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Förord
Denna rapport beskriver en undersökning som utgör en fristående fortsättning på en lång serie studier av effekter förorsakade av yrkesmässig exponering för aluminium. Studien har genomförts som ett samarbetsprojekt mellan
tre enheter vid fd Arbetsmiljö-institutet (Psykofysiologi, Neuromedicin och
Yrkesmedicin), Analytisk Kemi vid Umeå Universitet och företagshälsovården
vid berörda företag, Gränges Finspong Aluminium i Finspång, och Gränges
Metall AB i Sundsvall.
Vi vill rikta ett varmt tack till Birgitta Blomgren, Lisbeth Stark och Lennart
Nimberger vid företagshälsovården i Finspång, samt till verkstadschef Göte
Johansson, vilka alla varit till stor hjälp vid undersökningens genomförande. I
Sundsvall fick vi värdefull hjälp av Helena Bergström, Bo Fernström, och Dan
Isling vid företagshälsovården, liksom av huvudskyddsombudet Bosse Holmberg. Karin Olsson vid Analytisk Kemi, Umeå Universitet, har också starkt
bidragit till undersökningens lyckade genomförande. Till sist vill vi rikta ett
varmt tack till alla deltagare, och till Rådet för Arbetslivsforskning, som bidragit till finansieringen av arbetet.
Anders Iregren
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Bakgrund
Neurotoxiska effekter av aluminium
De neurotoxiska effekterna av aluminium uppmŠrksammades pŒ 1970-talet dŒ ett
samband pŒvisades mellan en svŒr encefalopati (hjŠrnskada med demens) hos
dialyspatienter och hšga halter av aluminium i hjŠrnan. NŠr dialysvattnet renades frŒn
aluminium, och mediciner utan aluminium anvŠndes, fšrhindrades uppkomsten av
sjukdomen (1).
I en studie av Altmann (2) jŠmfšrdes 27 lŒngtidsbehandlade dialyspatienter utan
kliniska tecken pŒ encefalopati med kontrollpersoner som matchats med avseende pŒ
Œlder och begŒvning fšre insjuknandet. Patienterna hade en fšrhšjd aluminiumhalt i
serum och presterade sŠmre Šn kontrollgruppen i fem datoriserade test avseende
psykomotorisk funktion och i ett kodningstest.
FrŒgan om ett samband mellan exponering fšr aluminium och Alzheimers sjukdom
diskuteras sedan flera Œr, men genomfšrda undersškningar har inte kunnat bekrŠfta ett
sŒdant samband (15).
En serie undersškningar har utfšrts, som kartlagt exponering fšr aluminium i svensk
industri. De hšgsta halterna av aluminium i blod och urin pŒvisades hos svetsare och
hos dem som tillverkar flingformat aluminiumpulver, medan arbetare som framstŠller
aluminium eller arbetar i gjuterier haft betydligt lŠgre halter (12, 20, 21).
•r 1990 publicerades tvŒ studier (9, 14) av neurotoxiska effekter pŒ centrala
nervsystemet i grupper av yrkesmŠssigt exponerade. Hosovski (9) pŒvisade
funktionsfšrŠndringar i nervsystemet hos gjuteriarbetare exponerade fšr
aluminiumdamm. Kontrollgruppen visade dock hšga halter av aluminium i blod, vilket
fšrsvŒrar tolkningen av resultaten.
Rifat (14) pŒvisade hos aluminiumexponerade gruvarbetare en kognitiv fšrsŠmring,
som var relaterad till exponeringstid, dvs man kunde se ett dos-respons-samband.
Senare har ett flertal studier visat ett samband mellan exponering fšr aluminium och
pŒverkan pŒ nervsystemet hos svetsare (10, 18, 20) och smŠltverksarbetare (3, 22).
Syfte
Denna undersškning syftade till att med hjŠlp av psykologiska och neurofysiologiska
test samt symptomformulŠr undersška nervsystemets funktion hos personer som var
yrkesmŠssigt exponerade fšr aluminium. Avsikten var att korrelera funktionsmŒtten
med halter av aluminium i blod och urin, fšr att om mšjligt faststŠlla en lŠgsta nivŒ, dŠr
risk finns fšr pŒverkan pŒ nervsystemet.

Undersškta personer
Totalt undersšktes 119 gjuteri- och smŠltverksarbetare, 58 i FinspŒng och 61 i
Sundsvall. Av de 119 deltagarna var 33 smŠltverksarbetare och 86 gjutare.
Alla mŠn med minst fem Œrs yrkesmŠssig exponering fšr aluminium ingick i
rekryteringsgruppen. Denna var i FinspŒng 59 personer, varav en avbšjde att deltaga i
undersškningen.
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I Sundsvall fanns vid den aktuella industrin tre olika arbetsplatser med exponering
fšr aluminium; tvŒ smŠltverk och ett gjuteri. Det nyare av de tvŒ smŠltverken bedšmdes
ha sŒ lŒg exponering fšr aluminium, att det inte var meningsfullt att undersška arbetare
sysselsatta dŠr. Rekryteringsgruppen i Sundsvall utgjordes dŠrfšr av alla mŠn med
minst fem Œrs anstŠllning i det Šldre smŠltverket och/eller gjuteriet, totalt ca 300
personer. Rekryteringsgruppen delades in i undergrupper avseende Œlder, dŠr varje
grupp omfattade ett Œldersintervall om fem Œr. Fšr att minimera sambandet mellan Œlder
och exponeringstid valdes sedan ur varje Œldersintervall ett antal personer med lŠngsta
mšjliga och ett antal personer med kortast mšjliga anstŠllningstid, dock minst fem Œr.
Syftet med detta fšrfaringssŠtt var att erhŒlla stšrsta mšjliga spridning med avseende pŒ
exponering, och sŒ lŒgt samband som mšjligt mellan Œlder och exponeringstid. I
Sundsvall tillfrŒgades totalt 69 personer om att medverka. •tta av dessa avstod frŒn
deltagande, och den slutliga gruppen kom dŠrmed att bestŒ av 61 personer.
Majoriteten av de undersškta arbetade skift. BŒde i FinspŒng och i Sundsvall
fšrekom flera olika typer av skiftgŒng, fšrutom vanlig dagtid. DŒ skiftarbete i sig sjŠlvt
kan pŒverka resultaten av de aktuella effektmŠtningarna, t ex genom att pŒverka
mŠngden sšmn eller sšmnkvalitet, undersšktes samtliga personer minst sju dagar efter
senaste nattskift.

Metoder
Varje undersškning bšrjade med kaffe och information, dŒ deltagarna, som kom tvŒ
och tvŒ, fick svara pŒ frŒgeformulŠr. Undersškningarna pŒgick under en halv dag, fšreller eftermiddag, och genomfšrdes under en arbetsdag dŒ de medverkande personerna
skulle ha haft fšr- eller eftermiddagsskift. Deltagarna hade inte arbetat under den dag de
undersšktes. MŠtningarna omfattade exponeringsformulŠr, flera formulŠr avseende
symptom och sinnesstŠmning, psykologiska och neurofysiologiska test, samt blod- och
urinprovstagning.
Exponering
Exponeringen kartlades dels via enkŠter, dels via bestŠmning av aluminiumhalter i blod
och urin. Dessutom mŠttes halterna av mangan och bly i blod fšr utesluta exponering
fšr dessa metaller, som ocksŒ kan pŒverka nervsystemet. Uppgifter om arbetstid och typ
av exponering har inhŠmtats frŒn de undersškta via frŒgeformulŠr.
Fšr samtliga undersškta hade minst 16 timmar fšrflutit mellan senaste exponering
och de olika mŠtningarna.
Vid blod- och urinprovstagningen anvŠndes material som inte frigšr aluminium, bly
eller mangan. Koncentrationen av metall bestŠmdes med atomabsorptionsspektrofotometri (AAS) med anvŠndning av elektrotermisk atomiseringsenhet utrustad med
transversell upphettning (THGA) och longitudinell Zeeman-effekt fšr bakgrundskorrektion (Perkin-Elmer Model 4100 ZL). Halterna av aluminium i urin korrigerades
till kreatinin. Analyserna av metallerna har genomfšrs vid avdelningen fšr Analytisk
kemi vid UmeŒ universitet. Fšr en mer detaljerad beskrivning av analysmetoderna
hŠnvisas till Sjšgren et al (19).
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FrŒgeformulŠr
Totalt anvŠndes sex olika frŒgeformulŠr, som beskrivs nedan under punkterna A - F.
A: Ett frŒgeformulŠr omfattade sammanlagt 105 frŒgor avseende tidigare sjukdomar,
ršk- och alkoholvanor samt symptom. FrŒgorna om alkoholvanor baserades pŒ MalmšLund Michigan Alcoholic Screening Test (4). De 16 frŒgorna ur formulŠret Q16 ingick
ocksŒ. Q16 har frŠmst anvŠnts fšr undersškningar av lšsningsmedelsexponerade
personer (8).
B: "Symptom just nu" Šr ett datoradministrerat formulŠr med frŒgor om 17 olika
symptom gŠllande lokal irritation och symptom frŒn det centrala nervsystemet (CNS).
Fšr varje symptom anges aktuell intensitet pŒ en sexgradig skala. Ett index fšr vardera
irritation och CNS-symptom berŠknas som medelvŠrdet av skattningar fšr de aktuella
symptomen.
C: "Symptom senaste 6 mŒnaderna" Šr Šven det ett datoradministrerat formulŠr, som
innehŒller frŒgor avseende 38 olika symptom som koncentrationssvŒrigheter, trštthet,
yrsel, vegetativa symptom och symptom pŒ perifer neuropati. FormulŠret besvaras pŒ
en fyrgradig skala avseende frekvens av dessa symptom de senaste 6 mŒnaderna.
Resultatet redovisas dels som antalet angivna symptom, dels som medelvŠrdet av
skattningarna. Dessutom berŠknas ett index fšr var och en av olika symptomgrupperna.
D & E: "StŠmningslŠge just nu" och "StŠmningslŠge senare tid" Šr bŒda datoradministrerade formulŠr innehŒllande 12 olika adjektiv avseende stŠmningslŠge, dŠr
man pŒ en sexgradig skala skall ange hur vŠl varje adjektiv beskriver den aktuella
respektive den senaste tidens sinnesstŠmning. Resultaten redovisas i dimensionerna
"aktivitet" och "stress".
F: Ett av de anvŠnda formulŠren har utarbetats vid Institutet fšr Arbetshygien i
Helsingfors. FormulŠret bestŒr av sammanlagt 31 frŒgor och beršr omrŒdena trštthet,
sšmn, minne, psykosomatiska besvŠr, sensomotorik samt emotionell labilitet. Fšr var
och en av dessa symptomgrupper bildas ett index (10).
De olika index, som har anvŠnts i resultatredovisningen avseende frŒgeformulŠren,
redovisas detaljerat i appendix.
Psykologiska prestationstest
Ett datoriserat testsystem fšr prestationsbedšmning anvŠndes, Swedish Performance
Evaluation System (11). Prestationstesten som anvŠnts vid denna studie Šr test pŒ
uppmŠrksamhet (enkel reaktionstid och kodning), motoriska funktioner (finger tapping,
spŒrning ) samt minne och intellektuella funktioner (sifferminne och ordfšrrŒd). Fšr
beskrivning av de enskilda testen hŠnvisas till rapporten av Sjšgren och medarbetare
(19). De datoriserade testen kompletterades med tvŒ manuella test, vilka mŠter
motoriska funktioner och administrerades separat: CylinderbrŠdan, delar ur LuriaNebraska Motor Scale (7).
Fšr varje deltest fick fšrsškspersonen muntliga instruktioner. Vid de datoriserade
prestationstesten gavs Šven en kort instruktion pŒ bildskŠrmen. Fšrsšken genomfšrdes i
kontorsrum vid respektive industri.
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Handtremor
Handtremor mŠttes med det s.k. CATSYS-systemet frŒn Dansk Produktutveckling AS.
Fšrsškspersonen sitter med armen fritt hŠngande och bšjd 90 grader i armbŒgen.
Apparaturen registrerar acceleration i tvŒ dimensioner frŒn givare i en "penna", som
fšrsškspersonen hŒller i handen. MŠtningarna utfšrs tre gŒnger vardera pŒ hšger och
vŠnster hand, och varar i Œtta sekunder per tillfŠlle. Fšr utvŠrderingen anvŠnds tre olika
index avseende intensitet och frekvens, vilka berŠknas som medelvŠrdet fšr de tre
tillfŠllena per hand.
Neurofysiologiska undersškningar
Tre neurofysiologiska undersškningar genomfšrdes; elektroencefalogram (EEG),
hŠndelserelaterad auditiv cerebral reaktionspotential (AEP, P-300) samt diadokokinesometri. Elektroderna fšr EEG placerades enligt det internationella 10-20 systemet.
€ven dessa test finns utfšrligt beskrivna i vŒr tidigare studie av svetsare (19).
Utšver de neurofysiologiska test, som redovisas i nyssnŠmnda studie, omfattar den
nu aktuella studien Šven frekvensanalys av EEG. Denna utfšrdes med Fast Fourier
Transform (FFT) i programmet Labview fšr Macintosh. Fšr analysen utvaldes i det
ideala fallet 22 stycken 8-sekundersepoker av stšrningsfri registrering frŒn vardera
hjŠrnhalvan (avledningarna F3-C3 och P3-O1 frŒn vŠnster sida, F4-C4 och P4-O2 frŒn
hšger sida). I vissa fall fanns inte tillrŠckligt med stšrningsfri registering. I dessa fall
analyserades sŒ mŒnga epoker som mšjligt, vilket i det sŠmsta fallet innebar 14 epoker.
Analysen omfattade aktivitet inom frekvensomrŒdet 1 - 25 Hz (total effekt).
Resultaten redovisas som relativ effekt (% av total effekt) i fšljande fyra frekvensband:
delta 1,5-3,5; theta 3,5-7,5; alpha 7,5- 12,5; beta 12,5-20 Hz. Fšr varje individ och
avledning berŠknades medelvŠrdet fšr samtliga analyserade epoker i varje frekvensband. Resultatet av frekvensanalysen av EEG redovisas sŒledes fšr varje individ i 4
vŠrden per avledning, d.v.s. sammanlagt 16 vŠrden = 8 frŒn varje hjŠrnhalva.
Statistiska metoder
Alla statistiska analyser genomfšrdes med SPSS 6.1 fšr Macintosh.
I den aktuella undersškningsdesignen krŠvs fšr att eventuella skillnader mellan
exponeringsgrupperna skall kunna tillskrivas aluminiumexponeringen att tre villkor Šr
uppfyllda:
1) Effekten skall vara statistiskt sŠkerstŠlld, dvs p < 0,10
2) FšrsŠmringen skall ška med škande exponering
3) Effekten skall inte vara orsakad av andra gruppskillnader Šn exponering
Databearbetningen genomfšrdes dŠrfšr i tre steg. MedelvŠrdesskillnader mellan
exponeringsgrupperna testades fšr alla effektmŒtt med envŠgs variansanlys. Fšr de
variabler, dŠr statistiskt sŠkerstŠllda medelvŠrdesskillnader pŒvisades i variansanalyserna, kontrollerades att fšrŠndringen var en fšrsŠmring, som škade med
exponeringen. Fšr variabler som uppfyllde bŒda dessa villkor genomfšrdes kovarians4

analyser, dŠr effekter av Œlder samt halter av bly och mangan i blod hšlls under
kontroll.
Samtliga statistiskt analyserade symptomvariabler har utgjorts av index, som baserats
pŒ sammanslagning av flera variabler (se appendix). Fšr formulŠr A Šr dessa index
antalet rapporterade symptom, medan index fšr švriga formulŠr Šr ett medelvŠrde av
skattningarna i ingŒende variabler. Eftersom alla index skapats via berŠkningar
utgŒende frŒn ett flertal symptomfrŒgor har de vid analyserna behandlats som
kontinuerliga variabler.

Resultat
AllmŠnna bakgrundsdata
De undersškta personerna indelades i tre lika stora grupper enligt halterna av
aluminium i urin korrigerad fšr kreatininhalt. Den lŠgst exponerade gruppen hade halter
av aluminium i urin under 3 mg/g, mellangruppen hade halter av aluminium i urin
mellan 3 - 5,2 mg/g, och den hšgst exponerade gruppen hade halter av aluminium i urin
šverstigande 5,2 mg/g. Grupperna benŠmns hŠrefter lŒg, mellan respektive hšg.
Halterna av aluminium i blod skilde sig inte mellan dessa grupper.
Det fšrelŒg ingen skillnad mellan yrkesgrupper med avseende pŒ aluminiumhalter i
urin. Av denna anledning utfšrdes inga analyser av separata yrkesgrupper.
MedianŒldern i grupperna lŒg, mellan och hšg var 37, 45 respektive 50 Œr.
AnstŠllningstiden (median) i aluminiumexponerat arbete var 11, 17 respektive 21 Œr.
Andelen rškare i de tre grupperna var 43, 35 respektive 37%. I grupperna lŒg och hšg
brukade 10% dricka starkšl, vin eller sprit vid varje veckoslut. Ingen ur mellangruppen
uppgav alkoholintag varje veckoslut. TvŒ deltagare ur vardera gruppen misstŠnkte sig
dock ha begynnande alkoholproblem.
TvŒ personer ur vardera grupp lŒg och hšg uppgav att de hade eller hade haft astma
som konstaterats av lŠkare. Tre personer ur vardera grupp mellan och hšg uppgav sig
ha haft skallskada. En person ur grupp hšg uppgav medvetslšshet lŠngre Šn en timma.
Fyra personer frŒn grupp lŒg och en person ur vardera grupp mellan och hšg hade
tidigare arbetat inom ett yrke dŠr lšsningsmedelsexponering var vanligt fšrekommande.
Den enda person som intagit lŠkemedel som innehŒller aluminium var ur grupp hšg
och hade en halt av aluminium i urin pŒ 6,8 mg/g.
Exponering
De tre gruppernas rapporterade och genom blod- och urinhalter uppskattade exponering
fšr aluminium, mangan och bly presenteras i Tabell 1. MedelvŠrdet fšr halten av
aluminium i urin fšr hela den undersškta gruppen (N=119) var 5,9 mg/l (median = 4,0
och variationsvidden var 1 - 34). Motsvarande halt korrigerades fšr kreatinin, dvs fšr
urinens spŠdningsgrad, och berŠknades dŒ till 5,0 mg/g kreatinin (median = 4,2 och
variationsvidd detektionsgrŠnsen och 23). DŒ hŠnsyn tagits till skillnader i Œlder mellan
grupperna fanns ingen skillnad vad gŠller mangan- eller blyhalter i blod.
Det fanns ingen korrelation mellan tiden fšr aluminiumexponering (totalt antal
timmar) och halten av aluminium i blod (r = -0,04; p = 0,657). Det fanns dŠremot en
tendens till korrelation mellan tiden fšr aluminiumexponering och aluminiumhalten i
urin (r = 0,17; p = 0,052).
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Tabell 1.

•lder och de olika exponeringsmŒtten šver de tre exponeringsgrupperna uttryckta som median (variationsvidd).
Grupp
LŒg, AL
i urin < 3
(N= 39 )

Mellan, Al
i urin 3Ñ5,2
(N= 40 )

Hšg, Al
i urin > 5,2
(N= 40 )

•lder

37
(27-60)

45
(30-63)

50,5
(24-62)

Antal Œr med
aluminium

11,0
(5-38)

17,0
(6-36)

21,0
(6-40)

1
(dg-17)

1
(dg-18)

1
(dg-12)

halt i urin (mg/l)

2
(dg-8)

5
(2,0-13)

9
(2,0-34)

halt i urin (mg/g kreatinin)

2,0

4,1

7,4

(dg-2,9)

(3,0-5,2)

(5,3-23)

halt i blod (mg/l)

5
(1-11)

6
(2-11)

6,5
(3-17)

halt i blod (mg/l)

21,0
(9-51)

22,0
(6-84)

24,0
(8-89)

Variabel

Aluminium
halt i blod (mg/l)

Mangan

Bly

dg = detektionsgrŠns fšr analysmetoden (<1 mg/l).

Symptom
Fem olika frŒgeformulŠr anvŠndes fšr att mŠta fšrekomsten av symptom frŒn det
centrala och perifera nervsystemet samt stŠmningslŠge. Resultaten redovisas i Tabell 2.
Sex symptom visade signifikanta gruppskillnader. Fyra av dessa hade ej monoton
škning šver exponering. Fšr de tvŒ variablerna med monoton škning, vita fingrar och
stress, fšrsvinner effekten nŠr resultaten korrigeras fšr Œlder eller blyhalt i blod i
analyserna.
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Tabell 2.

Variabel

MedelvŠrden (M), standardavvikelser (SD) och p-vŠrden fšr
gruppskillnader avseende fšr symptom och stŠmningslŠge.
LŒg, Al
i urin < 3
(N= 39 )
M (SD)

FormulŠr A:
Q16
1,8 (2,2)
Asteni 1
0,9 (1,1)
Asteni 2
0,9 (1,2)
Yrsel
0,3 (0,6)
Tremor
0,02 (0,1)
PNS
0,1 (0,5)
FormulŠr B (symptom just nu):
CNS
0,3 (0,3)
irritation
0,6 (0,6)
FormulŠr C (symptom 6 mŒn.):
Antal symptom
13,7 (6,7)
trštthet
0,6 (0,3)
sšmn
0,7 (0,4)
mage
0,3 (0,3)
luftvŠgar
0,3 (0,4)
neurologiska
0,1 (0,2)
psykologiska
0,5 (0,3)
smŠrtor
0,3 (0,3)
šron - šgon
0,2 (0,4)
hud
0,3 (0,7)
hjŠrta
0,08 (0,2)
vita fingrar
0,0 (0,0)
FormulŠr D (stŠmningslŠge just nu):
aktivitet
21,2 (4,1)
stress
20,0 (4,6)
FormulŠr E (stŠmningslŠge senare tid):
aktivitet
19,0 (3,8)
stress
20,0 (4,2)
FormulŠr F (HelsingforsformulŠr)
emotionell labilitet
8,0 (2,0)
trštthet
9,3 (2,6)
sensoriska och
motoriska symptom 9,7 (2,2)
sšmnstšrningar
5,0 (1,4)
minne och koncentration 7,2 (2,7)
somatiska besvŠr
6,7 (2,1)

Grupp
Mellan, AL
i urin 3Ñ5,2
(N= 40 )
M (SD)

Hšg, Al
i urin > 5,2
(N= 40 )
M (SD)

p-vŠrde
gšr gruppskillnader

2,2 (2,3)
1,1 (1,1)
1,3 (1,3)
0,3 (0,6)
0,1 (0,3)
0,1 (0,2)

1,8 (2,4)
0,9 (1,2)
1,1 (1,4)
0,4 (0,8)
0,2 (0,6)
0,2 (0,6)

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

0,5 (0,5)
0,6 (0,6)

0,3 (0,3)
0,4 (0,5)

p<0,05
n.s.

p<0,05

15,9 (7,2)
0,8 (0,4)
0,8 (0,4)
0,3 (0,3)
0,4 (0,6)
0,3 (0,4)
0,5 (0,4)
0,5 (0,4)
0,3 (0,5)
0,4 (0,9)
0,2 (0,4)
0,2 (0,5)

12,2 (7,2)
0,5 (0,4)
0,5 (0,3)
0,2 (0,3)
0,2 (0,3)
0,1 (0,2)
0,4 (0,3)
0,4 (0,4)
0,2 (0,4)
0,2 (0,5)
0,07 (0,2)
0,3 (0,7)

(p<0,1)
p<0,05
p<0,05
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
p<0,05

(p<0,1)
p<0,05
p<0,05

19,5 (4,0)
21,6 (3,8)

20,0 (3,9)
22,9 (4,2)

n.s.
p<0,05

18,3 (4,0)
18,9 (4,6)

18,9 (3,4)
21,0 (5,0)

n.s.
n.s.

8,3 (2,6)
9,3 (2,8)

7,5 (2,3)
8,3 (2,6)

n.s.
n.s.

10,2 (2,9)
5,1 (1,6)
6,9 (2,1)
6,8 (1,9)

9,4 (2,6)
4,6 (1,6)
6,2 (2,4)
6,1 (1,2)

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

Psykologiska prestationsmŠtningar och tremor
Resultaten frŒn det psykologiska testbatteriet redovisas i Tabell 3, dŠr medelvŠrden
avseende olika prestationsvariabler presenteras fšr de tre grupperna. Statistiskt
sŠkerstŠllda gruppskillnader kan ses i resultaten pŒ sju av testen. Fšr tvŒ av testen,
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p-vŠrde
fšr gruppskillnader
sedan hŠnsyn
tagits till olika
"confounders"

n.s.

n.s.

Sifferminne och OrdfšrrŒd, ses inte nŒgon monoton fšrsŠmring vid škande exponering,
och nŠr Œlder, blyhalt i blod eller alkoholkonsumtion anvŠnds som co-variat i variansanalyserna Šr inte nŒgra gruppskillnader statistiskt sŠkerstŠllda. Samtliga gruppmedelvŠrden i tremortestet ligger ocksŒ inom de av tillverkaren angivna kliniska
normalvŠrdena.
Tabell 3.

Prestationsvariabler uttryckta som medelvŠrde (M) och
standardavvikelse (SD).

Variabel

Tapping snabbhet (antal)
dominant hand
icke-dominant hand
Tapping uthŒllighet (antal)

LŒg, Al
i urin < 3
(N= 39 )
M (SD)

Grupp
Mellan, Al
i urin 3Ñ5,2
(N= 40 )
M (SD)

Hšg, Al
i urin > 5,2
(N= 40 )
M (SD)

p-vŠrde
gšr gruppskillnader

64,4 (8,9)
56,8 (9,0)
363,5 (48,4)

63,8 (9,5)
57,5 (10,5)
357,2 (49,4)

65,7 (8,6)
58,0 (8,6)
355,5 (53,1)

n.s.
n.s.
n.s.

7,2 (1,5)
6,9 (1,5)
18,9 (6,8)
20,3 (6,6)
12,8 (4,5)
12,4 (5,1)
11,8 (4,4)

6,6 (1,7)
6,6 (1,5)
18,5 (6,4)
19,2 (6,1)
13,1 (4,9)
11,1 (3,8)
10,5 (3,7)

p<0,05
p<0,05
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

n.s.
n.s.

40,1 (4,2)
37,3 (4,4)

39,2 (4,7)
37,0 (4,0)

p<0,05
(p<0,1)

n.s.
n.s.

20,9 (7,1)

22,7 (7,8)

22,7 (8,1)

n.s.

239,9 (33,8)
45,3 (16,0)

247,0 (32,6)
45,8 (22,6)

244,2 (37,6)
45,9 (27,9)

n.s.
n.s.

2,7 (0,7)

2,8 (0,6)

3,3 (1,1)

p<0,05

n.s.

9,2 (1,5)
6,8 (2,0)

9,4 (1,7)
7,6 (1,4)

9,4 (1,6)
7,1 (1,4)

(p<0,1)

p<0,05

20,4 (7,6)

25,9 (8,1)

22,2 (8,7)

p<0,05

p<0,05

86,2 (22,6)
0,16 (0,08)
7,4 (1,1)

86,0 (22,8)
0,15 (0,07)
7,1 (1,0)

86,6 (21,0)
0,15 (0,07)
7,3 (1,0)

ns
ns
ns

Luria-Nebraska Motor Scale (antal)
(uppgift nr)
1
7,6 (1,9)
2
7,8 (2,0)
3
20,2 (7,9)
4
21,6 (7,7)
5
14,6 (5,0)
21
13,0 (5,2)
23
12,4 (4,4)
CylinderbrŠda (antal)
dominant hand
42,1 (5,0)
icke-dominant hand
39,2 (4,7)
SpŒrning (medelfel)
Enkel reaktionstid
nivŒ (ms)
variation (ms)
Kodning
latens (s)
Sifferminne (antal siffror)
medelvŠrde
maximum
OrdfšrrŒd
antal korrekta svar
Tremor
total index
intensitet
central frekvens
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p-vŠrde
fšr gruppskillnader
sedan hŠnsyn
tagits till olika
"confounders"

Neurofysiologiska undersškningar
Resultaten frŒn de neurofysiologiska undersškningarna redovisas i Tabell 4. Som
framgŒr av tabellen finns inga statistiskt sŠkerstŠllda skillnader mellan de olika
exponeringsgrupperna i nŒgot neurofysiologiskt mŒtt sedan hŠnsyn tagits till potentiella
confounding-variabler.

Tabell 4.

Neurofysiologiska variabler uttryckta som medelvŠrde (M) och
standardavvikelse (SD) respektive andel (i %).
Grupp
Mellan, Al
i urin 3Ñ5,2
(N= 40 )
M (SD)

Hšg, Al
i urin > 5,2
(N= 40 )
M (SD)

p-vŠrde
gšr gruppskillnader

Visuell EEG-bedšmning
Alfaaktivitetens frekvens (Hz) 9,8 (0,8)
Andel patologiska EEG (%) 10

9,7 (0,8)
32

9,7 (0,8)
10

n.s.
n.s.

P300
latens (ms)

334 (31)

342 (35)

336 (27)

n.s.

25,9 (6,0)
17,1 (4,4)
22,1 (11,3)
13,1 (7,0)

21,9 (6,5)
18,1 (5,3)
25,3 (15,1)
15,1 (6,4)

20,6 (7,4)
16,4 (6,4)
25,7 (13,7)
16,0 (8,8)

p<0,05
n.s.
n.s.
n.s.

17,4 (9,3)
16,6 (8,8)
42,0 (20,8)
12,9 (7,7)

18,7 (8,8)
21,6 (13,5)
34,8 (18,8)
14,0 (8,4)

15,1 (9,0)
16,2 (8,9)
44,5 (21,9)
13,3 (6,7)

n.s.
p<0,05
n.s.
n.s.

25,7 (5,4)
16,9 (3,8)
23,6 (11,6)
11,7 (5,5)

23,3 (5,9)
18,9 (7,9)
22,9 (12,9)
13,5 (6,1)

22,8 (7,2)
16,2 (5,2)
23,8 (11,9)
15,5 (7,2)

n.s.
n.s.
n.s.
p<0,05

20,3 (10,3)
15,9 (7,4)
39,1 (22,5)
10,4 (5,1)

20,9 (10,8)
17,5 (6,2)
35,4 (19,2)
13,2 (7,2)

16,3 (10,3)
13,9 (7,1)
44,9 (22,6)
11,9 (5,8)

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

2,7 (0,7)
2,5 (0,6)
95 (17)
101 (18)

2,9 (0,7)
2,5 (0,4)
96 (17)
102 (17)

2,8 (0,7)
2,4 (0,6)
100 (18)
106 (23)

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

Variabel

EEG frekvensanalys
F3-C3
delta %
theta %
alfa %
beta %
P3-O1
delta %
theta %
alfa %
beta %
F4-C4
delta %
theta %
alfa %
beta %
P4-O2
delta %
theta %
alfa %
beta %
Diadokokinesometri
dominant hand frekvens
icke-dominant hand frekvens
dominant hand amplitud
icke-dominant hand amplitud

LŒg, Al
i urin < 3
(N= 39 )
M (SD)

9

p-vŠrde
fšr gruppskillnader
sedan hŠnsyn
tagits till olika
"confounders"

n.s.

n.s.

n.s.

Diskussion
Syftet med denna studie var att med hjŠlp av psykologiska och neurofysiologiska test
samt symptomformulŠr undersška nervsystemets funktion hos personer yrkesmŠssigt
exponerade fšr aluminium. Avsikten var att korrelera dessa funktionsmŒtt med
aluminiumhalter i blod och urin, fšr att om mšjligt faststŠlla en lŠgsta nivŒ fšr pŒverkan
pŒ nervsystemet. I denna undersškning kunde dock inga effekter pŒvisas, sannolikt
beroende pŒ den lŒga exponeringsnivŒn.
Den normala halten av aluminium i blod och urin Šr inte faststŠlld, men samlade
resultat frŒn tidigare studier tyder pŒ att den Šr lŠgre Šn 10 mg/l (16). Aluminiumhalten i
urin och blod var lŒg fšr samtliga undersškta. Fšr 109 personer var halten i urin hšgst
10 mg/l, och fšr švriga 10 personer var den 11 till 34 mg/l. Halten i blod var hšgst 10
mg/l fšr 114 personer, och fšr švriga fem undersškta lŒg den mellan 12 och 18 mg/l.
Hos aluminiumexponerade svetsare fanns ett tydligt samband mellan anstŠllningstid
och halt av aluminium i urin (17). Det Šr ocksŒ kŠnt att aluminium lagras i skelettet hos
dessa svetsare (6). I denna studie observerades endast ett svagt samband (r=0,17;
p=0,052). De aluminiumexponerade svetsarna hade emellertid betydligt hšgre halter av
aluminium i urinen jŠmfšrt med den aktuella gruppen, och detta Šr sannolikt en
fšrklaring till skillnaden i resultat. NŠr det gŠller halten i blod fanns inget samband alls
med anstŠllningstid.
I nŒgra tidigare studier av svetsare och smŠltverksarbetare exponerade fšr aluminium
har man redovisat pŒverkan pŒ nervsystemet. I dessa studier var emellertid halterna av
aluminium i urin genomgŒende hšgre Šn i denna undersškning. I en annan studie frŒn
1990 (18) uppskattades medelvŠrdet fšr aluminium i urin till 250 mg/l, och i studien av
Sjšgren et al (20) mŠttes urinhalterna i en hšgexponerad grupp till i genomsnitt 59 mg/l.
I den finska studien av svetsare (10) redovisades ett medelvŠrde fšr aluminium i urin pŒ
76 mg/l.
En jŠmfšrelse med tidigare studier av smŠltverksarbetare(3, 22) Šr nŒgot svŒrare att
gšra. En norsk studie (3) redovisar halter av aluminium i urin pŒ 13 mg/l, men proven
Šr tagna i genomsnitt tre veckor efter avslutad anstŠllning. Vid den aktuella industrin
hade arbetare med pŒgŒende exponering i genomsnitt en aluminiumhalt pŒ 54 mg/l i
urin direkt efter ett skift. Den amerikanska studien (22) redovisar šverhuvudtaget inte
nŒgra data avseende halter av aluminium i blod eller urin, varfšr ingen jŠmfšrelse kan
gšras.
Hos smŠltverksarbetare sjunker halten av aluminium i urin under de nŠrmaste
dagarna efter exponeringen. Halveringstiden har i en studie berŠknats till 7,5 timmar
(13). Om denna halveringstid anvŠnds fšr att rŠkna om aluminiumhalter i urin i vŒr
studie till halter direkt efter skift erhŒlles fšljande vŠrden: medianvŠrdet fšr hela
gruppen blir dŒ 16 mg/l (16,8 mg/g kreatinin) och medianvŠrdet fšr den hšgst
exponerade gruppen blir 38 mg/l (29,6 mg/g kreatinin).
Slutsatsen av denna undersškning blir att det inte fšrekommer nŒgra neurotoxiska
effekter av aluminiumexponering i svenska smŠltverk, vare sig vid framstŠllning av
aluminium eller vid gjutning. Detta fšrklaras av de lŒga exponeringsnivŒerna. Halter av
aluminium i urin under 40 mg/l efter ett skift fšrefaller inte utgšra en risk fšr pŒverkan
pŒ nervsystemet. I andra studier (3, 20) har dock visats att redan vid halter pŒ 50 till 60
mg/l pŒverkas motoriska funktioner. I Sverige finns inte nŒgot biologiskt grŠnsvŠrde fšr
aluminium, medan det i Tyskland Šr 200 mg/l (5). Fortsatta studier av arbetare med
varierande exponering Šr šnskvŠrda, och det allra bŠsta vore uppfšljning šver lŠngre tid
10

av nyanstŠllda med Œterkommande testning šver en period pŒ mŒnga Œr, samt
undersškningar efter att exponeringen har upphšrt, fšr att studera huruvida observerade
effekter Šr švergŒende eller ej.
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Sammanfattning
Anders Iregren, Bengt Sjšgren, Marl•ne Andersson, Wolfgang Frech, Maud Hagman.
Lotta Johansson och Arne Wennberg. Exponering fšr aluminium i smŠltverk: Effekter
pŒ nervsystemet. Arbete & HŠlsa 1997:15.
Syftet med undersškningen var att studera centrala nervsystemets funktion hos
industriarbetare sysselsatta med framstŠllning av och gjutning med aluminium.
MŒlsŠttningen var att fšrsška finna en nivŒ avseende aluminiumhalt i blod och/eller i
urin dŠr inga tidiga tecken pŒ negativ inverkan pŒ nervsystemet kunde iakttas. Vid tvŒ
fšretag undersšktes sammanlagt 119 mŠn med minst fem Œrs anstŠllningstid.
Exponering fšr aluminium kartlades dels via enkŠter, dels via blod- och urinprov.
Nervsystemets funktion studerades med hjŠlp av symptomformulŠr, psykologiska
prestationstest och neurofysiologiska undersškningar. Sex olika prestationstest ur
SPES-batteriet anvŠndes. Testen omfattar prov pŒ uppmŠrksamhet, motoriska
funktioner, minne och intellektuella funktioner. Ytterligare tre test vilka mŠter
motoriska funktioner anvŠndes; CylinderbrŠdan, delar ur Luria-Nebraska Motor Scale
samt Handtremor. De neurofysiologiska undersškningarna var EEG, P300 och
diadokokinesometri. Ingen effekt av aluminium kunde iakttas vare sig pŒ prestation,
neurofysiologiska funktion eller rapporterade symptom. Halten av aluminium i blod
och urin var emellertid lŒg. Endast fšr 10 arbetare lŒg halterna i urin šver 10 mg/l.
Resultaten šverensstŠmmer med dem frŒn tidigare studier av grupper med lŒg
aluminiumexponering.

English summary
Anders Iregren, Bengt Sjšgren, Marl•ne Andersson, Wolfgang Frech, Maud Hagman.
Lotta Johansson och Arne Wennberg. Exposure to aluminium in smelters: Effects on
the nervous system. Arbete & HŠlsa 1997:15.
The purpose of this investigation was to study nervous system function in workers
exposed to aluminium at a foundry and a primary smelter. The aim was to find a level
of aluminium in urine and/or blood where no early signs of effects on the nervous
system could be observed. A total of 119 men with a minimum of five years of
occupational aluminium exposure were studied at two companies. Exposure to
aluminium was determined using questionnaires as well as blood and urine samples.
The functional status of the central nervous system was assessed using psychological
performance tests, neurophysiological tests, and symptom questionnaires. Six
performance tests from the SPES battery, measuring attention, motor functions,
memory, and intellectual functions, were used. As a complement, three other tests of
motor functions were included; a peg-board test, parts of the Luria-Nebraska Motor
Scale, and a computerized test of handtremor. The neurophysiological tests were EEG,
P300, diadochokinesometri. No effects from the aluminium exposure could be observed
on any of the measures. The level of aluminium in blood and urine was, however, very
low. Only 10 of the 119 workers had levels in urine exceeding 10 mg/l. Our findings are
in accordance with those from previous studies on the neurotoxic effects from low level
occupational exposure to aluminium.
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Appendix
Index och enskilda frŒgor.
FormulŠr A:
Svarsalternativ: (0) nej (1) ja
Q16
€r du onormalt trštt ?
FŒr du hjŠrtklappning utan att du anstrŠnger dig ?
Har du ofta smŠrtsamma stickningar, domningar eller krypningar i nŒgon del av
kroppen ?
KŠnner du dig ofta irriterad utan anledning ?
KŠnner du dig ofta nedstŠmd eller ledsen utan direkt orsak ?
Har du ofta svŒrt att koncentrera dig ?
€r du glšmsk ?
Svettas du utan rimlig anledning ?
Har du svŒrt att knŠppa knappar ?
Har du i allmŠnhet svŒrt att med behŒllning lŠsa tidningar och bšcker ?
Har dina anhšriga sagt att du Šr glšmsk ?
KŠnner du ibland som ett tryck šver bršstet ?
MŒste du onormalt ofta skriva pŒ lappar vad du skall komma ihŒg ?
att dšrren Šr lŒst o.s.v. ?
Har du huvudvŠrk minst en gŒng per vecka ?
€r du onormalt litet sexuellt intresserad ?
Asteni 1
€r du onormalt trštt ?
Har du ofta svŒrt att koncentrera dig ?
€r du glšmsk ?
Har dina anhšriga sagt att du Šr glšmsk ?
Har du huvudvŠrk minst en gŒng per vecka ?
Asteni 2
€r du onormalt trštt ?
KŠnner du dig ofta irriterad utan anledning ?
KŠnner du dig ofta nedstŠmd eller ledsen utan direkt orsak ?
Har du ofta svŒrt att koncentrera dig ?
€r du glšmsk ?
Har dina anhšriga sagt att du Šr glšmsk ?
Har du huvudvŠrk minst en gŒng per vecka ?
Yrsel
Har du ofta svŒr huvudvŠrk ?
Har du yrselanfall ?
Om du har yrselanfall, Šr dessa i form av allmŠn ostadighet eller vacklingskŠnsla ?
Om du har yrselanfall, Šr dessa i form av att omgivningen snurrar runt ?
KŠnns det ibland som om du skulle svimma ?
15

Har du svimmat mer Šn en gŒng ?
Tremor
€r du ofta darrhŠnt ?
Om hŠnderna darrar, Šr detta mest markant nŠr du hŒller hŠnderna stilla ?
Om hŠnderna darrar, Šr detta mest markant nŠr du ršr hŠnderna ?
PNS
Har du ofta krypningar, domningar, stickningar eller brŠnnande kŠnsla i benen
nŠr du sitter stilla eller ligger till sŠngs ?
Har du smŒ ryckningar i musklerna ?
Har du vŠrk eller smŠrtor i musklerna i armar eller ben ?
FormulŠr B: Har du just nu nŒgot av fšljande symptom?
Svarsalternativ: (0) inte alls (1) knappast alls (2) nŒgot (3) ganska (4) mycket
(5) mycket, mycket
CNS
HuvudvŠrk ?
Yrsel ?
IllamŒende ?
Trštthet ?
Tryck šver bršstet ?
SvimmningskŠnsla ?
Irritation
Hosta ?
Andnšd ?
Irritation i šgonen ?
Rinnande šgon ?
Suddig syn ?
Irritation i nŠsan ?
Rinnande nŠsa ?
Obehaglig luktupplevelse ?
Irritation i svalget ?
DŒlig smak i munnen ?
Hudirritation ?
FormulŠr C: Har du haft nŒgot av fšljande besvŠr under de senaste 6 mŒnaderna ?
Svarsalternativ: (0) sŠllan eller aldrig (1) ibland (2) ganska ofta (3) mycket ofta
Trštthet
Fysiskt trštt pŒ morgonen ?
Fysiskt trštt pŒ kvŠllen ?
Psykiskt trštt pŒ morgonen ?
Psykiskt trštt pŒ kvŠllen ?
AllmŠn trštthetskŠnsla ?
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Sšmn
SvŒrt att somna in ?
Sover dŒligt ?
Vaknar fšr tidigt ?
Sšmnig under dagen ?
Mage
DŒlig aptit ?
MagsmŠrtor ?
Orolig mage ?
HalsbrŠnna ?
LuftvŠgar
NŠsbesvŠr ?
HalsbesvŠr ?
AndningsbesvŠr ?
Neurologiskt
KŠnsla av yrsel, berusning, svimning ?
Fumlighet, darrningar ?
Stickningar, domningar, krypningar ?
Psykologiskt
SvŒrt att pŒbšrja nŒgot ?
SvŒrt att koncentrera sig ?
€ngslig, orolig eller rastlšs ?
SvŒrt att minnas, glšmsk ?
NedstŠmd, ledsen utan anledning?
Irriterad, lŠttretlig ?
Minskat sexuellt intresse ?
HuvudvŠrk ?
SmŠrtor
Ont i eller tryck šver bršstet ?
Ont i eller spŠnning i axlarna ?
Ont i ryggen ?
VŠrk i leder ?
VŠrk i hŠnderna ?
…ron-šgon
…gonbesvŠr ?
…ronbesvŠr ?
Hud
HudbesvŠr ?
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HjŠrta
HjŠrtklappning ?
Vita fingrar
"Vita fingrar" ?
FormulŠr D: Hur har du kŠnt dig den senaste tiden?
Svarsalternativ: (0) inte alls (1) knappast alls (2) nŒgot (3) ganska (4) mycket
(5) mycket, mycket
Aktivitet
aktiv ?
slapp ?
energisk ?
ineffektiv ?
skŠrpt ?
passiv ?
Stress
avslappad ?
spŠnd ?
stressad ?
avspŠnd ?
pressad ?
lugn ?
FormulŠr E: Hur har du kŠnt dig de senaste tio minuterna ?
FormulŠret avser en annan tidsperiod Šn formulŠr D. I švrigt lika, dvs samma frŒgor
och svarsalternativ.
FormulŠr F:
Svarsalternativ: (1) sŠllan eller aldrig (2) ibland (4) ofta
Emotionell labilitet
HŠnder det att ditt humšr Šndras utan anledning ?
KŠnner du dig deprimerad ?
KŠnner du dig irriterad ?
KŠnner du dig rastlšs ?
KŠnner du dig rŠdd ?
KŠnner du dig apatisk ?
Trštthet
€r du onormalt trštt efter arbetsdagens slut ?
€r du trštt pŒ morgnarna ?
Somnar du framfšr TV-n ?
KŠnner du dig trštt under dagen ?
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KŠnner du dig trštt i sŠllskap med andra ?
Sensoriska och motoriska symptom
Har du mŠrkt kraftlšshet i armar eller hŠnder ?
Har du mŠrkt kraftlšshet i ben eller fštter ?
HŠnder det att du tappar saker ?
Har du svŒrt att kontrollera dina handršrelser nŠr det krŠvs kraft eller
precision ?
HŠnder det att du hoppar šver rader nŠr du lŠser ?
"Ringer" det i dina šron ?
Har du svŒrt att gŒ i mšrker ?
€r du darrhŠnt ?
Sšmnstšrningar
Har du svŒrt att somna ?
Vaknar du fšr tidigt ?
Har du mardršmmar ?
Minne och koncentration
Har du lŠtt fšr att glšmma saker ?
Brukar du glšmma vad du tŠnkte gšra eller sŠga ?
Har du svŒrt att koncentrera dig ?
Har du lŠtt fšr att fšrsjunka i dina tankar ?
Somatiska besvŠr
Har du lŠtt fšr att svettas ?
Har du ihŒllande eller Œterkommande huvudvŠrk ?
Har du yrsel ibland ?
Har du hjŠrtklappning ?
KŠnns det som om du har en klump i halsen ?
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