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MYCKET FORSKNING BLIR DET!
Höstlöv i alla nyanser och former blåser just nu omkring
oss som naturens eget fyrverkeri. I detta nummer av Bulletin, med tema ”Pågående forskning”, bjuder vi på ett likartat fyrverkeri. Ett 30-tal sprakande höstlöv bjuds ni på i
form av att doktorander från AMM och YMDA presenterar sina respektive forskningsprojekt. En del av dessa
doktorander kommer att bli viktiga och flitiga skribenter i Bulletin. Inte mer än rätt att alla nu får stifta närmare bekantskap med dem. De senaste 12 månadernas
nio avhandlingar kommer att beskrivas av huvudhandledare, plus en inblick i ett långt framgångsrikt forskarliv.
Som forskarstuderande möter man i fikarummet yngre och äldre med stor kunskap om kemi, toxikologi, molekylärbiologi, ergonomi, yrkes- och miljöhygien, biostatistik, epidemiologi, dermatologi, arbetsmedicin och
miljömedicin. Det ger möjlighet att få ta del av den stora
bredd som verksamheten spänner över. Man möter också
arbetskamrater från många olika länder, var och en med
värdefulla erfarenheter från andra miljöer.
Det är också viktigt för unga forskarstuderande att få
fördjupa sig i sitt eget specialområde tillsammans med forskare
utanför den
egna avdelningen
och skaffa sig ett
nationellt och internationellt nätverk. Detta
avspeglar sig bl a i gemensamt
författarskap. Det senaste årets
avhandlingar har medförfattare från universiteten i Göteborg, Stockholm
och Umeå, från
Sveriges
Lantbruksuniversitet och
Lunds Tekniska högskola, och från Norge,
Nederländerna, Bangladesh och Kina.
Som doktorand vid
Medicinska fakulteten

har man en anställning och med doktorandtjänsten följer samma arbetsrättsliga trygghet som för andra tjänster. Vanligtvis ska doktoranden efter fyra år vara klar
med sin forskarutbildning. Fakultetsstyrelsen ansvarar
för att studiefinansieringen under hela studietiden fram
till avsedd examen tryggas för studenter som får en doktorandanställning.
Men varifrån kommer pengarna till doktorandens lön
och till projektkostnaderna? Jo, från externa forskningsmedel, som doktorandens handledare har sökt och beviljats från de nationella forskningsråden, ofta i stor konkurrens med andra forskare. För anställda inom hälsooch sjukvården, som på deltid är forskarstuderande, kan
det också finnas ett litet tillskott från särskilda forskningsmedel i Region Skåne, också dessa konkurrensutsatta. Det finns således inte någon gemensam ”kassakista”, som man bara kan ösa ur, utan varje forskargrupp
har ett stort försörjningsansvar för hela sin verksamhet,
inklusive forskarutbildningen. Här är vi idag framgångsrika, vilket alla våra doktorander och den bredd inom
forskningen som de visar upp skvallrar om.
Vi på AMM och YMDA är stolta över den breda
kompetens som finns på våra universitetsavdelningar. Den nära kontakten med verksamheterna vid de
arbets-och miljömedicinska och yrkes- och miljödermatologiska klinikerna
borgar för att angelägna frågeställningar i
det omgivande samhället når forskarna, och
att forskningens resultat snabbt kan spridas.
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KALENDER
UTBILDNINGSDAG: SPIROMETRI - LUNGFUNKTIONSUNDERSÖKNING
Datum: Torsdag 4 december kl. 12:30-17:30
Plats: Föreläsningssal Apollon, Centrallasarettet i Växjö.
Målgrupp: Sjuksköterskor och företagsköterskor inom företagshälsovård primärvård.
Kostnad: 850:- inkluderande kursmaterial och kaffe. (1100:- för personer utanför Södra sjukvårdsregionen).
Anmälan: http://www.skane.se/labmedicin/amm (se Utbildningsaktiviteter) Sista anmälningsdag: tisdag 4 november.
Kontaktperson: Monica Hansson, monica.x.hansson@skane.se, 046-173169

FORSKARSKOLAN METALUND

Metalunds forskarskola – Internat på Bäckaskog slott 2014 Foto: Jonas Jakobsson

Metalund är ett kompetenscentrum vid Lunds universitet. Verksamheten, som startade 2007, finansieras av statliga forskningsrådet FAS under 10 år framåt.
Forskarskolan startade 2008 och har som mål att skapa nätverk för nästa generations forskare inom det arbets- och miljömedicinska fältet, samt att medverka till
deras utbildning. Forskarskolan drivs av avdelningen för
arbets- och miljömedicin (vid Lunds Universitet) och avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi (vid Lunds
Tekniska Högskola), men är även öppen för doktorander
från andra lärosäten som forskar inom det arbets- och
miljömedicinska fältet.
Forskarskolan syftar till att stödja forskning som överbrygger gapet mellan medicin och teknologi. Vi strävar
efter att skapa vetenskapliga underlag för hälsoriskbedömning, vilka i sin tur ska stödja implementering av åtgärder och proaktivitet vad gäller teknikutveckling, design, arbetsorganisation och samhällsbyggnad. Målet är
att uppnå en hållbar utveckling avseende hälsa och välmående.
För att uppnå dessa mål erbjuds doktoranderna inom
forskarskolan kurser i det arbets- och miljömedicinska
fältet. Forskarskolan arbetar systematiskt med att utveckla attraktiva och gränsöverskridande kurser som ska
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främja såväl nationella som internationella nätverk mellan doktorander och seniora forskare. De internationella
gästföreläsarna vid kurserna och de studerandes deltagande vid internationella konferenser underlättar för doktoranderna att bygga upp nätverk som de kan ha nytta av i
sin framtida forskning. För att ytterligare stärka nätverkandet inom det arbets- och miljömedicinska fältet erbjuds forskarskolans medlemmar årliga kostnadsfria nätverksträffar då de träffas tillsammans med handledare/seniora forskare från Metalund under tvådagars internat.
Vi är mycket stolta över att vi, sedan starten 2008, har
anordnat 9 internat och 8 kurser och att 26 av forskarskolans medlemmar har disputerat!
I forskarskolans regi förekommer även gemensamma
seminarier för forskarstuderande och handledare vilka
anordnas varje fredag kl 11.00-12.00. Seminarieserien är
öppen för alla och programmet går att finna på Metalunds hemsida. Välkomna!

Emilie Stroh & Joakim Pagels
Studierektorer, Metalunds Forskarskola
emilie.stroh@med.lu.se
joakim.pagels@design.lth.se
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HÄLSOEFFEKTER AV LUFTFÖRORENINGAR I SKÅNE
Anna Lindgren: Traffic pollution and chronic respiratory disease.
Epidemiological studies in children and adults in southern Sweden
Förhöjda halter av luftföroreningar ger ökade besvär från
luftvägarna hos den som har en luftvägssjukdom. Efter
dagar med höga luftföroreningshalter ökar sjukhusinläggningarna pga astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Men är det också så att luftföroreningar är en direkt orsak till att astmasjukdom uppstår? Och
vid vilka halter skulle det i så fall ske? Det vet man faktiskt inte, trots många års forskning. Med sin avhandling
”Traffic pollution and chronic respiratory disease. Epidemiological studies in children and adults in southern Sweden”
har Anna Lindgren bidragit till att vi kommit närmare
svaren på dessa frågor.
Med geografiska informationssystem (GIS) som verktyg kan stora datamängder som varierar i tid och rum
hanteras. Anna Lindgren har kombinerat noggrann information om exponering för kväveoxider som indikator
på luftföroreningar från trafik, uppgifter om vägnät, och
uppgifter om bostadsadresser. Hon har återanvänt hälsodata från flera stora enkätstudier bland barn och vuxna
i Skåne. Hon har också använt den skånska vårddatabasen och uppgifter från läkemedelsregistret.

Avhandlingen visar att vuxna i sydvästskåne, som år
2000 bodde nära trafikerade vägar och i områden med
högre halter av luftföroreningar från trafik, oftare hade
allergisk astma, allergiska näsbesvär, eksem och KOL
jämfört med dem som var mindre exponerade för trafikens föroreningar. Effekten sågs redan vid kväveoxidhalter över 20 µg/m3 (årsmedelvärde), dvs vid halter som internationellt sett är låga.
Barn, som under 2005-2010 föddes och växte upp i
sydvästra Skåne, och som bodde nära starkt trafikerade vägar eller i områden med höga halter av kväveoxider, hade däremot inte en ökad risk för att under småbarns- och förskoleåldern utveckla besvär av obstruktiv
luftvägssjukdom, jämfört med barn som var mindre utsatta för luftföroreningar. Det är angeläget att följa dessa
barn även upp i skolåldern, för att se om de framöver får
astma – men det får vänta tills barnen hinner bli lite äldre.
Kristina Jakobsson
Arbets- och miljömedicin i Lund
kristina.jakobsson@med.lu.se

LUFTFÖRORENINGAR PÅVERKAR
MÖDRAR OCH BARN.

Ebba Malmqvist: Exposure to air pollution during pregnancy and
health risks for mother and child
Luftföroreningar kan påverka hälsan hos gravida kvinnor
och deras barn, även om föroreningarna håller sig inom
de tillåtna värdena. Det visade Ebba Malmqvist i en avhandling som presenterades i februari 2014. Hon fann
bland annat att kvinnor boende i områden med relativt
dålig luft löpte nästan dubbelt så stor risk för graviditetsdiabetes som kvinnor i områden med bra luft.
I Skåne är hamnarna, de större städerna och de större vägarna utsatta för mycket trafik och därmed mycket luftföroreningar. Ändå håller sig halterna oftast inom
tillåtna gränsvärden.
Studien visade inga tydliga samband mellan dålig luft
och barn som fötts för tidigt eller med låg födelsevikt.
Sådana samband har hittats där luften är betydligt sämre, som i Los Angeles. Däremot observerades samband
med tre andra sjukdomstillstånd: havandeskapsförgiftning, graviditetsdiabetes och typ 1-diabetes hos barnen.
Det starkaste sambandet gällde graviditetsdiabetes, där
risken ökade med 70 procent för de kvinnor som bodde i
de mest trafikerade områdena.

– Graviditetsdiabetes är en relativt ovanlig sjukdom, så
för den enskilda kvinnan är risken inte så hög. Men den
kan ändå ge effekter på folkhälsan totalt sett, eftersom det
är så många kvinnor som berörs, menar Ebba Malmqvist.
Exakt hur luftföroreningarna bidrar till de tre sjukdomstillstånden går inte att säga idag. Men djurförsök
har visat att de små partiklarna i smutsig luft kan orsaka så kallad oxidativ stress, som påverkar immunförsvaret och leder till en inflammation i hela kroppen. Man vet
också att en sådan allmän inflammation är inblandad vid
både havandeskapsförgiftning och typ 2-diabetes (som
ofta följer på graviditetsdiabetes), och att en överreaktion
från immunförsvaret är det som orsakar typ 1-diabetes.
Resultaten från avhandlingen kan komma att bli en
viktig pusselbit när myndigheter ska överväga om gränsvärdena för luftföroreningar bör sänkas.
Lars Rylander
Avdelningen för arbets- och miljömedicin
lars.rylander@med.lu.se

Avhandlingar finns att del av på Lunds Universitets hemsida.
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KROPPEN REGISTRERAR ALLT

Huiqi Li: Exposure, telomere length, and cancer risk
Förutom det fysiska utseende som avspeglar vår ålder har vår kropp sitt
eget sätt att registrera tidens gång, vilket betecknas ”biologisk ålder”. Detta är ett komplext system i vilket upprepade telomersekvenser i de yttersta delarna av kromosomer anses vara
en viktig del. Längden på telomererna har också visat sig vara betydelsefulla i sjukdomssynpunkt och personer med förändrad telomerlängd är
mer benägna att utveckla cancer och
hjärt- kärlsjukdomar.
I Huiqi Lis avhandlingsarbete
fann vi att telomerlängden påverkades vid exponering för vissa kemiska föreningar. Vi upptäckte att exponeringar i både yrkes- och miljömässiga sammanhang, som till exempel
rök i gummiindustrin, svetsrök och
dieselavgaser eller till och med arse-

typer av exponeringar. Vi fann också starka belägg för att kromosomerna blir instabila när telomerlängden
ändras.
Dessa resultat tyder på att även
om vår kropp har ett eget säkerhetssystem som hanterar stressituationer,
kan ett ”ärr” kvarstå för framtiden.
Symptomen från exponering för kemikalier (t.ex. hosta från exponering
av dieselavgaser) kan blekna bort,
men påfrestningen registreras i telomererna och kan påverka hälsan i ett
senare skede.

nik från dricksvatten, påverkar den
exponerade personens telomerlängd.
Andra forskargrupper har rapporterat liknande resultat men för andra

Karin Broberg Palmgren
Arbets- och miljömedicin i Lund
karin.broberg_palmgren@med.lu.se

KVINNLIGA FRISÖRER, LUFTVÄGAR OCH
LIVSKVALITET.
Kerstin Kronholm Diab: Female hairdressers - Respiratory symptoms, mechanisms, and
health-related quality of life and their views on the work environment
Det finns över 20 000 frisörer i landet, varav de flesta är kvinnor. Yrket
innebär hälsorisker och många frisörer har haft luftvägsbesvär när de sökt
vår hjälp på AMM. Diagnostik, rådgivning och förebyggande hjälp har
varit svårt att tillämpa eftersom det
funnits stora kunskapsbrister om exponeringen i yrket. På AMM har vi
därför satsat på forskning om frisörer
de senaste åren. Kerstin Kronholm
Diabs avhandling är en del av denna satsning. Avhandlingen lyfter behovet av bättre kunskap om frisörernas arbetsmiljö och gymnasieskolornas ansvar i det förebyggande arbetet.
I det första arbetet beskrivs utvecklingen av astma hos frisörer som
utbildades på landets gymnasieskolor
åren 1970 till 1995. De hade en ca 30
procent ökad risk för astma och risken ökade med användning av hårspray och blekning. Risken för nästäppa var ännu större.
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När frisörer med näsbesvär vid
blekning utsattes för persulfat, ett
reaktivt ämne i blekmedlet, ökade
symptomen och halten av albumin i
nässköljvätska. Detsamma observerades hos kontrollgruppen av pollenallergiker, dessa reaktioner var dock
mildare. Symptomfria frisörer reagerade inte alls.

Frisörerna följdes även upp en månad efter semestern. De med arbetsrelaterade näsbesvär fick mer symptom och tecken till inflammation i
näsan. Livskvaliteten sjönk hos de
med besvär i motsats till frisörer utan
besvär. Det sista arbetet är en kvalitativ studie där 14 unga frisörer gav sin
syn på arbetsmiljön och deras möjligheter att påverka denna. Fokus var på
kundrelationen och arbetstekniken
och eventuella besvär ändrade inte på
detta. De påpekade skolans betydelse
för det förebyggande arbetet.

Avhandlingar finns att del av på Lunds Universitets hemsida.

Jörn Nielsen
Arbets- och miljömedicin i Lund
jorn.nielsen@med.lu.se
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ETT ALLERGIFRAMKALLANDE ÄMNE I ROPET!
Inese Hauksson: Contact allergy to formaldehyde.
Diagnosis and clinical relevance
Konserveringsmedlet formaldehyd har av American Contact Dermatitis Society utsetts till nästa års kontaktallergiframkallande ämne. En huvudorsak är de resultat som
publicerats i avhandlingen ”Contact allergy to formaldehyde. Diagnosis and clinical relevance” skriven av specialistläkare Inese Dubnika Haukssons.
Formaldehyd är vanligt i vår omgivning. Det förekommer som konserveringsmedel i hudvårdsprodukter, skärvätskor och limmer men också som reaktionsämne i industriprodukter som mineralull, plaster och textilier. Diagnostiken av kontaktallergi och allergiskt kontakteksem
för formaldehyd är problematisk, då det är svårt att misstänka att ett eksem kan vara orsakat av formaldehydallergi för ämnet.
Första studien i avhandlingen visade att koncentrationen 2 procent fångar dubbelt så många individer med
kontaktallergi som 1 procent. I nästa delarbete visades att
dessa individer som endast reagerar för 2 procent har en
kliniskt relevant kontaktallergi. När de använde mjukgörande kräm med formaldehyd på frisk hud fick de eksem efter ett par veckor.

Vi gör regelbundet kemiska analyser avseende förekomsten av formaldehyd i formaldehyd allergiska patienters produkter. Vi hittar då ofta mycket låga koncentrationer i hudvårdsprodukter, vilka används på eksemhud. Inese har visat att ett experimentellt framkallat irritationseksem hos formaldehydallergiska försökspersoner
försämras av mjukgörande kräm med låga koncentrationer av formaldehyd.
I den sista studien utfördes kemiska analyser av 287
hudvårdsprodukter som tillhörde eksempatienter med
och utan formaldehydallergi. Ca 20 procent av produkterna innehöll låga halter och i ungefär hälften av dessa
produkter fanns ingen information på förpackningen
som indikerade formaldehydinnehåll.
Sammanfattningsvis ger avhandlingen ny kunskap
som redan används nationellt och internationellt med förbättrad diagnostik av kontaktallergi och allergiskt kontakteksem för formaldehyd som följd.
Professor Magnus Bruze
Yrkes- och miljödermatologi i Malmö
magnus.bruze@med.lu.se

GÖR VÅR GENETIK OSS
OLIKA KÄNSLIGA FÖR KADMIUM?

Gerda Rentschler: Genetic variability and cadmium metabolism and toxicity
Kadmium är en giftig metall som finns i mat som vi rekommenderas äta mycket av - exempelvis sädesprodukter, grönsaker och skaldjur. Våra matjordar är förorenade med kadmium och detta kommer att kvarstå under
mycket lång tid framöver. Kadmium skadar framförallt
njurarna och skelettet och är troligen även cancerframkallande. Människor är olika känsliga för effekterna av
kadmium. Resultat tyder på att det finns en genetisk orsak till denna skillnad i känslighet. Gerda Rentschlers avhandling handlar om att identifiera genetiska faktorer hos
människan vilka påverkar upptag och omsättning av kadmium i kroppen samt dess toxicitet. Detta är nödvändigt
att känna till för bra förebyggande insatser.
I avhandlingens första två arbeten jämförde Gerda två
mycket olika befolkningsgrupper för att identifiera genetiska variationer i järn- och zinkrelaterade gener vilka påverkar koncentrationer av kadmium i kroppen (mätt som

kadmium i urin och blod). I det tredje delarbetet undersökte Gerda om förändringar i det protein som framförallt binder kadmium, metallotionein, påverkar koncentrationer av kadmium och om detta påverkar skador av
kadmium på njurarna.
Mycket lite har hitintills varit känt om vilka gener som
styr omsättning av kadmium i människokroppen. Gerdas avhandlingsarbete har bidragit till kunskap om vilka
gener, och mer specifikt vilka genvarianter, som har/inte
har betydelse för kadmiumets anrikning i människan och
om dessa påverkar kadmiumets skadlighet.

Avhandlingar finns att del av på Lunds Universitets hemsida.

Karin Broberg Palmgren
Arbets- och miljömedicin i Lund
karin.broberg_palmgren@med.lu.se
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KONTAKTALLERGI MOT PARFYMÄMNEN
Martin Mowitz:
Contact allergy to fragrances with a focus on oak moss absolute
Kontaktallergier diagnostiseras med
ett lapptest. I svensk basserie för lapptestning ingår två mixer av parfymämnen, fragrance mix I (FM I) och
fragrance mix II (FM II).
Det är vanligt att man vid lapptestning förbereder testerna flera dagar i förväg. I Martin Mowitz avhandling visade kemiska analyser av
de sju ämnen som ingår i FM I att
halterna för fyra av ämnena minskade påtagligt då beredningar förberetts och förvarats i rumstemperatur. Avdunstningen var långsammare än för de beredningar som förvarats i kylskåp. Fler patienter reagerade för nyupplagda testberedningar
av FM I jämfört med förberedda. För
FM II var det ingen skillnad.

Oak moss absolute (OMA) är ett
extrakt av en lav som orsakar många
kontaktallergier. Parfymindustrin
har tagit fram modifierade varianter
av OMA där halterna av två kända
kontaktallergen reducerats. Modifierad och omodifierad OMA jämfördes vid test på försökspersoner med
OMA-allergi. OMA-allergiska försökspersoner reagerade kraftigare för
de icke-modifierade OMA-proverna
än för de modifierade. I användartester med en upprepad exponering
kunde ingen skillnad påvisas mellan modifierad och icke-modifierad
OMA. Sänkningen av förmågan att
framkalla allergiskt kontakteksem
hos modifierad OMA kan inte bedömas vara tillräcklig för redan OMA-

allergiska individer. Lapptestningen
med uppdelade OMA-ämnen visar
flera okända allergen.
Ett resultat av avhandlingsarbetet
är att förfarandet vid lapptestning
ändrats på många kliniker. Nu används nyupplagda testberedningar i
större utsträckning. Avhandlingens
resultat bidrar till ökad kunskap om
OMA som kan inverka på industrins
och myndigheters bedömning och
reglering av ämnets användning. Resultaten visar också på att förekomst
av fler allergen i OMA kan behöva
undersökas.
Erik Zimerson
Yrkes- och miljödermatologi i Malmö
erik.zimerson@med.lu.se

VÅR VÄGTRAFIK STÖR SÖMN OCH ÅTERHÄMTNING
Theo Bodin: Road Traffic Noise Factors modifying its relation to annoyance and cardiovascular disease
En av de hetaste miljömedicinska frågorna just nu är ett nytt förslag till
bullerförordning, där dagens riktvärde på 55dB(A) som dygnsmedelvärde förslås höjas till 60dB(A). Studentbostäder och lägenheter med tillgång
till bullerskyddad, så kallad tyst sida,
kan få 65dB(A) vid den mest exponerade sidan. Att frågan engagerar beror både på att många berörs och att
det finns en växande kunskap om effekterna av trafikbuller i samhället.

Theo Bodin försvarade i juni sin
avhandling om hälsoeffekter av vägtrafikbuller ”Road Traffic Noise - Factors modifying its relation to annoyance and cardiovascular disease”. Den
innehåller fyra studier av befolkningen i Skåne i åldrarna 18-80 år, inklusive en studie begränsad till Malmö.
Exponeringen för trafikbuller vid
bostadens fasad, och i en studie även
luftföroreningar, modellerades med
hjälp av geografiska informationssystem (GIS).
En av studierna var en tvärsnittsstudie baserad på svar i
Folkhälsoenkäten i Skåne. I den
studien observerades ett samband mellan blodtryckssjukdom och exponering för vägtrafikbuller vid dygnsmedelvärden på 60 dB(A) och däröver. Effekten var mer uttalad hos
yngre och medelålders personer
än hos äldre. Däremot sågs ingen effekt på risken att insjukna i
hjärtinfarkt i en långtidsstudie,
men exponeringsnivåerna var
generellt lägre än de där man
sett effekter i andra studier.

I samtliga studier fanns starka samband mellan en ökad exponering för vägtrafikbuller och störning. Tågbuller var mindre störande
vid måttliga nivåer än vägtrafikbuller, men vid nivåer på 55 dB(A) och
däröver sågs ingen skillnad. Tillgång
till en tyst sida minskade störningen och påverkan på sömn och koncentration.
Ett viktigt fynd med hänsyn till
den pågående diskussionen om att
höja riktvärdena för trafikbuller är
att trots att man hade tillgång till
tyst sida var andelen störda 27 procent vid dygnsmedelvärden på 5559 dB(A) och 41 procent vid nivåer
över 60 dB(A). Detta kan knappast
betraktas som acceptabelt.

Foto: Theo Bodin
6

Avhandlingar finns att del av på Lunds Universitets hemsida.

Maria Albin
Arbets- och miljömedicin i Lund
maria.albin@med.lu.se
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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
Genom en nässköljning kan man komma åt proteiner som finns på nässlemhinnan.
Foto: Christian Lindh

VI HAR NÄSA
FÖR NYA METODER!

Harriet Mörtstedt: Proteomics in Nasal Lavage
Fluids from Persulfate Challenged Hairdressers
Harriet Mörtstedt disputerade den
21 mars 2014 vid Avdelningen för Arbets- och Miljömedicin i Lund med
avhandlingen ”Proteomics in nasal lavage fluids from persulfate challenged
hairdressers”. Bakgrunden till Harriets avhandlingsarbete är att många
frisörer drabbas av luftvägsbesvär.
Blekmedel verkar ofta vara en orsak
till dessa besvär, som kan leda till nästäppa, rinnande näsa och i en del fall
astma. Blekmedel innehåller bland
annat persulfater. Det är dock oklart
vad det är för mekanismer som ligger
bakom luftvägssymptomen.
För att studera mekanismer som
ligger bakom luftvägssymptom i övre
luftvägarna kan man studera proteinmönster i nässlemhinnan genom
att skölja näsan med koksaltlösning,
s.k. nässköljvätska. För att studera
vad som händer med proteiner i nässköljvätska använde Harriet laboratoriets avancerade massspektometrar
för att utveckla flera nya analysmetoder.
Harriet utvecklade en mycket avancerad metod för att specifikt kunna
mäta 246 proteiner som finns i nässköljvätska. I metoden ingick även
analys av proteinpåverkan.
Denna metod tillämpade hon på
nässköljprov insamlade för en tidigare provokationsstudie.I denna studie
undersöktes effekterna av persulfatexponering hos 15 frisörer med sym-

tom, 14 frisörer utan symtom samt
12 personer med ökad allergibenägenhet. Före och efter exponeringen insamlades nässköljvätska. Genom att mäta vilka protein som ökade eller minskade efter exponeringen kunde vi få ledtrådar till mekanismer som ligger bakom sjukdom. Resultaten visade att flera proteiner var
involverade i olika reaktioner i immunförsvaret, samt att proteiner som
utgör byggstenar i näsans slemhinna förändrades efter att försökspersonerna utsatts för persulfatlösningen. Vi kunde även mäta proteinoxidering som eventuellt skulle kunna användas som ett mått för skadlig cellpåverkan. Den biologiska betydelsen av dessa fynd bör dock verifieras i fler studier. Tanken är att metoden inte bara kan användas i studierna av frisörernas arbetsmiljö, utan
även inom andra områden. Förhoppningen är också att metoden ska kunna användas kliniskt inom några år i
samband med utredningar av enskilda patienters besvär.
Harriet Mörtstedt avhandling är
ytterligare ett steg på vägen mot ökad
kunskap för de mekanismer som ligger bakom allergier och luftvägssjukdom.
Christian Lindh
Arbets- och miljömedicin i Lund
christian.lindh@med.lu.se

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 8.00 – 16.30.
Behöver du fråga om analyser,
provtagningsutrustning eller remisser?
Ring 046-17 31 95 mellan kl 8.00 – 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
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.

Avhandlingar finns att del av på Lunds Universitets hemsida.
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Plast-astma

LUFTVÄGAR

Isocyanater är kemiska ämnen som används vid tillverkning av polyuretan (PUR), en typ av plast som
används i allt från skumgummi till billack. Isocyanater kan hos dem som arbetar med PUR orsaka
stora problem med luftvägar, ögon och hud. Vissa personer verkar dock tåla många års arbete utan
problem, medan det för andra kan räcka med en
kort exponering för att få t.ex. astma.
Fortfarande vet vi väldigt lite om vad som händer i kroppen från exponering till dess att man blir
sjuk. I mitt projekt har vi sett att de som är utsatta

för isocyanater verkar ha högre halter av ett visst enzym, autotaxin, i kroppen än de som inte exponeras. De som är sjuka verkar också ha högre halter av
autotaxin än de som mår bra. Vi hoppas dessa fynd
kan komma till användning för att förebygga och
behandla besvär orsakade av isocyanater.
Julia Broström
Arbets- och miljömedicin i Lund
julia.brostrom@med.lu.se

Hur påverkar inandning av partiklar
proteinmönstret i näsan?
Vi andas ständigt in partiklar med olika former
och storlekar som har bildats naturligt i vår omgivning och i förbränningsprocesser. I olika yrkessammanhang kan partiklar också bildas varav svetsning är exempel på en sådan. Små partiklar, mindre än 100 nanometer, har visat sig
utgöra en hälsorisk men hur symptomen uppstår är fortfarande till stor del okänt.
Syftet med mina studier är dels att få mer information om hur svetspartiklar binder till olika protein i näsan, i slutändan för att kunna förutse möjliga skadliga effekter. Syftet är också att

hitta protein med ett förändrat uttrycksmönster
kopplat till partikelexponering och som därmed
kan sättas i samband med uppkomsten av symptom. Nässköljvätska hos personer exponerade i
kammarförsök av svets- och dieselpartiklar har
analyserats. Identifierade protein kan sedan användas som biomarkörer för att påvisa exponering såväl som biologisk effekt.
Neserin Ali
Arbets- och miljömedicin i Lund
neserin.ali@med.lu.se

Kan REACH förbättra arbetares hälsa?

METODUTVECKLING

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals) är en kemikalielagstiftning på EU-nivå från 2007. Ansvaret för hur kemikalier ska hanteras säkert flyttas
med denna lagstiftning från myndigheter till industrin som tillverkar och importerar kemikalier till EU. Det är industrin som sätter gränser
för hur mycket arbetare får utsättas för kemikalier utan att deras hälsa riskeras. Detta ska i första hand göras med modeller istället för faktiska mätningar som är den traditionella metoden.

I den senaste studien undersökte vi hur väl utfallen av två sådana modeller (Stoffenmanager
och ART) stämmer överens med uppmätta halter av valda kemikalier och hur utfallen varierar
när fler personer modellerar samma hanteringar.
En slutsats var att utfallen från fler personer skiljer sig mer än vad modellernas utfall skiljer sig
från uppmätta halter.
Hanna Landberg
Arbets- och miljömedicin i Lund
hanna.landberg@med.lu.se

Är grannar överens vid bedömningar av närmiljön?
Starkt stöd finns för att personers upplevelse av
sin närmiljö såsom grön, promenadvänlig eller
bullrig har betydande effekt på hälsa och välbefinnande. Innan man utvärderar sådana effekter är det viktigt att känna till egenskaper
och tillförlitlighet hos t ex enkätfrågor.
Vi använde i en nyligen utförd studie statistiska mått för att uppskatta graden av överensstämmelse i svaren på en enkät där närmsta grannar svarat på frågor om sin närmiljö.
Dessa visar på olika tillförlitlighet i svaren.
Man ser också hur vanligt det är att närboende svarat samstämmigt.
8

Slutsatsen blev att sådan analys bör göras
till ledning inför kommande epidemiologiska
undersökningar och kan ge stöd för att t ex slå
samman olika svarskategorier eller inte.
Denna studie ingår som en del i ett doktorandprojekt som studerar användning av statistiska metoder på delgrupper, t ex de med en
viss exponering, i större eller mindre undersökningar.
Ralf Rittner
Arbets- och miljömedicin i Lund
ralf.rittner@med.lu.se
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Kontaktallergi i Förenade Arabemiraten (UAE)
Eksem kan orsakas av inre och yttre faktorer och
ofta samverkar de två. Om man finner en kontaktallergi så betyder det att allergenet kan undvikas eller exponeringen minskas.
Om lapptestning görs korrekt så är frekvensen av kontaktallergier i en population även indirekt ett mått på exponeringen. I UAE så lapptestas inte individer till den grad som skulle vara
önskvärt.
Målet med detta projekt är att öka lapptestningen i mitt hemland och att kliniskt påtala betydelsen av testning för patienterna för att kor-

rekt kunna ställa diagnos och för att möjliggöra prevention.
I den första studien där innehållet i hudvårdsprodukter som säljs i landet har analyserats har
vi funnit att i en oreglerad marknad, som UAE
är, är risken större att man som konsument får
feldeklarerade varor.
Fatima AlMaamari
Yrkes- och miljödermatologi i Malmö
fatima.AlMaamari@med.lu.se

Metallallergi, hur viktigt är det?
som vid hudsjukdomen lichen ruber planus. I vårt
projekt planerar vi dels studera om sådana symptom
i underlivet har samband med kontaktallergi för metall, främst guld, samt vad en kronisk exponering för
en metallegering kan innebära för den som är kontaktallergisk.

KONTAKTALLERGI & EKSEM

Nickel finns omnämnt tidigt i kontaktallergins historia. Metallen fanns t.ex. i strumpebandshållare,
bäraren hade närkontakt och fick eksem lokalt.
Metallallergi är vanligt. Förutom nickel kan många
andra metaller som vi använder i vårt dagliga liv ge
kontaktallergi. Implantat kan exempelvis innehålla
många metaller som nickel, kobolt och guld.
Vilka problem kan vi få om vi blir kontaktallergiska för metaller? Främst får man allergi lokalt men
om metallen finns i kroppen och når blodbanan kan
vi få andra symtom. Man kan få eksem eller symtom

Ann-Kristin Björk
Yrkes- och miljödermatologi i Malmö
ann-kristin.bjork@med.lu.se

Samband mellan oralt intag av allergena ämnen och
ökad känslighet vid hudkontakt med dem.
Vid hudkontakt med ämnen man är allergisk
för eller som är irriterande kan ett eksem uppstå
på den plats där kontakten varit. Sannolikheten
för att ett eksem skall uppkomma är beroende av
dosen - ju högre dos desto allvarligare eksemreaktion. Denna typ av kontakteksem är vanliga.
Det är mer ovanligt med uppblossning av eksem
på kroppen efter att man ätit något som man är
kontaktallergisk mot. Då det sker blossar eksemen ofta upp på de ställen på huden där man tidigare haft ett eksem som orsakats av hudkontakt med ämnet. Även denna eksemreaktion är
dosberoende - ju mer allergen man får i sig oralt

desto intensivare uppblossning.
Detta projekt studerar om halten av allergen
eller irritationsämnen i blodet har någon betydelse för hudens reaktion vid hudkontakt med
ämnet. Om ett samband påvisas innebär det en
förändring av gängse behandling och förebyggande arbete mot kontakteksem då inte bara
hudexponeringen utan även ämnens halt i blod
måste tas i beaktande.
Chung Ping Woo
Yrkes- och miljödermatologi i Malmö
chung_ping.woo@med.lu.se

Hud och hockey
Professionella ishockeyspelare är en grupp som visat
sig ha ökad risk att få eksem. I sin yrkesutövning utsätts de för hudpåfrestande faktorer, t ex daglig användning av skydd under vilka det blir varmt och
fuktigt eller att de duschar flera gånger per dag.
I projektet har 26 lag från elitserien och allsvenskan deltagit i en enkätstudie där de bland annat besvarat frågor om sina hygienvanor och vilka material de har i sina skydd. Sex lag följdes upp ytterligare och spelarna i dessa lag har kontaktallergitestats och undersökts av hudläkare. Dessutom har en
interventionsstudie gjorts på några lag för att se om
specifika råd kan minska risken att få eksem. Råden

handlade bland annat om att sänka temperaturen på
duschvattnet, korta ned duschtiden och minska doserna av tvål och schampo samt hur man bäst smörjer in och återfukta huden.
Preliminära resultat visar att ishockeyspelare oftare har kontaktallergi än de patienter som söker sig
till hudkliniken för olika hudåkommor. Förhoppningen är att resultaten från detta projekt kan användas för att ge råd till andra sorters idrottsutövare.
Tomas Eriksson
Yrkes- och miljödermatologi i Malmö
tomasBJ.eriksson@med.lu.se
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Kontaktallergi mot isocyanater
Plastprodukter ersätter alltmer metall och trä. Polyuretanplast framställs av isocyanater. Vid tillverkning reagerar dessa till en polymer som tillsammans med tillsatsämnen bildar den färdiga
plasten. Den färdiga plasten är harmlös men isocyanater kan orsaka hälsoproblem. De är mycket reaktiva och kan därför orsaka kontaktallergi
om de penetrerar huden och reagerar med proteiner. Den mest använda isocyanaten är difenylmetandiisocyanat och projektet fokuserar på denna
men även kontaktallergi och korsallergimönstret
för andra isocyanater och aminer studeras. Hittills har vi sett att flera av de undersökta ämne-

na korsreagerar, vilket betyder att en person som
är kontaktallergisk för en specifik isocyanat eller
amin kan utveckla en kontaktallergisk reaktion
mot en helt annan isocyanat eller amin. Vi studerar även isocyanaters genomträngningssförmåga
genom huden samt kartlägger möjliga allergen i
industriprodukter.
Haneen Hamada
Yrkes- och miljödermatologi i Malmö
haneen.hamada@med.lu.se

Kan skyddande handskar skada?
KONTAKTALLERGI & EKSEM

De senaste åren har handeksem orsakat av kontaktallergi mot kemikalier i gummihandskar
hos sjukvårdsanställda blivit vanligare. För att
ta reda på orsakerna till ökningen har en elektronisk enkät om handeksem skickats ut till ca
28 000 sjukhusanställda i Södra sjukvårdsregionen. Anställda med handeksem har fått frågan om de vill genomgå en utredning med allergitestning. Alla upphandlade handskar, handdesinfektionsmedel, tvålar och handskar har
undersökts och en speciell testserie har framtagits för detta projekt. Vi undersöker även hur

olika faktorer, t ex handsprit, påverkar hudexponeringen för de kemikalier som finns i gummihandskar.
Genom denna kartläggning kommer vi få
kunskaper för att kunna göra säkrare val av de
handskar, handdesinfektionsmedel och tvålar
som köps in och på så sätt förbättra arbetsmiljön så att risken för handeksem minimeras.
Nils Hamnerius
Yrkes- och miljödermatologi i Malmö
nils.hamnerius@med.lu.se

Fotoallergi mot Ketoprofen och
dess eventuella koppling till andra kontaktallergier.
Vissa ämnen blir allergiframkallande först efter kontakt med solljus, så kallad fotoallergi. Det
antiinflammatoriska läkemedlet ketoprofen är
känt för att ligga bakom ett stort antal framför
allt fotoallergiska reaktioner. Patienter med fotoallergi mot ketoprofen är i högre utsträckning
kontaktallergiska också mot kemiska ämnen som
inte är besläktade med ketoprofen, till exempel
blandningar av olika parfymämnen. Mekanismen bakom detta är ännu oklar, och vi letar ef-

ter en möjlig förklaringsmodell. Dessutom har
vi utvecklat en förenklad fotolapptestmetod som
underlättar vid fotolapptesting med ketoprofen.
Victoria Marmgren
Yrkes- och miljödermatologi i Malmö
victoria.marmgren@vgregion.se

Ur askan i elden?
Historiskt sett har nickelallergi varit ett stort
problem i befolkning och har lett till att många
fått kontakteksem vid kontakt med metall
som avger nickel. Sedan början av 2000-talet finns lagstiftning inom EU som begränsar
hur mycket nickel som får frisättas från metallföremål. Detta har lett till mindre problem
med eksem på grund av nickelallergi. Samtidigt finns en oro för att andra metaller, med
liknande egenskaper, så som palladium, skall
bli vanligare och att kontaktallergier för dem
skall öka.
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Detta projekt studerar om det blivit vanligare med kontaktallergi mot palladium sedan nickeldirektivet infördes. Dessutom undersöks hur man kan utveckla testmetoden för
att fånga palladiumallergiska individer samt
vad en kontaktallergi mot palladium innebär
vad gäller risken att få eksem vid kontakt med
metallföremål innehållende palladium.
Lisbeth Rosholm-Comstedt
Yrkes- och miljödermatologi i Malmö
lisbeth.rosholm.comstedt@skane.se
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Aluminium – en vanlig metall med ovanlig verkan
Aluminium är en av världens mest använda metaller. Aluminiumsalter tillsätts till vacciner och
allergenextrakt för att förstärka det immunologiska svaret. Kvarstående kliande knutor på injektionsställen efter vaccination och hyposensibilisering med substanser som innehåller aluminium har beskrivits som sällsynta biverkningar.
Patienter med kvarstående kliande knutor har
ofta även kontaktallergi mot aluminium, vilket
i sig är ovanligt.
I en studie om metodik för att testa om det föreligger allergi (s.k. lapptestning) har vi visat att

fler aluminiumallergier upptäcks genom att höja
testkoncentrationen av aluminium. I en annan
studie undersökte vi om reaktioner på testen kan
variera från gång till gång hos den enskilde patienten. En experimentell studie kommer att ge
oss kunskaper om aluminiumsalternas förmåga
att tränga igenom huden.
Ingrid Siemund
Yrkes- och miljödermatologi i Malmö
ingrid.siemund@skane.se

Kontaktallergi hos barn - stämpling för livet?
I projektet ABISS (Allergi Barn I Södra Sjukvårdsregionen) vill vi bl.a. kartlägga ungdomars
exponeringar (hårfärgning, piercing etc) och förekomsten av kontaktallergier. Kunskapen ska i
framtiden leda till bättre och mer målriktad information, rådgivning, behandling och inte minst förebyggande av kontaktallergier även för barn.

KONTAKTALLERGI & EKSEM

Vår miljö påverkar oss och många vanliga ämnen
som vi möter kan vi utveckla kontaktallergi emot.
Vanliga kontaktallergen är konserveringsmedel,
metaller och parfymer – dvs. ämnen som finns i
vår vardag. Förr ansågs kontaktallergi främst drabba vuxna men vi ser nu allt mer allergiska barn.
Har man utvecklat en kontaktallergi betyder det
att man för att inte få eksem bör undvika allergenet. För barn kan en kontaktallergi alltså begränsa framtidsmöjligheterna, till exempel för yrke och
fritid.

Ada Uldahl Curiac
Yrkes- och miljödermatologi i Malmö
Ada.Uldahl_Curiac@med.lu.se

Kontaktallergi för hårfärger ett problem för både frisör och kund.
PPD (p-phenylenediamine) är ett ämne som används i hårfärgningsmedel. När ämnet kommer
i kontakt med huden kan det ge upphov till kontaktallergier. De som exponeras kan samtidigt
få allergi mot kemiskt närbesläktade substanser, till exempel andra hårfärgningsmedel, textilfärger och gummikemikalier. När PPD används sker kemiska reaktioner så att det bildas
nya ämnen. I det här projektet har vi dels undersökt vilka ämnen som bildas vid hårfärgning
och dels hur allergimönstren ser ut hos dem som
blivit allergiska. Det har visat sig att det finns

flera allergen och vi har nu identifierat några
av dem. De kontaktallergiska reagerar för olika kombinationer av ämnen, vilket kan ge ledtrådar till de korsallergier som vi sett att de har.
I ett planerat samarbete tillsammans med Arbets- och Miljömedicin och Panuminstitutet i
Köpenhamn skall vi studera eventuella systemeffekter av allergenet.
Ewa Young
Yrkes- och miljödermatologi i Malmö
Ewa.Young@med.lu.se

Örtteer och handeksem
Växter som renfana, rölleka och kamomill innehåller kontaktallergiframkallande ämnen som tillhör
gruppen sesquiterpenlaktoner (luftburna växtpartiklar). Många av våra patienter med sådan allergi
har också ett handeksem som sitter i handflatan.
Denna typ av handeksem kan orsakas av systemisk
tillförsel av det kontaktallergiframkallande ämnet
via exempelvis födan.
Mitt projekt har två huvudsyften. Dels vill
jag undersöka om intag av kamomillörtte kan ge
handeksem hos allergiska individer. Dessutom är

målet att identifiera kontaktallergiframkallande
ämnen i kamomillörtte utgående från lapptestning med tunnskiktskromatogram (där olika beståndsdelar i ämnen har separerats). Denna metod
har utvecklats vid YMDA i Malmö.

Kerstin Lundh
Yrkes- och miljödermatologi i Malmö
kerstin.lundh@med.lu.se
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Analys av biomarkörer för bekämpningsmedel
Vi har tagit fram masspektrometriska analysmetoder för mätning av utvalda biomarkörer för två
olika bekämpningsmedel. Dessa bekämpningsmedel används bland annat på frukt. Vi har validerat
analysmetoderna för att mäta exponeringshalter i
människor, eftersom mätning av biomarkörer är en
bra metod för det. Vi har också testat biomarkörernas tillförlitlighet och toxikokinetik genom experimentella studier där vi tittar på upptaget via huden
och mag-tarmkanalen, och hur ämnena därefter utsöndras via urinvägarna. Analysmetoderna har även

tillämpats i en studie i Costa Rica. I den studien användes metoderna för att utvärdera exponeringen
hos 450 gravida kvinnor boende inom en radie av
5 km från en bananplantage. Genom att analysera
biomarkörerna och 8-oxodG (som är en biomarkör
för oxidativ stress) i kvinnornas urinprov vill vi se
om exponering för bekämpningsmedel tyder på en
ökning av oxidativ stress i kroppen.
Eva Ekman
Arbets- och miljömedicin i Lund
eva.ekman@med.lu.se

Bekämpningsmedel i vår urin

MILJÖ

Användningen av kemiska bekämpningsmedel
(BM) är, i ett globalt perspektiv, förenad med
betydande risker för hälsa och miljö. Även i Sverige exponeras både allmänbefolkning och yrkesarbetande för BM. Allmänheten exponeras
framför allt via livsmedel. Mer än hälften av all
frukt och grönt som konsumeras i Sverige importeras, detta innebär att vi även importerar
eventuella rester av bekämpningsmedel. I mina
doktorandstudier undersöker vi med hjälp av
exponeringsbiomarkörer BM-rester i urin. Då
det finns få analysmetoder för detta utvecklar vi

nya metoder med hjälp av masspektrometri. Vi
genomför även experimentella studier av oraloch hudexponering för BM för att studera metabolism och utsöndringen av gifterna i kroppen. Vi tillämpar dessa metoder för att studera exponeringen hos befolkningen i Skåne för
nio olika BM. Preliminära resultat visar låg till
måttlig exponering.
Moosa Faniband
Yrkes- och miljömedici i Lund
moosa.faniband@med.lu.se

Orsakar luftföroreningar mer astma i Skåne?
Det är väletablerat att luften vi andas har stor inverkan på vårt allmänna hälsotillstånd. I Sverige ligger halterna av luftföroreningar i nivå med
de riktlinjer för luftkvalitet som fastställts av EU
men är dessa nivåer verkligen säkra för vår hälsa? Kan det vara så att dessa riktvärden invaggar
oss i falsk säkerhet? För att besvara denna fråga
genomför vi ett antal storskaliga epidemiologiska studier baserade på sjukvårds- och luftföroreningsdata för hela Skåne.
I en första studie analyserade vi effekterna av

utomhusnivåer av luftföroreningar på astmabesök på primärvårdskliniker. Studien visade att en
ökning av luftföroreningar med 10 µg/m³ medförde 3 procent fler astmabesök på vårdcentralerna. Vidare studier i projektet kommer att undersöka effekter av luftföroreningar på andra vanligt
förekommande luftvägssjukdomar.
Tahir Taj
Arbets- och miljömedicin I Lund
tahir.taj@med.lu.se

Partiklar, exponering och hälsa.
I många arbetssituationer blir vi exponerade
för små partiklar, vilka kan ge olika hälsoeffekter. Min forskning är inriktad på avgaser
från svetsning, asfaltsläggning samt dieselavgaser. Dessa innehåller små partiklar,ofta i nanoområdet, men med olika kemisk sammansättning. Min studie av dieselavgaser visar att
någon timmes exponering för halter, liknande
en mycket förorenad trafiksituation eller yrkesmässig exponering, får en påverkan på lungfunktionen och en ökning av inflammationsmarkörer. I en annan studie fann vi att arbetare med långvarig svetsröksexponering hade
12

högre antal mitokondriella DNA-kopior (mtDNAcn), vilket troligen är en försvarsreaktion
för att minska svetsrökens effekter på hjärt- och
kärlsystemet. Vi studerar nu skillnaden mellan
påverkan från rök från vanlig asfaltsläggning
och gummiasfaltsläggning vad gäller lungfunktion, inflammation och markörer för genetisk skada.
Yiyi Xu
Arbets- och miljömedicin I Lund
yiyi.xu@med.lu.se
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Betydelsen av miljögifter som riskfaktorer för uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet (ADHD) hos barn
och 2000, med ADHD. Varje barn med ADHD
jämfördes med ett barn utan denna diagnos. Från
kvinnokliniken i Malmö hämtades sparade navelsträngsblodprover och i dessa analyserades nämnda
miljögifter. Skillnader i halter av miljögifter i navelsträngsblodet mellan ADHD- och de övriga barnen
kommer att undersökas vidare.

MILJÖ

Syftet med projektet är att undersöka om höga exponeringar för perfluorerade ämnen, mangan och
ftalater under fosterlivet ökar risken för ADHD.
Frekvensen av barn som får en ADHD diagnos har
ökat kraftigt under senare år. Djurförsök har visat
att perfluorerade ämnen kan orsaka koncentrationsstörningar och hyperaktivitet hos de studerade djuren, därför är det angeläget att undersöka vilken betydelse dessa miljögifter kan ha på barn.
Vid Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i
Malmö identifierades 206 barn, födda mellan 1978

Amanda Ode
Arbets- och miljömedicin i Lund
amanda.ode@med.lu.se

Hur länge kan egentligen rökning vara skadligt?
Att det är skadligt för fostret om mamman röker när
hon är gravid är välkänt. Däremot vet vi väldigt lite
om det kvarstår några negativa hälsoeffekter upp i
vuxen ålder hos rökexponerade foster.
I Sverige finns omfattande medicinska register
som täcker hela befolkningen och som har varit i
bruk så pass länge att vi kan studera hälsoutfall över
flera generationer, vilket är ganska unikt. I mitt projekt har jag använt bl a Medicinska Födelseregistret
för att undersöka om det finns ett samband mellan
att ha varit exponerad för rökning i fosterlivet och

senare risk för tillstånd som övervikt, diabetes och
havandeskapsförgiftning.
Hittills har vi hittat en ökad risk för typ 1 diabetes, fetma och graviditetsdiabetes hos dem som utsattes för rökning i sitt fosterliv. Det tycks alltså som
att man inte bara måste plikta för sina egna hälsosynder, utan även andras!
Kristina Mattsson
Arbets- och miljömedicin i Lund
kristina.mattsson@med.lu.se

Att arbeta eller inte det är frågan
träffas personer som är 65+ och fortfarande arbetar.
De diskuterar vad som motiverar dem att fortsätta
arbeta samt vilka hinder och möjligheter de upplever för att fortsätta arbeta och samtidigt ha tid och
energi kvar till andra aktiviteter.
Syftet med den fjärde studien i avhandlingen är
att undersöka om arbete och/eller andra aktiviteter
påverkar välbefinnandet senare i livet.

FOLKHÄLSA

I denna avhandling studeras betydelsen av att arbeta längre än till 65, på kort och lång sikt.
I avhandlingens första studie beskrev personer
över 80 år hur de upplever sina aktiviteter. Resultatet visade att de ville fortsätta göra det de alltid gjort.
Några av deltagarna beskrev att arbetet varit deras
största intresse och att det tagit mycket tid och energi. Följden blev att det inte fanns mycket tid över
till annat än arbete och att de fortfarande hade begränsat med fritidsinstressen.
I den andra och tredje studien i avhandlingen

Pia Hovbrandt
Arbets- och miljömedicin i Lund
pia.hovbrandt@med.lu.se

Grönt är skönt - och kan ge bättre hälsa
Mycket tyder på att god tillgång till gröna miljöer
av god kvalitet nära bostaden kan förebygga olika
typer av ohälsa. Detta gäller speciellt miljöer som
människor upplever som rofyllda, artrika och rika
på kulturella inslag. I min senaste studie studerade vi personer som flyttade och jämförde den gröna miljön kring de båda bostäderna med deras hälsa före och efter flytten. Vi såg då att de allra flesta
har bättre hälsa ju grönare de bor. Den positiva effekten på hälsan av en flytt till en plats med högre
kvalitet än tidigare var dock störst bland personer

som exempelvis är socioekonomisk svaga och därmed har lägre sannolikhet att ha god hälsa.
För att bidra till minskade skillnader i ohälsa i
befolkningen är det viktigt att samhället fokuserar
en del av de resurser som används för att förbättra
parker och andra gröna ytor till de geografiska områden där behoven är störst.
Hanna Weimann
Arbets- och miljömedicin i Lund
hanna.weimann@med.lu.se
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Pendling får oss att må dåligt

FOLKHÄLSA

Att resa från hemmet till arbetet innebär för många
en stress. Beroende på hur lång tid och vilket färdmedel som används kan hälsan och ens välmående påverkas negativt. Buller, osäkerhet kring om
man kommer fram i tid, en känsla av att sakna
kontroll och bilköer är exempel på saker som kan
vara stressande under resan. Orsaken till att pendlare kan må dåligt kan också vara att man förlorar
värdefull fritid.
Med hjälp av folkhälsoenkäter innehållande över
130 frågor rörande hälsa, familjesituation och arbe-

te studerar vi hur den skånska befolkningen påverkas av olika typer av pendling över tid och rum. Resultaten, halvvägs in i studien, visar på sämre hälsa för långtidspendlare som åker bil eller använder
kollektivtrafik, i jämförelse med gående och cyklister. Resultaten visar också att bilpendlare har lägre
socialt deltagande.
Kristoffer Mattisson
Arbets- och miljömedicin i Lund
kristoffer.mattisson@med.lu.se

Hudens händiga detektiver
Handeksem är den vanligaste arbetsrelaterade
hudsjukdomen i Sverige. Med hjälp av omfattande utredning samt en viss grad av detektivarbete går det ofta att definiera vilka ämnen
eller andra faktorer i omkringliggande miljöer
som orsakar patientens problem.
I mitt forskningsprojekt kommer vi att följa
upp de patienter som har utretts hos oss för att
ta reda på hur många av dessa som har handeksem 1 år efter utredningen och om patientutbildning är en bra metod för att förbättra läkningsgrad och livskvalitet för de patienter som

har kvarstående besvär.
För att ytterligare förbättra förståelsen för
våra patienter vill vi även undersöka om handens funktion kan påverkas av handeksem och
om detta går att mäta med objektiva mätinstrument.

Henrietta Passlov
Yrkes- och miljödermatologi i Malmö
henrietta.passlov@med.lu.se

Hur kan vi skydda konsumenter och frisörer vid
hårfärgning?

HÅRFÄRGER

I Sverige används både p-phenylenediamine (PPD)
och 2,5-toluendiamine (TDA) vid hårfärgning, och
det är dessa som bildar själva färgen. I mitt projekt
har jag fokuserat på hur skyddshandskar fungerar
för frisörer samt vilka risker kunder och frisörer löper, dvs hur stor exponeringen är för färgämnen. I
en metod utarbetad vid kliniken har vi undersökt
om PPD-allergiska frisörer är skyddade av de handskar de använder.
Vi fann att många av de handskar som finns ger
otillräckligt skydd och man riskerar som allergi-

ker och frisör att få eksem. Vi har vidare funnit att
i Sverige används mer TDA än PPD och att hårfärgsprodukter oftast är korrekt deklarerade. Om
man köper varor som kommer från en oreglerad
marknad på nätet riskerar man dock att utsättas
för mycket högre koncentrationer än de tillåtna.
Vårt mål är nu att undersöka kontaktallergimönstret vid TDA-allergi.
Annarita Antelmi
Yrkes- och miljödermatologi i Malmö
annarita.antelmi@med.lu.se

Skönhet, till vilket pris?
Frisörer utsätts för många kemikalier i sitt arbete. Vissa är starkt allergiframkallande medan andra misstänks vara cancerframkallande.
I detta projekt har vi fokuserat på ämnen som
misstänks orsaka cancer och tillhör en grupp
ämnen som kallas för aromatiska aminer. Vi
har blodprover från 300 frisörer, 30 konsumenter som får sitt hår färgat regelbundet och 60
kontrollpersoner som inte färgat håret. I dessa
prover har vi mätt åtta olika aromatiska aminer. Vi kunde inte se några skillnader i halter
av dessa ämnen mellan frisörer, konsumenter
och kontroller. Om vi bara tittade inom frisör14

gruppen, så såg vi att halterna av en del aromatiska aminer ökade ju oftare man utförde hårfärgningar och hårpermanenter.
Vi har därför valt att fortsätta projektet med
att analysera hårfärger, blekningar och hårpermanenter för samma ämnen som analyserats
i blodproverna. I dagsläget har preparat från
frisörsalonger samlats in och analyserats. Nu
återstår att tolka resultaten.
Gabriella Åkerman
Arbets- och miljömedicin i Lund
gabriella.akerman@med.lu.se
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Enkel teknisk metod till FHV för att
mäta fysisk arbetsbelastning
Repetitivt arbete och arbete i obekväma ställningar är riskfaktorer för att utveckla besvär
i muskler och leder. Det finns behov av att utveckla billiga och lättanvända tekniska metoder
för att mäta dessa risker, och som också kan användas till att bedöma effekten av t ex interventioner. En väl fungerande metod är inklinometri,
som mäter arbetsställningar och rörelser i huvud,
rygg och överarmar.
I detta projekt har en ny, billig och lättanvänd
inklinometer (lutningsgivare) jämförts med en
äldre, men som är dyrare och mer komplicerad.

Resultaten visar att värdena från den nya är nästan identiska med den äldre modellens. Med den
nya modellen, som också har en användarvänlig
mjukvara, ökar möjligheterna för praktiker inom
t ex FHV att mäta fysisk belastning ute på olika arbetsplatser.

Camilla Dahlqvist
Arbets- och miljömedicin i Lund
camilla.dahlqvist@skane.se

Som ett led i forskning om riskfaktorer för arbetsrelaterad smärta i muskler och leder undersöks arbetsmiljön och hälsan hos kvinnliga biomedicinska analytiker som utför ultraljudsundersökningar
på hjärta och kärl. Resultaten visar att halva gruppen har besvär i nacke/axlar och drygt en tredjedel
i armbågar/händer samt att besvären framförallt
beror på obekväma arbetsställningar. Mätningar
av muskelaktivitet visar att vilan i underarmsmuskulaturen är låg vilket tyder på arbetsmoment som
kräver ihållande muskelaktivitet. Resultaten visar

MUSKLER & LEDER

En hjärtesak
också att ultraljudsundersökning kräver precision.
Under hösten genomförs intervjuer för fördjupad kunskap. Dessutom följs basundersökningen
upp med en ny enkät med frågor om hälsotillstånd
och arbetsmiljö. Syftet med undersökningen är att
skapa kunskaper som kan användas vid förebyggande åtgärder.
Jenny Gremark-Simonsen
Arbets- och miljömedicin i Malmö
jenny.gremark-simonsen@skane.se

Förnuft och känsla
Vibrationsskador är den näst vanligaste arbetssjukdomen bland män. Enligt lag ska arbetsgivaren erbjuda medicinska kontroller om insatsvärdet överskrids och vidta omedelbara arbetsmiljöåtgärder om gränsvärdet överskrids. Verkligheten
är en annan; en tredjedel av dem vi utreder exponeras dagligen för nivåer över gränsvärdet! De är
i mitten av sin yrkeskarriär och har utvecklat bestående skador. Vi ser också att allt yngre drabbas.
I projektet kartläggs vibrationsskador och vibrationsnivå hos byggnadssnickare. Vibrationer
kan ge nerv- och/eller kärlskada. Standarden vid
riskvärdering utgår enbart från kärlskada och få
studier belyser sambandet med nervskada. Vi vill

därför kartlägga dos-responssambandet för nervskada. Patienter med vibrationsskador har ofta
sämre känselstimuli till enskilda fingrar p.g.a. av
att nervsignalen till det specifika området i hjärnan har störts. I en studie med Handkirurgen
undersöker vi om man kan påverka detta och få
ändrad och bättre kartbild av de områden i hjärnan som registrerar fingrarnas känsel.

Eva Tekavec
Arbets- och miljömedicin i Lund
eva.tekavec@skane.se

15

B U L L E T I N • Å R G Å N G 32 • 2 014 • N U M M E R 4

Magnus Bruze –

En del av ett nordiskt perspektiv
på Yrkes och Miljödermatologi
Lapptestning började utföras innan
begreppet allergi fanns. I de nordiska länderna intresserade man sig tidigt för tekniken och en dansk läkare Poul Bonnevie började använda en
standardtestserie redan på 1930-talet.
I Skåne etablerades en yrkesdermatologisk verksamhet i Lund i slutet av
50-talet som leddes av Sigfrid Fregert
som sedermera blev professor. Avdelningen blomstrade och verksamheten utvecklades; förutom att testa
patienter med standardserier testades
patienterna med sitt eget arbetsmaterial. Det genomfördes ofta arbetsplatsbesök vilket gav förutsättningar för en ökad kunskap och förståelse. Ett laboratorium för kemiska analyser byggdes upp med en miljö som
möjliggjorde forskning och redan tidigt knöts kontakter genom deltagande i nationella och internationella organisationer.

Magnus
Bruze

Magnus Bruze, tidigare sektionschef för Yrkes- och miljödermatologi, berättar:
-Jag började arbeta med yrkes- och
miljödermatologi redan på 80-talet i
Lund. Under denna tid skrev vi den
första svenska boken i yrkesdermatologi och en stor mängd forskningsprojekt initierades; forskningen rörde
bland annat metaller, konserveringsmedel och plaster.
1990 var avdelningen i Lund i djup
kris och majoriteten av de anställda,
inkluderande Magnus Bruze själv,
slutade. Snart gavs dock möjlighet att
16

istället starta en verksamhet med bas
i Malmö. I mitten av 90-talet övertog malmöavdelningen regionansvar för de yrkes- och miljödermatologiska patienterna. Idag, när professor Bruze går i pension som sektionschef, lämnar han en avdelning som
byggts upp kring de grundprinciper
som drev pionjärerna inom kontaktallergiforskningen: ett stort intresse
för standardisering, en levande basserie, den serie där de vanligaste allergenen vi exponeras för testas, ett intresse för arbetsplatsundersökningar,
samt ett stort intresse för forskning.
-Inom kontaktallergiforskningen, förklarar professor Bruze, börjar
många projekt hos den enskilde patienten.
Hans forskargrupp täcker därför
ett vitt spektrum av arbetsmiljöer och
allergen.
Han har haft doktorander som
undersökt risken att få hudproblem
för såväl vindkraftverksbyggare som
professionella ishockeyspelare, idag
ligger fokus i gruppen på sjukvårdspersonal och frisörer. Genom grundläggande utvecklingsarbete för att
förbättra diagnostiken, exponeringsoch relevansbedömningen har avdelningen kommit att befästa sin roll
nationellt och internationellt. Magnus ser varje patient och kontaktallergi som en potentiell möjlighet att
lära sig något nytt - eller ompröva
gammal kunskap.Hans lust att driva
forskningsprojekt och samarbetet internationellt gör att det ständigt dyker upp nya projektmöjligheter. Ett
sådant exempel är den snabba ökning som på senare tid skett vad gäller kontaktallergi för konserveringsmedlet methylisothiazolinone i Europa. Här har Malmökliniken gjort
det grundläggande arbetet för att finna en optimal testkoncentration och
att säkerställa säkrare nivåer för andvändandet av konserveringsmedlet.

Cecilia Svedman
Yrkes- miljödermatologi i Malmö
cecilia.svedman@med.lu.se
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