sverige ansetts vara rätt
förskonad, med undantag av kvicksilver i insjöarna, men på sistone har
det visat sig att oönskade hälsoeffekter av metaller fortfarande kan upptäckas även i vårt land.
Många metaller, t ex bly, stör hormonsystemet när exponeringen är
hög. För Skånes befolkning är det
kadmium som är mest aktuellt att beakta. Vi har visat att skånska kvinnor i övre medelåldern, som har de
högsta halter av kadmium i kroppen,
får tecken på njurpåverkan och urkalkning av skelettet. Rökande kvinnor är en särskilt känslig grupp. Risken för frakturer har också visats vara
ökad bland de svenska kvinnor och
män som har högst exponering för
kadmium. Förekomsten av benskörhet, som är en riskfaktor för att få
frakturer på äldre dagar, är särskilt

hög i Sverige, Norge och på Island.
Befolkningens exponering för kadmium, som förefaller vara för hög
för att undvika skadliga effekter, kan
vara en delförklaring till hög förekomst av benskörhet i dessa länder.
Effekterna på skelettet av kadmium kan åtminstone delvis bero på
hormonstörning. Djurexperiment visar att kadmium påverkar cellernas
östrogenreceptorer. Detta kan troligen förklara att svenska kvinnor som
beräknats ha högst intag av kadmium
genom föda har en ökad risk för cancer i livmoder och bröst. Bland män
ses en ökad risk för prostatacancer.
Kadmiumexponering under graviditeten leder till s k epigenetiska skador
på fostrets DNA (arvsmassan), framförallt hos pojkar. En viktig aspekt
av hälsofaror med metaller är stor
skillnad i känslighet mellan individer. Mycket är ännu oklart, men vi
har visat att ärftliga faktorer är viktiga för hur bly, arsenik och kvicksilver tas hand om i kroppen. Det finns
också skillnader för kadmium.
Vi får i oss kadmium via mat som
annars är nyttig - gryn, bröd, potatis
och grönsaker. Under många år har
vi förorenat åkerjorden med kadmium som kommit med luftförorening-

arna, och med konstgödningsmedel,
tidigare också med rötslam från reningsverken. Även om föroreningstakten nu minskat tar det mycket
lång tid innan halterna sjunker i jord
och växter. Det finns därför alla skäl
att vara bekymrad över kadmiumhalterna i den skånska miljön. Utifrån
ett folkhälsoperspektiv är det problematiskt att kadmiumhalterna i skånska barn och kvinnor inte förefaller
minska, i motsats till bly- och kvicksilverhalterna som sjunker stadigt i
takt med minskade utsläpp. ”Kadmiumhalten måste minska – för folkhälsans skull” är titeln på en rapport
till regeringen från Kemikalieinspektionen (nr 1/2011). Vi håller med!

Karin Broberg Palmgren
Molekylärbiolog
Arbets- och miljömedicin i Lund
karin.broberg_palmgren@med.lu.se
Staffan Skerfving
Professor emeritus
Arbets- och miljömedicin i Lund
staffan.skerfving@med.lu.se
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HORMONSTÖRANDE
BEKÄMPNINGSMEDEL –
FRÅN PRODUCENT
TILL KONSUMENT
Bekämpningsmedel (BM) är kemikalier som avsiktligt är gjorda för att vara giftiga för levande organismer
och som avsiktligt sprids i miljön. Många bekämpningsmedel har visats vara hormonstörande, däribland de numera förbjudna klororganiska ämnena, t ex DDT. Eftersom de är svårnedbrytbara finns de dock fortfarande i
miljön. Andra bekämpningsmedel med hormonstörande verkan som fortfarande används i många länder finns
bland gruppen organofosfater och karbamater. Vinklozolin förbjöds nyligen inom EU p g a skadliga effekter,
på fortplantningsförmågan hos råttfoster, som sedan nedärvdes i flera generationer.
Kunskapen om risker med de moderna bekämpningsmedlen är bristfällig. När man gör riskbedömningar i de
regulatoriska genomgångarna av bekämpningsmedel ingår inte bedömning av hormonstörande effekter. Vidare
utför man bara högdosstudier i djur, medan effekter av
låga doser inte studeras, även om detta ibland skulle vara
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mer relevant för att upptäcka hormonstörande effekter.
Och alltför sällan undersöks blandexponering för flera
bekämpningsmedel.
Biomarkörer för bekämpningsmedel behövs
Livsmedelsverket gör regelbundet analyser av resthalter av bekämpningsmedel i mat. Men det är bara genom att studera halter av bekämpningsmedel eller deras nedbrytningsprodukter i människan - biomarkörer som man får kunskap om hur mycket bekämpningsmedel människor sammantaget får i sig från olika källor.
Laboratoriet på Arbets- och miljömedicin i Lund är det
enda i Skandinavien som utvecklar metoder och analyserar biomarkörer för de moderna bekämpningsmedlen.
Undersökningar bland producenter och konsumenter
Människor utsätts för bekämpningsmedel genom resthalter i besprutade livsmedel, och i dricksvatten. De som
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arbetar inom jordbruk och trädgårdsnäring har också en
yrkesmässig exponering genom inandning och hudkontakt.
I Skåne finns ca 20 procent av åker- och 50 procent av
trädgårdsarealen och här förbrukas ca hälften av medlen i
landet. Doserna i Sverige är per hektar räknat fortfarande
lika höga som under 1980-talets mitt. Men mer än hälften av frukt och grönsaker som konsumeras importeras,
ofta från länder med betydligt större användning av kemiska bekämpningsmedel.
Den skånska allmänbefolkningens exponering för olika bekämpningsmedel via föda har studerats inom ramen för Naturvårdsverkets hälsorelaterade miljöövervakning. Hos nästan alla kunde låga halter i urinen av några
hormonstörande bekämpningsmedel påvisas. Det fanns
små skillnader mellan individer, som förklarades av årstid för provtagning, kön, ålder och livsstilsfaktorer som
konsumtion av vindruvor och vin.
Vi studerar också användning av bekämpningsmedel,
exponeringsnivåer och hälsoeffekter bland sydsvenska
odlare av prydnadsväxter, gurka och frukt . I Centralamerika är användningen av bekämpningsmedel mycket
större än i Sverige. Tillsammans med forskare från Costa Rica och Nicaragua, studerar vi exponering för bekämpningsmedel bland arbetare, och hälsoeffekter av
omgivningsexponering bland gravida som bor i närheten av plantager, och deras barn.

Besprutning av äppelodling. Foto: Christian Lindh

Bättre riskbedömningar
Även om vi importerar mer än hälften av all frukt och
grönsaker som konsumeras, så är riskerna med exponering för hormonstörande bekämpningsmedel från maten
tämligen liten i Sverige, I de länder, där våra importerade livsmedel odlas är dock riskerna betydande, både vid
yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel och för lokalbefolkningen på landsbygden.
Med tillgång till goda analysmetoder för biomarkörer
kan vi på ett utmärkt sätt kartlägga exponering för bekämpningsmedel i hela kedjan från producent till konsument. Det är viktigt att kunna studera hela denna kedja, eftersom vi vet att konsumentkrav på giftfria livsmedel också leder till minskade hälsorisker för arbetare och
lokalbefolkning i producentländerna.

Christian Lindh
Kemist
Arbets- och miljömedicin i Lund
christian.lindh@med.lu.se
Margareta Littorin
Överläkare
Arbets- och miljömedicin i Lund
margareta.littorin@med.lu.se
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Yrkesmedicin och miljömedicin
går hand i hand när PBDE studeras
Bulletin informerar om den arbetsoch miljömedicinska samt yrkes- och
miljödermatologiska verksamheten
vid Labmedicin Skåne, Skånes
Universitetssjukhus i Malmö och
Lunds Universitet.
Bulletin utkommer med fyra nummer
(varav två tryckta) per år och är gratis

Det finns många olika sorters bromerade flamskyddsmedel, men den
sort som man oftast syftar på i dagligt tal är polybromerade difenyletrar, PBDE, som finns i många olika varianter.
När PBDE började tillverkas och
användas betraktades det som osannolikt att ämnet skulle kunna tas
upp i kroppen, och därmed ansågs
PBDE vara helt ofarligt. Men många
studier har senare visat att både djur
och människor kan ta upp PBDE,
och parallellt med den ökande industriella användningen från 1970-talet
och framåt har halterna i miljön och
i människor ökat.
För att studera hälsoeffekter av
PBDE i omgivningsmiljön behöver
man studera stora grupper av människor. Först under de allra senaste
åren har det blivit möjligt att till rimligt pris analysera tillräckligt många
blodprover, och nu pågår stora studier av en rad olika hälsoeffekter,
där hormonstörande mekanismer
är en gemensam nämnare. Det gäller främst störningar av reproduktion, och av hjärnans utveckling och
funktion i barnaåren och under åldrandet. Intressantast just nu är de studier som görs i Nordamerika, eftersom det är där den högsta exponeringen från förorenad föda och bostadsdamm har funnits under lång
tid i hela befolkningen.
Studier i yrkesmässigt exponerade
grupper kan inte förväntas ge svar på
frågor om hälsorisker av PBDE, eftersom grupperna helt enkelt är för
små. Däremot har studier i exponerade yrkesgrupper gett värdefull information om hur PBDE tas upp och
omsätts i människokroppen. Det är
ett värdefullt komplement till djurstudier.
I studier av yrkesmässigt exponerade grupper i Skåne, Blekinge och
Småland har vi visat att;
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alla varianter av PBDE kan tas upp
genom inandning
Det fanns god samstämmighet
mellan lufthalter och de anställdas
halter av PBDE. När man genom
tekniska åtgärder minskade dammhalterna på en arbetsplats, sjönk arbetarnas PBDE-halter.
alla varianter av PBDE tas upp
snabbt i kroppen.
Det kunde man följa genom att
studera arbetare som under ett par
dagar blandade PBDE med gummikemikalier, och dessförinnan inte
hanterat ämnet under lång tid.
olika varianter av PBDE förvandlas
i kroppen med olika hastighet.
Det kunde man se genom att studera hur halten av PBDE sjönk under
en månads semester.
Öppenhet på arbetsplatser
Dessa studier kunde göras, eftersom det fanns världsledande analytisk kapacitet för PBDE vid Institutionen för Material- och miljökemi
vid Stockholms universitet. Men den
viktigaste förklaringen var en helt annan: Det finns ett stort förtroendekapital hos såväl arbetsgivare som anställda, som ger möjlighet för forskargrupper vid våra universitet i samarbete med Arbets- och miljömedicinska kliniker att komma in på arbetsplatser, göra mätningar och ta upprepade blodprover på de anställda, till
och med under semestertid. Denna
öppenhet finns också för problemställningar som är både kontroversiella och känsliga. I många andra länder är sådan forskning helt omöjlig
att genomföra.

Kristina Jakobson
Överläkare
Arbets- och miljömedicin i Lund
kristina.jakobsson@med.lu.se

Adress
Labmedicin Skåne,
Arbets- och miljömedicin,
221 85 Lund
Tel 046-173185
amm@med.lu.se
http://ammlund.se/
Elektronisk utgåva
http://www.skane.se/sv/
Webbplatser/Labmedicin_Skane/
Verksamhetsomraden/Arbets--ochmiljomedicin/Publikationer/
Ansvarig utgivare
Kristina Jakobsson
kristina.m.jakobsson@skane.se
Redaktör
Kerstin Diab
kerstin.diab@skane.se
Layout
Zoli Mikoczy
zoli.mikoczy@skane.se
Prenumeration och adressändring
Gudrun Persson
gudrun.persson@skane.se
ISSN
2000-3633
Artiklar publicerade i Bulletin får
reproduceras mot uppgivande av källa.

