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Förord
Kriteriegruppen för hygieniska gränsvärden vid Arbetslivsinstitutet har till uppgift att ta
fram och värdera tillgängliga data vilka kan användas som vetenskapligt (främst
medicinskt-toxikologiskt) underlag för Arbetarskyddsstyrelsens förslag till hygieniska
gränsvärden. I de flesta fall sker framtagandet av underlag på beställning av
Arbetarskyddsstyrelsen. Kriteriegruppen skall inte föreslå något gränsvärde men så långt
möjligt ange dos-respons- resp dos-effekt-samband samt ange den kritiska effekten vid
exponering i arbetsmiljö.
Sökning av litteratur sker med hjälp av olika databaser som t ex RTECS, Toxline,
Medline, Cancerlit, Nioshtic och Riskline. Därutöver används information i befintliga
kriteriedokument från t ex WHO, EU, US NIOSH, den Nederländska expertkommittén
samt den Nordiska Expertgruppen. I några fall tar Kriteriegruppen fram egna
kriteriedokument, ofta i samarbete med US NIOSH eller den Nederländska
expertkommittén.
Bedömningar görs av all relevant publicerad originallitteratur som återfunnits vid
datasökning och i kriteriedokument. I undantagsfall används information från handböcker
och "svåråtkomliga" dokument som t ex rapporter från US NIOSH och US EPA. Utkast
till underlag skrivs vid Kriteriegruppens sekretariat eller av forskare utsedd av
sekretariatet. Författaren till utkast framgår av innehållsförteckningen. Vid bedömningen
av det vetenskapliga underlaget kvalitetsgranskas informationen i referenserna. I en del
fall kan arbeten uteslutas ur underlaget om de inte uppfyller vissa kriterier. I andra fall kan
de inkluderas med kommentaren att de bedöms icke vara användbara som underlag. Efter
diskussion av utkasten vid Kriteriegruppens möten godkänns de och antages som
Kriteriegruppens vetenskapliga underlag (consensus). Underlagen tillställes
Arbetarskyddsstyrelsens sekretariat för hygieniska gränsvärden.
Detta är den 21:a omgången underlag som publiceras och de har godkänts i
Kriteriegruppen under perioden juli 1999 till och med augusti 2000. Dessa och tidigare
publicerade underlag redovisas i bilaga (sid 79). Redigering för tryckning har gjorts av
Karin Sundström.
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Vetenskapligt Underlag för Hygieniska Gränsvärden
Antimon och Antimonföreningar
1999-12-08
Underlaget baserar sig huvudsakligen på ett kriteriedokument från Nordiska
Expertgruppen (6).
Kemisk-fysikaliska data
Ämne,
formel

CAS nr

Antimon, Sb
Antimontrisulfid,
Sb 2S3
som antimonorange
som stibnit

7440-36-0
1345-04-6

Antimonpentasulfid,
Sb 2S5
Antimontrioxid,
Sb 2O3
som senarmontit
som valentinit

Antimonpentoxid,
Sb 2O5, Sb4O10
Antimonselenid,
Sb 2Se3
Antimontrijodid,
SbI3
Antimontribromid,
SbBr 3
Antimontriklorid,
SbCl3
Antimonpentaklorid,
SbCl5
Antimontrifluorid,
SbF3
Antimonpentafluorid,
SbF5
Antimonhydrid,
SbH 3 (stibin)
Antimonkaliumtartrat,
K2[Sb2(C4H2O6) 2]x3H 2O

Mol.vikt

Smältp.
(°C)

Kokp.
(°C)

kallt vatten

Löslighet i

121,75
339,68

630,5

1750

olösl

1345-04-6
1317-86-8;
7446-32-4
1315-04-4

339,68
339,68

550
550

ca 1150
ca 1150

olösl.
olösl.

403,80

sönd.75

-

olösl.

1309-64-4

291,50

12412-52-1
1317-98-2
1332-81-6

291,52
291,52
307,52

656
656

subl. 1550
1550

mkt lite lösl.
mkt lite lösl.

930

-

mkt lite lösl.

1314-60-9

323,50

380, 930

-

mkt lite lösl.

1315-05-5

480,40

611

-

mkt lite lösl.

7790-44-5

502,47

170

401

sönd.

7789-61-9

361,48

96,6

280

sönd.

10025-91-9

228,11

73,4

283

mkt lösl.

7647-18-9

299,00

2,8

79

sönd.

7783-56-4

178,75

292

subl. 319

mkt lösl.

7783-70-2

216,7

7

149,5

lösl.

7803-52-3

124,78

-88

-17,1

ngt lösl.

28300-74-5

667,87

-

-

lösl.

subl.=sublimerar; sönd.=sönderfaller. Data i tabellen från 6, 8, 33, 35, 44, 46.
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Antimon är en silvervit, spröd, hård halvmetall, som lätt pulvriseras (53, 70).
Antimon förekommer i många olika mineral bl a stibnit (53). Oxidationstalen hos
antimon kan vara -3, 0, +3 och +5 (53). Femvärt antimon har en tendens att
övergå till trevärt antimon i sur miljö och fungerar därigenom som oxidationsmedel (70). Antimon oxideras långsamt i fuktig luft och bildar en svartgrå
blandning av antimon och antimonoxid (70). Om metallen föreligger som
luftburen partikel kan oxidationen gå snabbare (51). Då metallen brinner i luft
bildas vita, vitlöksdoftande ångor av antimontrioxid. Antimonhydrid, även kallad
stibin, är vid rumstemperatur en färglös gas med obehaglig lukt (70).
Förekomst, användning
Antimon används i stor utsträckning som legeringsmetall i bly-, tenn- och kopparlegeringar för att ge hårdhet (4, 6). Inom industrin förekommer metall innehållande antimon t ex i bilbatterier, lödmetall, kabelarmering, elektroder, typer som
används vid tryckning och ammunitionskulor. Antimon med hög renhet används i
halvledare, i termoelektrisk utrustning och inom glasindustrin. Antimontrioxid
brukas t ex som vitt pigment i färg, som katalysator och inom läkemedelsindustrin
för tillverkning av organiska antimonsalter. Antimontrioxid kombinerat med en
halid har utbredd användning som flamskyddsmedel t ex i textilier. Antimontrisulfid och/eller antimonpentasulfid används bl a som pigment, i fyrverkeripjäser, i tändstickor och för vulkanisering vid gummitillverkning. Antimontriklorid kan förekomma bl a vid textilfärgning och i processer inom kemisk
industri. Organiska antimonsalter används vid behandling av parasitinfektioner (4,
6, 46, 49).
Upptag, biotransformation, utsöndring
Antimon och dess föreningar kan tas upp från mag-tarmkanalen (2, 6, 15, 25, 43),
men upptaget av svårlösliga oorganiska antimonföreningar torde vara begränsat
(3, 9, 27). Lungretentionsdata från djurexperimentella studier antyder att svårlösliga antimonföreningar tas upp dåligt via lungorna men att vattenlösliga
antimonföreningar tas upp betydligt bättre (16, 20, 28, 51). Andelen antimon i
lungorna (av den totala kroppsbördan) hos gnagare beräknades i två studier med
hjälp av radioaktivt märkt antimon. Det konstaterades att <1% återfanns i
lungorna 2 timmar efter inhalationsexponering för trevärd respektive femvärd
antimontartrataerosol, medan mängden antimon i lungorna efter inhalationsexponering för antimontriklorid efter 2 dagar uppgick till 35-50% (16, 20).
Vid försök in vitro med blod från människa har det påvisats att trevärt antimon
binder till röda blodkroppar i mycket högre utsträckning än femvärt antimon (66).
Vid upprepad exponering via dricksvatten för antimonkaliumtartrat påvisades
ansamling av antimon i röda blodkroppar hos råtta, medan betydligt lägre koncentrationer av antimon uppmättes i olika organ (mjälte, lever >njurar >hjärna,
fett) (55). Lokalisering till röda blodkroppar och distribution till lever, mjälte och
njurar rapporterades även i en inhalationsstudie (försöksdjur) vid akut exponering
2

för stibin (62). Ansamling av antimon i sköldkörteln noterades i en studie på råtta
vid peroral långtidsadministration av antimontrioxid (27). Det har vidare påvisats i
djurförsök att lösliga antimonsalter kan passera placentabarriären och utsöndras i
modersmjölk (25). Det finns få data avseende distribution av antimon efter upptag
hos yrkesmässigt exponerade personer. I en studie över smältverks- och raffinaderiarbetare i Sverige rapporterades nivåer av antimon i lårben, som kan tyda på
viss deposition av antimon i benvävnad (45). De största mängderna antimon vid
peroral exponering för ett vattenlösligt antimonsalt (förgiftningsfall) uppgavs i en
studie föreligga i lever, galla/gallblåsa och mag-tarmslemhinna (43).
Den huvudsakliga utsöndringsvägen för antimon hos människa har uppgivits
vara njurarna (21), men antimon kan även utsöndras via faeces och det har
påvisats att enterohepatiskt kretslopp förekommer (2). Djurdata indikerar att
antimon (antimontriklorid) elimineras i gallan i form av glutationkonjugat och
utsöndras i urinen i oorganisk form (2). Snabb utsöndring av antimon i urinen
rapporterades i en studie (människa) i samband med akut förgiftning med antimontrikloridrök (65). Långsam utsöndring konstaterades i en annan studie hos en
arbetare med antimondammlunga - förhöjda antimonnivåer i urinen kunde påvisas
flera år efter avslutad exponering (47). I en studie över arbetare exponerade för
låga halter (upp till 0,04 mg Sb/m3 vid personburen provtagning) antimontrioxid
respektive antimontrioxid och stibin i samband med produktion av batterier
beräknades att halveringstiden för utsöndring i urin var ca 4 dagar (39). En
signifikant korrelation mellan Sb koncentrationen i luft och blod/urin kunde
påvisas och genom linjär extrapolering gjordes en grov beräkning av biologiska
exponeringsekvivalenter. En lufthalt på 0,1 mg Sb/m3 (kalkylerad som Sb i totaldamm) skulle därvid enligt författarna motsvara en urinkoncentration på 60 µg
Sb/g kreatinin och en blodkoncentration på 50 µg Sb/l (39). Vid mätning av
antimon i urin och luft (personburen provtagning) i samband med tillverkning av
oorganiska femvärda antimonföreningar beräknades i ett annat arbete att 8 timmars exponering för lufthalter på ca 500 µg Sb/m3 resulterade i en ökning av Sbkoncentrationen i urin med i genomsnitt 35 µg/g kreatinin (2).
Toxiska effekter
Djurdata
Den akuta toxiciteten varierar avsevärt mellan olika antimonföreningar. LD50 på
råtta vid peroral administration av antimontrioxid uppgavs i en gammal studie
(63) till >20 g/kg. LD50 vid peroral administration (råtta) av antimonpentaklorid
och antimontriklorid har rapporterats vara 1115 respektive 675 mg/kg (1). Dödsfall rapporterades i en studie (32) efter 4-8 timmar vid 15 minuters exponering av
möss för 30-50 ppm (155-259 mg/m3 ) stibin. Ämnet kan skada de röda blodkropparna och förorsaka hemolys. Vid exponering av marsvin under 1 timme för
65 ppm (337 mg/m3) stibin påvisades blodbildsförändringar, utsöndring av hemoglobin i urinen, anemi och minskad urinutsöndring (67). Lungskador och ödem
(men ej hemoglobinuri) påvisades vid korttidsexponering (1 timme) av hund och
katt för 40-45 ppm (207-233 mg/m3) (67).
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Vid inhalationsexponering med oorganiska svårlösliga antimonföreningar har
lungförändringar, som kan antas bero på dammets irriterande egenskaper, samt
effekter på hjärta och ögon rapporterats (tabell 1). Vid högre doser har även
effekter på lever och mjälte påvisats (tabell 1). Lätta förändringar i lungorna (bl a
blödningar fokalt) rapporterades i en studie på råtta vid upprepad exponering
under 6 veckor för antimontrisulfid, vid lufthalten 3,1 mg/m3 . EKG-förändringar
och histopatologiska förändringar i hjärtat observerades i samma studie vid exponering under 6-10 veckor för 3,1-5,6 mg/m 3 (7). I ett långtidsförsök på råtta med
exponering för 0,06, 0,5 och 4,5 mg/m3 antimontrioxid (renhet: 99,7%) påvisades
inflammatoriska förändringar (interstitiell och granulomatös inflammation) och
fibros i lungorna 6-12 månader efter avslutad exponering vid exponeringsnivån
4,5 mg/m3 (51). I denna studie indikerades också en ökad incidens linsgrumling i
alla dosgrupper (speciellt hos hondjur), men inget tydligt dos-responssamband
kunde påvisas och betydelsen av observationen är oklar. I en opublicerad studie
(Watt, 1983, citerad i 3 och 35) uppgavs att lungförändringar (bl a fokal fibros,
hyperplasi, ökad lungvikt, inflammatoriska förändringar) observerats vid
inhalationsexponering av honråtta för 1,9 och 5 mg/m3 antimontrioxid under 1 år.
Förändringar i lever och mjälte har påvisats vid upprepad exponering för
45 mg/m3 antimontrioxid (14). Vid upprepade injektioner i bukhålan under
3 månader av antimonkaliumtartrat noterades leverskada (inflammation, fibros)
hos råtta, vid dosnivåer från 3 mg/kg kroppsvikt (15). Milda, reversibla histologiska förändringar i levern rapporterades i en annan studie vid administration av
5 ppm antimon som antimonkaliumtartrat i dricksvatten (motsvarande ca
0,6 mg/kg kroppsvikt/dag) till råtta under 3 månader (55).
Humandata
Antimon är kraftigt irriterande för mag-tarmkanalen. Akuta förgiftningssymptom
vid peroralt intag innefattar bl.a. bukkramper, illamående, kräkning, diarré (43).
Lever- och njurskada har noterats vid svåra förgiftningar (43). Lindriga förgiftningssymptom (metallsmak i munnen, lätt smärta i maggropen, svårighet att
svälja) rapporterades i en studie efter intag av okänd mängd antimontrisulfid.
Blodnivån uppmättes i detta fall till 5,1 µg Sb/l några timmar efter intaget (2).
Störningar i mag-tarmkanalen samt brännskador/irritation på hud och ögon och
irritationseffekter i övre luftvägarna rapporterades i en studie hos några arbetare,
som under korta perioder (ej närmare preciserat) exponerats för rök/spray eller
ånga i samband med läckage från ett slutet system innehållande antimontriklorid
som 98%-ig lösning i vattenfri saltsyra (65). Koncentrationen av antimon i urinen
1-2 dygn efter exponeringen uppmättes till 1-5 mg Sb/l hos några personer med
symptom från mag-tarmkanalen. Lufthalterna uppskattades ha varit upp till 73 mg
Sb/m3 och 146 mg HCl/m3.
Symptom/påverkan på 69 av 78 arbetare, som i samband med smältverksarbete
exponerats för rök innehållande antimonoxid rapporterades i en äldre studie (57).
Sår i näsan/blödning i näsan och inflammatoriska förändringar i luftvägarna var
vanligt förekommande och hos några personer som insjuknade akut 2-12 timmar
efter exponering för "höga" lufthalter påvisades lunginflammation. Dermatit före4

kom sporadiskt. Flera av de mest exponerade arbetarna rapporterade även symptom från mag-tarmkanalen och nervsystemet (yrsel, huvudvärk, "stickningar") och
hos en arbetare, som hade betydande mängder antimon i urinen (600 mg/l),
konstaterades tecken på njurskada (albumin i urinen). Muskelsmärtor uppgavs
förekomma i enstaka fall. Uppmätta lufthalter av antimon varierade avsevärt.
Koncentrationer mellan 0,9 och 71 mg/m3 i andningszonen och mellan 0,4 och
23 mg/m3 vid stationära mätningar rapporterades. Den genomsnittliga koncentrationen uppgavs vara 10-12 mg/m3 . Även exponering för arsenik (upp till 5 mg/m3 i
andningszonen) och i vissa fall natriumhydroxid förekom och detta kan ha
påverkat utfallet i studien.
Irritation av luftvägarna har rapporterats i flera andra studier vid exponering för
antimon. Allvarligt lungödem och brännskador rapporterades i några fall (inga
exponeringsdata) i samband med exponering för antimonpentaklorid vid produktionsstörning (12). I två studier uppgavs näsirritation och upprepade näsblödningar hos enstaka personer som exponerats för antimontrioxiddamm/-rök och
antimonmetalldamm, men det kan inte uteslutas att exponering för andra ämnen
kan ha bidragit till effekterna (11, 68). I den ena studien (68) uppmättes antimonhalten i andningszonen hos en arbetare med antimondermatit som fått näsblödningar. Under arbetsprocessen krossades antimonmetall med mycket hög renhet
(99,86%) och upphettades tillsammans med andra metaller. Den genomsnittliga
antimonhalten under 8 timmar (andningszonen) beräknades till 0,39 mg Sb/m 3 .
Genomsnittlig koncentration under en 250-minutersperiod var 0,67 mg Sb/m3 .
Det uppgavs dock att mycket högre lufthalter sannolikt förekommit under korta
perioder (68).
Exponering för oorganiskt antimondamm (framför allt i form av antimontrioxid) under längre tid har rapporterats förorsaka dammlunga (antimonios).
Denna typ av dammlunga anses påminna röntgenologiskt och kliniskt om andra
typer av dammlunga t ex koldammlunga (26, 47, 48, 56). I en studie rapporterades
dammlunga (verifierad genom röntgen) hos 44 av 244 processarbetare vid ett
antimonsmältverk (48). Det uppgavs i en senare studie (49) att man vid mätning
av antimon i luften under 1980-talet erhållit genomsnittliga värden omkring
0,5 mg/m3 (TWA), men att lufthalterna av antimon tidigare hade legat betydligt
högre (49). Detta påstående styrks av ett arbete publicerat 1963 (47), där det anges
att lufthalten av antimon (medelvärde) vid mätningar på olika platser i smältverket
i de flesta fall varierat mellan 0,5 och 5,3 mg/m3. Ingen beskrivning av dammets
sammansättning föreligger, men antimon förelåg troligen främst som oxid. I en
annan studie (56) rapporterades att dammlunga (verifierad genom röntgen) kunde
påvisas hos 51 smältverksarbetare som exponerats för antimontrioxid (39-89%)
och antimonpentoxid (2-8%) samt små mängder av bl a fri kiseldioxid och
arseniktrioxid (0,2-6%) under 9 år eller mer. Uppmätta dammhalter uppgavs
variera mellan 17 och 86 mg/m3. Hosta och andfåddhet förekom hos exponerade
personer och det rapporterades att emfysem och inflammatoriska förändringar
(kronisk bronkit, inflammation i de övre luftvägarna) påvisats hos en del av de
exponerade. Konjunktivit observerades hos drygt 1/4 av de exponerade personerna. I vilken mån rökning bidragit till rapporterade symptom framgår inte.
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Läkemedel innehållande antimon kan vara toxiska för hjärtat och dödsfall har
rapporterats (5, 7, 49, 59, 70). Om påverkan på hjärtat förekommit vid yrkesmässig exponering för antimon är inte klarlagt. I en studie över 125 arbetare, som
exponerats för damm innehållande antimontrisulfid under 8 månader till 2 år i
samband med tillverkning av slipskivor rapporterades 6 hastiga dödsfall (7). Alla
dödsfall utom ett bedömdes bero på hjärtpåverkan. EKG-förändringar rapporterades i samma studie hos 37 av 75 undersökta arbetare. Under tidigare år (16 år
utan antimonexponering) inträffade endast ett dödsfall (hjärtinfarkt) på den avdelningen. När användningen av antimontrisulfid upphörde inträffade inga nya
dödsfall beroende på hjärtsjukdom och ingen onormal ökning av hjärtkärlbesvär
rapporterades vid avdelningen. EKG-förändringar kvarstod dock hos 12 personer.
Lufthalten av antimon angavs till mellan 0,6 och 5,5 mg/m3; dock vanligen
>3 mg/m3 . Det anges inte om arsenik eller andra ämnen ingick i dammet. På basis
av denna studie går det inte att fastställa om ett orsakssamband mellan exponering
för antimontrisulfid och hjärtpåverkan föreligger. I en annan studie (9), där några
personer exponerades för mycket höga koncentrationer damm (42-52 mg/m3 ) av
mycket ren antimontrisulfid (<0,07% arsenik, <0,18% bly) uppgavs att dammet
knappast absorberats och att inga symptom på förgiftning förekom hos exponerade personer.
Inga definitiva slutsatser kan heller dras på basis av de epidemiologiska studier
(37, 49, 60) över arbetare exponerade för antimon vid smältverk som publicerats
(sannolikt exponering även för t ex arsenik och bly). SRR för mortalitet p g a
ischemisk hjärtsjukdom rapporterades i en studie (60) vid jämförelse med tre olika
kontrollgrupper vara 1,49 (90% CI 0,84-2,63), 1,22 (90% CI 0,78-1.89) respektive
0,91 (90% CI 0,84-1,09). I en annan studie rapporterades att antalet observerade
dödsfall i ischemisk hjärtsjukdom var lägre än förväntat. Vid redovisning av resultatet 1994 (olika resultat redovisas i referens 37 och 49) anges 49 observerade vs
60,5 förväntade dödsfall (37).
Kontakteksem har rapporterats vid yrkesmässig exponering för antimon
(speciellt antimontrioxid) (6, 47, 49, 56, 64, 68). Hudförändringar (bl a karakteristiska utslag s k "antimony spots") med intensiv klåda, uppträder framför allt
vid hudexponering i varm och fuktig miljö, i samband med svettning. De försvinner vanligen snabbt då exponeringen upphör (47, 56, 64, 68). Antimontrioxid
kan även vara hudsensibiliserande (13, 50).
Mutagenicitet
Antimontrioxid, antimonpentoxid, antimontriklorid och antimonpentaklorid var
negativa i mutagentester på E. coli och Salmonella-bakterier in vitro (18, 38, 41),
men genotoxicitet rapporterades i två av fyra studier vid prövning med antimontrioxid, antimontriklorid eller antimonpentaklorid i andra bakterietester in vitro
(38, 41, 42, 52). Ökad viral transformation av däggdjursceller påvisades i en
studie vid prövning med antimontriacetat in vitro (10). Vid prövning på däggdjursceller (in vitro) med antimontrioxid kunde mutagen aktivitet inte påvisas
(18). Signifikant ökning av systerkromatidutbyten observerades vid test med
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antimontrioxid och antimontriklorid (men ej antimonpentoxid eller antimonpentaklorid) på humanlymfocyter och däggdjursceller in vitro (24, 41). Induktion
av mikrokärnbildning påvisades vidare med antimontriklorid i tester på däggdjursceller och humanceller in vitro (22, 23, 34). Indikationer på DNA-strängbrott
(men ej DNA-protein tvärbindningar) noterades i en annan studie vid prövning
med antimontriklorid på däggdjursceller in vitro (23). Kromosomavvikelser
påvisades vid test med antimontrioxid på humanlymfocyter in vitro (18). Signifikant ökning av celler med kromatidbrott observerades vid prövning med
natriumantimontartrat på humanleukocyter in vitro (54).
Få in vivo-studier föreligger. I en studie uppgavs att signifikant ökning av
kromosomavvikelser i benmärgsceller inte kunde påvisas vid peroral engångsadministration av 400-1000 mg antimontrioxid/kg kroppsvikt till mus (29).
Samma författare rapporterade dock en dosrelaterad ökning av incidensen
kromosomavvikelser i benmärgsceller - men inga signifikanta effekter på
könsceller ("sperm head abnormalities") - vid daglig sondmatning med 4001000 mg antimontrioxid/kg kroppsvikt under 1-3 veckor. Vid den högsta dosen
dog djuren efter 3 veckors exponering. De dagsdoser av antimontrioxid som
administrerades ansågs motsvara 1/50, 1/30 och 1/20 av LD 50 (31). Inga uppgifter
angående ämnets renhet lämnades i någon av referenserna (29, 31). I en senare
studie kunde tecken på kromosomskadande effekter, registrerade som ökning av
mikrokärnor i röda blodkroppar i benmärgen, inte påvisas vid administration av
motsvarande doser (18). I denna studie gavs antimontrioxid med hög renhet
(99,9% ) peroralt till mus som en enstaka hög dos (5 g/kg) eller i lägre doser
(400-1000 mg/kg/dag) under upp till 3 veckor (18). Testmaterialet inducerade
inga tecken på klinisk toxicitet, men hos honmöss som erhöll 5 g/kg noterades en
övergående minskning av andelen omogna röda blodkroppar (18). Vid peroral
administration av upp till 5 g/kg antimontrioxid till råtta (enstaka dos) påvisades
inga tecken på ökad DNA-reparation i leverceller (18).
DNA-strängbrott (mjälte) uppträdde efter peroral administration av 1500 mg
antimontriklorid/kg kroppsvikt till mus (Ashry et al, 1988, citerad i 6). Kromosomavvikelser i benmärgsceller (dosberoende) påvisades i en annan studie på mus
vid peroral engångsadministration av 70-233 mg antimontriklorid/kg kroppsvikt
(renhet anges ej). Doserna beräknades vara 1/10, 1/5 och 1/3 av LD50, (30).
Kaliumantimontartrat (renhet anges ej) har också prövats i en cytogenetisk test
in vivo (19). 2, 8,4 eller 14,8 mg/kg (den högsta dosen=maximalt tolererbar dos
dvs LD5 ) injicerades i bukhålan på råtta som en enstaka dos eller under 5 dagar.
Signifikant ökning av kromosomavvikelser noterades redan vid den lägsta dosen,
såväl vid akut (linjär ökning med dosen) som subakut exponering (maximal effekt
vid intermediär dos).
Carcinogenicitet
Ökad tumörförekomst påvisades ej hos mus som fått 5 ppm kaliumantimontartrat i
dricksvatten under hela livstiden (61).
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I en studie (28), där han- och honråtta (90 djur/grupp) exponerades för igenomsnitt 45-46 mg/m3 antimontrioxid (arsenik 0,004%) respektive 36-40 mg/m3
antimonmalm (huvudsakligen antimontrisulfid; 0,08% arsenik) 7 timmar/dag,
5 dagar/vecka under upp till ett år och avlivades senast 5 månader efter avslutad
exponering påvisades ökad incidens (p<0,001) av olika typer av lungtumörer hos
hondjur (båda ämnena). Lungtumörer observerades efter 41-72 veckor hos 19/70
(antimontrioxid) respektive 17/68 djur (antimonmalm). Inga lungtumörer påvisades hos exponerade handjur eller hos djur i kontrollgrupperna (båda könen).
Tumörincidensen i andra organ var inte signifikant förhöjd för någon av exponeringsgrupperna (28). Hög incidens lungtumörer hos honråtta vid exponering för
antimontrioxid rapporterades även i en annan studie (Watt, 1983, citerad i 35).
Djuren (endast honråtta; ca 50 djur/ grupp) exponerades för 5 mg/m3 (4,2 mg
Sb/m3) respektive 1,9 mg/m3 (1,6 mg Sb/m3 ) antimontrioxid (0,02% arsenik),
6 timmar/dag, 5 dagar/vecka, under 13 månader och avlivades upp till 1 år efter
avslutad exponering. Lungtumörer observerades efter två år hos 14/18 djur i
högdosgruppen, 1/17 djur i lågdosgruppen och 0/13 djur i kontrollgruppen. Lungtumörer hade dessutom noterats vid tidigare avlivningstillfällen, framför allt i
högdosgruppen (6/16 djur i högdosgruppen; 1/6 djur i kontrollgruppen). Baserat
på dessa studier konkluderade IARC 1988 (35) att det finns tillräckliga belägg för
att anse att antimontrioxid är carcinogent på försöksdjur och att det finns begränsade belägg för att anse att antimontrisulfid är carcinogent på försöksdjur.
Senare har ytterligare en djurexperimentell cancerstudie genomförts. I denna
studie (51) exponerades råtta (båda könen; 65 djur/grupp) för 0,06, 0,5 eller
4,5 mg antimontrioxid/m3, 6 timmar/dag, 5 dagar/vecka, under upp till 12 månader och observerades därefter under upp till ett år. Ingen förhöjd tumörfrekvens
kunde därvid påvisas. En möjlig förklaring till att resultatet i Watt-studien avviker
från resultatet i denna studie kan vara att exponeringsnivåerna i Watt-studien
sannolikt varit högre än vad som uppgivits (51).
Få tillförlitliga humandata avseende carcinogenicitet föreligger. IARC konkluderade 1988 att det inte gick att bedöma om antimontrioxid och antimontrisulfid
är carcinogent för människa (35). IARC:s övergripande värderingar var att
antimontrioxid kunde klassificeras som möjligen carcinogent för människa (grupp
2B), medan antimontrisulfid inte kunde klassificeras avseende humancarcinogenicitet (grupp 3). Sedan dess har flera epidemiologiska studier publicerats. I en
brittisk studie, där cohorten följdes från 1961-1992, påvisades en överfrekvens av
lungcancer hos antimonprocessarbetare som hade anställts före 1961. 32 dödsfall i
lungcancer observerades mot 14,7 förväntade (p<0,001). Hos arbetare som hade
rekryterats efter 1960 förelåg däremot ingen överfrekvens av lungcancer; 5 observerade dödsfall mot 9,2 förväntade (17, 37, 49). Lufthalterna av antimon (medelvärden) vid smältverket uppgavs i ett arbete publicerat 1963 (47) i regel ha varit
mellan 0,5 och 5,3 mg/m3 (en mätpunkt 37 mg/m3 ). Tendens till ökning av lungcancerincidensen (SMR 1,39; 90% konfidensintervall 1,01-1,88) och signifikant
positiv trend med ökad anställningstid förelåg i en amerikansk cohortstudie över
smältverksarbetare som anställts mellan 1937 och 1971 (60). I studien uppgavs att
lufthalterna av antimon vid smältverket vid mätningar år 1975 var mellan 0,1 och
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2 mg/m3 ("8-hour area samples"). I en svensk studie av glasbruksarbetare visades
ökad risk för cancer i tjocktarmen. Arbetarna hade bl a exponerats för oorganiskt
antimon (inga lufthalter anges) (69). Det är svårt att dra definitiva slutsatser
angående eventuell cancerrisk av antimon på basis av dessa studier, eftersom
många andra faktorer t ex förekomst av arsenik kan ha påverkat resultatet (3, 6).
Reproduktionseffekter och fosterskadande effekter
Inga effekter på foster påvisades hos får som dagligen erhöll 2 mg kaliumantimontartrat/kg kroppsvikt peroralt under graviditeten (36). I en annan reproduktionsstudie (58) gavs antimontriklorid i dricksvatten (0,1 resp 1 mg/dl) till
råtthonor under graviditet och 3 veckor därefter samt till ungar från den 22:a till
den 60:e dagen efter födelsen. Något försämrad viktökning under graviditeten
påvisades hos moderdjur i båda dosgrupperna, men ingen påverkan på kullstorlek
eller graviditetslängd noterades. Inga missbildningar påvisades heller vid makroskopisk undersökning. Vid undersökning av vasomotorreaktivitet hos 1 och 2
månader gamla ungar konstaterades dosberoende påverkan (minskning) på
reaktionssvar utlöst av l-noradrenalin, l-isoprenalin och acetylkolin dag 60 efter
födelsen. Kroppsviktsökningen hos ungar i högdosgruppen var signifikant
reducerad från dag 10 efter födelsen.
Det finns en rysk studie (Belyaeva, 1967, citerad i 6) av graviditetsutfall och
menstruationsstörningar. Studiens kvalitet har dock starkt ifrågasatts, varför inga
säkra slutsatser angående antimon kan dras på basis av denna studie (3, 6).
Dos-effekt och dos-responssamband
Få tillförlitliga mätningar av lufthalter i samband med yrkesmässig exponering för
antimon har rapporterats och det är därför svårt att fastställa några direkta dosresponssamband. Därtill kommer problem med blandad exponering, bl.a. arsenik,
som gör det svårt att särskilja effekten av antimon. Pneumokonios och hudförändringar har dock rapporterats i flera studier hos personer yrkesmässigt exponerade
för antimondamm/-rök. I ett arbete (49) uppgavs att den procentuella andelen
arbetare med dammlunga vid ett antimonsmältverk sjunkit till under 4% i samband med att arbetsmiljön förbättrats. Det uppgavs vidare att s k "antimony spots"
inte längre var vanligt förekommande. Den genomsnittliga lufthalten av antimon
(8 timmar) vid smältverket hade tidigare överstigit 0,5 mg/m3 och bara under
senare år legat omkring denna nivå. I ett annat arbete (68) påvisades hos tre
arbetare hudförändringar, som sannolikt kunde tillskrivas exponering för
antimontrioxidrök. Även upprepade näsblödningar rapporterades (2/3 arbetare),
men om detta berodde på antimonexponering framgår inte klart. I arbetsprocessen
användes antimonmetall med mycket hög renhet (99,86%). Den genomsnittliga
antimonhalten under 8 timmar (andningszonen) beräknades hos en arbetare till
Sb/m3. Det uppgavs dock att mycket högre lufthalter sannolikt förekommit under
korta perioder (68). Dos-effektsamband i djurförsök vid inhalationsexponering för
antimon sammanfattas i tabell 1.
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Tabell 1. Samband mellan exponering och effekt vid inhalationsexponering för
svårlösliga antimonföreningar i djurexperimentella studier
Exponering

Ämne

Djurart

Effekt

Ref

45-46 mg/m3, 5 dgr/v
7 tim/dag, upp till
1 år (+ upp till 20 v
obs tid)

Sb 2O3

råtta

lungtumörer (hondjur), lungförändringar
(bl a fibros, metaplasi)(båda könen),
liten minskning av kroppsviktsökning
(handjur)

28

45 mg/m3, 7 dgr/v
2-3 tim/dag,
16 dgr-30 v

Sb 2O3

marsvin

lungförändringar (inflammatoriska
förändringar, blödningar, ökad vikt),
förändringar i lever (ökad vikt, fettdegeneration) och mjälte (ökning av
blodpigment, hyperplasi av lymffolliklar)

14

36-40 mg/m3, 5 dgr/v
7 tim/dag, upp till
1 år (+ upp till 20 v
obs tid)

malm=
huvudsakl.
Sb 2S 3

råtta

lungtumörer och (hondjur), lungförändringar (bl a fibros, metaplasi)(båda
könen), liten minskning av kroppsviktökning (hondjur)

28

32 mg/m3, 90 min

antimonmetall

råtta

lungförändringar (bl a knappnålsstora
blödningar, något ökad lungvikt)

40

28 mg/m3, 5 dgr

Sb 2S 3

kanin

EKG-förändringar, lätt till måttlig degeneration i hjärtat, inflammatoriska
förändringar i lungorna, lätt degeneration i lever och njurar

7

24 mg/m3, 5 dgr/v,
6 tim/dag, upp till
13 v (+ upp till 27 v
obs tid)

Sb 2O3

råtta

minskad kroppsviktsökning (handjur),
ökad relativ och absolut lungvikt. Under
observationsperioden: fibros och inflammatoriska förändringar i lungorna

51

5,6 mg/m3, 5 dgr/v
7 tim/dag, 6 v

Sb 2S 3

hankanin

EKG-undersökningar indikerade lätt
eller måttlig hjärtmuskelskada,
degenerativa förändringar i hjärtat

7

5,6 mg/m3, 5 dgr/v
7 tim/dag, 10 v

Sb 2S 3

honhund

EKG-undersökningar indikerade
visshjärtmuskelskada, möjligen lätta
degenerativa förändringar i hjärtat

7

5 mg/m3, 5 dgr/v
6 tim/dag, 13 mån
(+ upp till 12 mån
obs tid)

Sb 2O3

honråtta

lungtumörer, ökad lungvikt, fokalfibros
och hyperplasi i lungorna, inflammatoriska förändringar i lungorna

3,
35

4,5 mg/m3, 5 dgr/v
6 tim/dag, upp till
12 mån (+ upp till
12 mån obs tid)

Sb 2O3

råtta

Under observationsperioden: fibros och
inflammatoriska förändringar i lungorna

51
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Tabell 1. Forts.
Exponering

Ämne

Djurart

Effekt

Ref

3,1 mg/m3, 5 dgr/v
7 tim/dag, 6 v

Sb 2S 3

hanråtta

EKG-förändringar hos alla exponerade
djur, degenerativa samt mycket milda
inflammatoriska förändringar i hjärtat,
lätta lungförändringar (bl a fokala
blödningar)

7

1,9 mg/m3 5 dgr/v
6 tim/dag, 13 mån
(+ upp till 12 mån
obs tid)

Sb 2O3

honråtta

lungförändringar (ökad lungvikt, fokal
fibros och hyperplasi, inflammatoriska
förändringar)

3,
35

Slutsatser
Baserat på tillgängliga data över effekter hos personer yrkesmässigt exponerade
för antimon är luftvägspåverkan den kritiska effekten. Luftvägsirritation har
uppgivits förekomma vid korttidsexponering för antimon och dammlunga har
rapporterats vid långtidsexponering för svårlösliga antimonföreningar. Antimonföreningar kan även vara irriterande för ögon och hud och förorsaka kontakteksem. Epidemiologiska data ger vid handen att en överrisk för lungcancer
förekommit hos personer exponerade för antimonsmältverksdamm, men många
andra faktorer bl a förekomst av arsenik kan ha påverkat resultatet.
På försöksdjur bedöms påverkan på luftvägarna vara den kritiska effekten av
antimon. Lungtumörer har påvisats hos honråtta vid exponering för svårlösliga
antimonföreningar (antimontrioxid, antimontrisulfid). Antimonföreningar har
påvisats som genotoxiska in vitro, medan inga säkra belägg för genotoxicitet in
vivo föreligger.
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Vetenskapligt Underlag för Hygieniska Gränsvärden
Kaliumhydroxid
2000-03-15

Kemiska-fysikaliska data. Förekomst
CAS nr
Synonymer
Formel
Molvikt
Kokpunkt
Smältpunkt
Ångtryck
Löslighet i vatten

1310-58-3
Kaustikt kali, kalilut, kaliumhydrat
KOH
56,11
1320o C
360o C
1 torr vid 719o C
1120 g/l vid 20o C

Kaliumhydroxid framställs genom elektrolys av kaliumklorid, som förekommer i
mineraler. Den är en vit, fast och hygroskopisk substans, som vanligen förekommer som klumpar, stavar eller pellets. I luft absorberar ämnet vattenånga och
koldioxid och sönderfaller snabbt till bikarbonat och karbonat. En 0,1 M lösning
har ett pH-värde som är 13.
Kaliumhydroxid används bl. a. för tillverkning av såpa, i färgborttagnings- och
rengöringsmedel, till galvanisering och i fotoindustrin samt för framställning av
andra kaliumföreningar (1). I luft kan kaliumhydroxid förekomma som damm
eller aerosol. Inga uppmätta lufthalter finns beskrivna.
Upptag biotransformation utsöndring
Inga data om upptag, biotransformation eller utsöndring har påträffats.
Toxiska effekter
Humandata
Ett flertal förgiftningsfall finns beskrivna efter intag av hushållsprodukter, som
innehöll ca 30% kalilut, vilket ledde till allvarliga skador på matstrupen (8). Även
mycket små mängder lut vid en sekunds exponering var tillräckligt för att framkalla nekros.
En studie har gjorts över ögonskador av alkali i industrin (7). Skadorna skedde
genom stänk. I nästan hälften av alla fall träffades ögat av alkalilösningen under
tryck. De flesta skadorna inträffade i byggnads- och kemisk industri.
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Djurdata
LD50 vid oralt intag hos råtta är 214-1890 mg/kg (3,6,13). En lösning bestående av
5% kaliumhydroxid (0,1 ml) applicerades på intakt respektive skadad hud på
kaniner (6). Lösningen fick verka under 24 timmar. En svag irritation på intakt
hud och kraftig irritation på skadad hud kunde iakttas.
Intakt och skadad hud på kanin och marsvin utsattes för 10%-ig kaliumhydroxid
(0,25 ml), som fick verka under 4 timmar (11). Denna behandling bedömdes som
kraftigt frätande. I en senare undersökning (12) applicerades 5 respektive 10%-ig
lösning av kaliumhydroxid (0, 5 ml) på huden hos kanin. Båda lösningarna
bedömdes vara gravt irriterande och frätande efter 1 timmes behandling.
I en undersökning användes katt för att studera påverkan av kaliumhydroxid på
matstrupen. Katten sövdes och matstrupen öppnades. En 8% lösning applicerades
under 30 sekunder och tvättades sedan omsorgsfullt bort. Efter 2 timmar iakttogs
en kraftig rodnad och vätskebildning uppstod. Även underliggande muskler
skadades (2).
Ögonirritation av kaliumhydroxid studerades hos kanin (6). En volym av 0,1 ml
av 0,1-5%-iga lösningar applicerades under ögonlocket. Substansen fick verka
under 5 minuter respektive 24 timmar, varefter ögat sköljdes omsorgsfullt. Efter
5 minuters behandling visade sig den 5%-iga lösningen vara frätande medan den
1%-iga efter 5 minuter respektive 24 timmar var irriterande. En 0,5% lösning, som
applicerades under 24 timmar, var endast marginellt irriterande. Den 0,1%-iga
lösningen gav ingen effekt.
Mutagenicitet
I ett testsystem med E coli, som bygger på återmutation till streptomycinresistens,
observerades inga mutagena effekter av kaliumhydroxid av olika koncentrationer
upp till 0,019% (4).
Kromosomskadande effekt av alkali studerades i cellkulturer av äggceller från
hamster. I kaliumhydroxidlösningar utan metabolisk aktivering (S9 mix) uppträdde inga kromosomskador vid pH mellan 7,3 och 10,9 (9). Ett fåtal kromosomaberrationer uppträdde vid tillsats av S9 mix vid pH 10,4 (12 mM kaliumhydroxid). Frekvensen aberrationer ökade med ökad mängd S9. Resultaten
förklarades med att kromosombrytande produkter bildades vid nedbrytning av
S9 vid höga pH-värden.
Carcinogenicitet
En cancerstudie på möss (29 hanar och 52 honor) utfördes med 3-6% lösning av
kaliumhydroxid, som applicerades på mössens rygg. Behandlingen upprepades
varje eller varannan dag tills de första skadorna uppträdde och därefter ungefär
2 gånger i veckan under 4-6 veckor. Total behandlingstid var 25-46 veckor. Av
hanarna fick 14% tumörer och av honorna 15%. Någon kontroll fanns inte medtagen (10). Denna studie har diskuterats av Ingram och Grasso (5). Om tumörer
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uppstår efter sårbildning och epidermal nekros, är det sannolikt att tumörerna inte
är av genotoxiskt ursprung. Ämnen, som ger allvarliga upprepade hudskador kan
ge upphov till cancer genom en icke-genotoxisk mekanism. Upprepade hudskador
av alkali är osannolikt hos människa. Dessutom är människohud inte lika känslig
som mushud (12).
Dos-effekt och dos-responssamband
Data saknas för bedömning av dos-effekt, dos-respons-samband vid yrkesmässig
exponering för kaliumhydroxid. Ögonirritation har studerats hos kanin. En 5%-ig
kaliumhydroxidlösning var frätande på ögat medan en 0,1%-ig lösning inte gav
någon effekt. Vid hudapplikation på gnagare var 5%-ig lösning starkt frätande.
Någon högsta dos, som inte ger upphov till skada, finns inte rapporterad.
Slutsatser
Data för fastställande av kritisk effekt vid yrkesmässig exponering för kaliumhydroxid saknas. Baserat på kaliumhydroxids starkt basiska egenskaper bedöms
den kritiska effekten vara irritation av ögon, hud och slemhinnor.
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Vetenskapligt Underlag för Hygieniska Gränsvärden
Krom
2000-05-24
Underlaget uppdaterar tidigare vetenskapligt underlag från 1993 (71) och baserar
sig i huvudsak på ett kriteriedokument från 1993 (58) samt publicerade artiklar av
senare datum. Kriteriegruppen har även tidigare avgivit underlag om krom och
kromföreningar 1981 (104).
Kemisk-fysikaliska data. Förekomst
CAS nr
Synonym

Krom
7440-47-3
Krommetall

Formel
Molvikt
Kokpunkt
Smältpunkt

51,00
2482o C
1890o C

CAS nr
Synonym

Zinkkromat
13530-65-9
Zinkkromoxid

Formel
Molvikt
Kokpunkt
Smältpunkt

ZnCrO4
181,37
ingen uppgift
ingen uppgift

Kromtrioxid
1333-82-0
Krom(VI)oxid,
Kromsyraanhydrid
Cr CrO3
99,99
230o C
196o C
Kaliumdikromat
7778-50-9
Kaliumbikromat,
Kaliumdikromat(VI)
K2 Cr2 O7
294,18
500o C
398o C

Krom förekommer naturligt i jordskorpan i form av kromitmalm där 15-65% av
de ingående metalloxiderna utgörs av krom(III)oxid. Reduktion av kromitmalm
genom tillförsel av kol vid hög temperatur ger bildning av ferrokrom(0) och slagg.
Ferrokrom används för framställning av rostfritt stål och andra legeringar. Upphettning av kromitmalm med natriumkarbonat överför malmens krominnehåll till
vattenlösligt natriumkromat som är grundsubstans för alla sexvärda och trevärda
kromföreningar. Kroms oxidationstal är –II till +VI där sexvärt och trevärt är
vanligast vid yrkesmässig exponering. Tvåvärt krom omvandlas i luft eller vatten
till trevärt. Fyrvärt och femvärt krom är instabila intermediärer då sexvärt
reduceras till trevärt (42).
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Tabell 1. Kromföreningar. Kemisk-fysikaliska karakteristika enligt IARC –90.
CAS-nummer

Kemisk formel

Molekylvikt

Löslighet i vatten g/l

Sexvärda föreningar
Bariumkromat
Blykromat
Kalciumkromat
Kaliumkromat
Kaliumdikromat
Natriumkromat
Natriumdikromat
Strontiumkromat

10294-40-3
7758-97-6
13765-19-0
7789-00-6
7778-50-9
7775-11-3
10588-01-9
7789-06-2

BaCrO4
PbCrO4
CaCrO4
K2CrO4
K2Cr2O7
Na 2CrO4
Na 2Cr2O7
SrCrO4

253,33
323,18
156,09
194,20
294,19
169,97
262,00
203,61

Zinkkromat

13530-65-9

ZnCrO4

181,37

0,0044 vid 28°C
0,00058 vid 25°C
Låg; ingen uppgift
629 vid 20°C
49 vid 0°C
873 vid 30°C
2380 vid 0°C
1,2 vid 15°C
30 vid 100°C
Olöslig i kallvatten

Trevärda föreningar
Kromklorid
10125-73-7
Kromnitrat
13548-38-4

CrCl3
CrN3O9

158,36
238,03

Olöslig i kallvatten
Löslig i vatten

Krom upptäcktes 1797 av Vauquelin och fick därefter en stor användning inom
industrin p.g.a. metallens styrka och hårdhet och kromaternas starka oxiderande
egenskaper medförande hög korrosionsresistens. Krom har fått stor användning
inom produktion av eldfasta material, inom kemisk industri (som katalysator) och
inom metallindustrin, särskilt i legeringar som rostfritt stål (t.ex. så kallat 18:8
stål) samt olika specialstål (t.ex. syrafast stål). Krom används inom ytbehandlingsindustrin både vid förkromning som resulterar i metalliskt krom på ytan och också
vid kromatering som resulterar i kromat av olika valenstal och olika löslighet på
ytan. Sexvärda kromföreningar används vid framställning av många färgpigment
och olika kemikalier. Vissa kromater används vid träimpregnering (tillsammans
med arsenik och koppar), vid lädergarvning och inom pyroteknisk industri.
Kromtrioxid har tidigare använts kliniskt för etsning vid blödningar i näsan.
Krom(IV)oxid används vid tillverkning av magnetband.
En sammanställning av de kromföreningar som omnämns i detta dokument,
deras oxidationstal, CAS-nummer, molekylvikt och löslighet finns i tabell 1.
Sexvärt krom
Den yrkesmässiga exponeringen för sexvärt krom är av störst betydelse och i en
rapport från Arbetarskyddsstyrelsen (1) beräknades antalet yrkesmässigt kromexponerade i Sverige till 1000 stålverksarbetare, många tusen svetsare, ca. 1000
inom ytbehandlingsindustri, färre än 1000 inom färgindustri och 50 via träimpregnering. Därtill kommer ett stort antal byggnadsarbetare som exponeras via
cement. Det är sedan tidigare välkänt att arbete med ytbehandling, pigmenttillverkning och svetsning i rostfritt stål kan ge upphov till hög exponering för
sexvärt krom i form av aerosol samt partiklar i damm och rök. Enligt en sammanställning gjord av Arbetarskyddsstyrelsen visade personburen mätning i Sverige
(senast 1993) lufthalter av sexvärt krom på 1-8 µg/m3 vid ytbehandling och 20800 µg/m 3 vid krompigmentsatsning (1). Vid svetsning i rostfritt stål är metoden
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avgörande för hur hög exponeringen kan bli. Metallbågssvetsning även kallat
pinnsvetsning (eng. MMA-Manual Metal Arc) resulterar i högst lufthalter av
totalkrom och sexvärt krom. Tidigare studier har visat att luftkoncentrationen av
sexvärt krom kan uppgå till mer än 100 µg/m 3 (58). Andra studier har visat ännu
högre luftnivåer av sexvärt krom, mer än 600-800 µg/m 3 (73, 75, 98, 107). Vid
TIG-metoden (Tungsten Inert Gas) har förhöjda nivåer av sexvärt krom i luft inte
påvisats (99). Vid svetsning i låglegerat stål (kolstål, svartstål, eng. mild steel)
förekommer inte exponering för sexvärt krom.
Icke yrkesmässig exponering för sexvärt krom kan ske via omgivningen vid
kromutsläpp från färg, ytbehandlings och textilfärgningsindustrin, i närheten av
fabriker med framställning av ferrokrom och rostfritt stål (78) och vid förbränningsstationer för avfall från lädergarvningsfabriker (46). I New Jersey har slaggmalm innehållande sexvärt krom använts som fyllnadsmaterial vid byggnation av
bostadsområden och arbetsplatser (26). Icke yrkesmässig exponering för sexvärt
krom kan också ske via cement.
Trevärt krom
Trevärt krom är ett essentiellt spårämne som finns naturligt i små mängder i vatten
och födoämnen. Det deltar i regleringen av kolhydrat och fettmetabolism och är
förutsättning för att insulin ska verka optimalt (105). Yrkesmässig exponering för
trevärt krom kan ske i samband med att sexvärt krom i arbetsprocessen reduceras
till trevärt. Några studier som kunnat särskilja yrkesmässig exponering för trevärt
krom finns inte. Exponering för trevärt krom kan också ske via kromgarvat läder.
Upptag, biotransformation, utsöndring
Upptag via luftvägarna har störst betydelse för risker vid yrkesmässig exponering
för sexvärt krom. Kromföreningar med hög eller måttlig löslighet absorberas
lättare än föreningar med låg eller ingen vattenlöslighet. Även partikelstorleken
har betydelse för upptaget av krom i kroppen. Små partiklar av sexvärt krom
såsom i svetsrök tar sig långt ner i lungorna och når alveolerna där de kan
reduceras till trevärt i makrofagerna (74). Krom som ej absorberas stannar kvar
länge i lungorna. I obduktionsstudier på 80-talet visades att förhöjda kromnivåer
kvarstod i lungvävnad många år efter att den yrkesmässiga exponeringen upphört.
Att upptag av sexvärt krom via hud kan vara en betydelsefull faktor vid yrkesmässig exponering framgår i flera fallrapporter om njurpåverkan och andra
systemeffekter hos ytbehandlare efter hudkontakt med kromsyra. Vid humanförsök avseende systemiskt upptag av krom via huden (3 timmars bad i badvatten
innehållande kaliumdikromat, 22 mg/l motsvarande värsta tänkbara omgivningsexponering) sågs en lätt men övergående förhöjning av kromnivåer i plasma,
erytrocyter och i urin (16). Detta är enligt författarna första studien som visat ett
systemiskt upptag in vivo och de låga kromnivåerna i blod och urin bedömdes
vara ett uttryck för ett effektivt reduktionssystem i huden. Vid permeabilitetstest
av olika typer av kromföreningar på människohud i diffusionskammare sågs att
sexvärt kaliumdikromat togs upp bättre än de trevärda föreningarna kromklorid
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och kromnitrat (33). Det noterades att reduktion skedde i huden av sexvärt krom
till trevärt krom men att hudens reduktionskapacitet in vitro var begränsad. Det
låga hudupptaget av trevärt krom har i tidigare studier förklarats med att trevärt
krom binds till proteiner i dermis och bildar stabila komplex (4).
Sexvärt krom tas upp i betydligt högre grad från gastrointestinalkanalen än
trevärt och upptaget är jämförbart hos försöksdjur och människa (58). Oralt intag
av vattenlösligt sexvärt krom resulterar i en human absorption varierande mellan
1-24% (13) jämfört med 0,4% för oorganiskt trevärt krom (kromklorid) och 1,74,0% för organiskt trevärt krom (picolinat) (35). När försökspersoner fick dricka
0,1-10 mg sexvärt kaliumdikromat sågs upptag i plasma och erytrocyter vid 5 och
10 mg samt förhöjda dosrelaterade urinnivåer hos samtliga (27, 57). Sexvärt krom
kan reduceras till trevärt i den sura miljö som finns i magsäcken vilket medför
minskad absorption. En interindividuell skillnad avseende reduktionskapacitet har
noterats bland försökspersoner som fått kaliumdikromat (54). Tillförsel av
apelsinjuice ökade reduktionskapaciteten resulterande i en sämre och långsammare absorption (53).
Sexvärt krom har samma struktur som de negativa jonerna fosfat och sulfat och
kan därför använda dessa joners passagesystem för att ta sig över cellmembranet
in i olika celler i blod och andra vävnader. Reduktionssystem (med t.ex. askorbinsyra eller glutation) finns extracellulärt i många vävnader, även i blodplasma,
vilket medför minskat upptag och fungerar därmed som en avgiftningsmekanism
(15). Inne i erytrocyter reduceras sexvärt krom snabbt till trevärt krom via instabila intermediärer (femvärt och fyrvärt krom) och binds till globulindelen av
hemoglobin (95-97%), andra intracellulära proteiner och glutation. Därefter sker
en oxidation av hemgruppen (54). Upptaget i de vita blodkropparna liknar detta
tvåstegssystem och involverar också en specifik transportmekanism som kan
mättas (19). Efter upptag i leverceller binds krom bl.a. till glutation i cytosolen
vilket skyddar cellen från kroms toxiska effekter. Passagen av sexvärt krom in i en
kärnbärande cell, den intracellulära reduktionen till trevärt krom, via femvärt och
fyrvärt krom som sedan passerar in i cellkärnan, är förutsättningen för DNAskada. Denna kan sedan medföra att replikationsprocessen stoppar upp för tidigt,
att cellen dör eller börjar utvecklas mot cancer (62, 86, 100).
För trevärt krom som saknar upptagsmekanism i cellen sker upptaget via långsam passiv diffusion och kanske med andra processer också beroende på den
kemiska strukturen hos de ligander som kan vara bundna till krom (54). Trevärt
krom transporteras i blodet bundet till serumalbumin, olika betaglobuliner eller till
andra metalltransporterande proteiner såsom transferrin.
Obduktionsstudier på 80-talet visade inte bara kvarstående höga kromnivåer i
lunga efter yrkesmässig exponering som kromatarbetare och ytbehandlare. Höga
kromnivåer sågs också i lymfkörtlar i lunghilus, i mjälte, lever, njurar och hjärta
(19).
Djurstudier har visat att sexvärt krom som inhalerats eller givits intratrakealt,
liksom trevärt krom som injicerats intravenöst, via blodet distribuerats till lungor,
lever, njurar, testiklar, mjälte och magtarmkanal (58). Till skillnad från de andra
organen stiger kromnivån i mjälten allteftersom de krominnehållande blodkrop22

parna dör och bryts ner. När råttor fick kaliumkromat i dricksvattnet (100 ppm)
såg man efter 6 veckors exponering att kromkoncentrationen var högst i skelett,
mjälte och njure och lägre i lever och blod (101). När sexvärt krom givits parenteralt till gravida råttor har det passerat över placenta till embryo (42).
Inhalerat sexvärt krom utsöndras huvudsakligen med urinen. Oralt administrerat
krom liksom krominnehållande slem som svalts ner utsöndras huvudsakligen med
avföringen. En liten del utsöndras via hud och svett (13). I sädesvätska har förhöjda halter av krom uppmätts hos personer som svetsar i rostfritt stål med metallbågsvets (6).
Halveringstider. Tidigare studier har visat att kromdistribution i kroppen följer
olika kompartment såsom blod med en snabb omsättning, lever och mjälte med en
moderat omsättning och andra mer solida vävnader (skelett t.ex.) med en långsam
omsättning (27, 68). Halveringstid för krom i helblod har föreslagits till 5,5 dagar
och halveringstid för krom i plasma har rapporterats vara 4 dagar (19). Halveringstiden för sexvärt krom (oralt intag av 5 mg kaliumdikromat) i urin har
beräknats till 39 timmar (53).
Halveringstiden för trevärt krom (oralt intag av 5 mg kromklorid) i urin har
beräknats till 10 timmar (53).
I djurstudier har halveringstiden för krom i hela kroppen hos råttor uppskattats
till ca 80 dagar (101).
Kromnivå i biologiska prover
Att fastställa relationen mellan exponering för sexvärt krom och kromnivå i olika
biologiska prover är svårt. Bestämning av kromnivå i helblod är ett osäkert mått
på kromexponering. Det krom som tagit sig in i erytrocyten finns kvar under hela
erytrocytens livslängd (115 dagar). I studier av svetsare har en bra korrelation
visats mellan kromnivå i luft och kromhalt i erytrocyter (112, 113). Kromnivån i
plasma avspeglar alla typer av krom, stiger snabbt vid exponering, sjunker sedan
snabbt och har inom några dagar efter kromexponering gått ner till bakgrundsnivå
(54). Blodet filtreras i njurarna varefter krom utsöndras i urinen. Kromnivån i urin
kan avspegla exponering för både trevärt och sexvärt krom och har använts i
många år som ett mått på yrkesmässig exponering (66). Krom kan dock vid
filtreringsprocessen återresorberas via njurtubuli till blodet och urinnivån kan
därmed också avspegla den ackumulering av krom i kroppen som skett vid
tidigare exponering. Urinnivån påverkas också av njurfunktionen samt den
individuella förmågan att reducera sexvärt krom till trevärt i plasma. Vid hög
extracellulär reduktionsförmåga minskar upptaget i erytrocyterna medförande
högre utsöndring i urinen (74). Dessa skillnader kan innebära svårigheter att tolka
mätresultat. Kromexponerade metallbågssvetsare som röker har högre kromnivåer
i urin jämfört med ickerökare även om filtermask eller Air-stream hjälm används
(98). Urinprov används som screeningprov i större grupper av kromexponerade
arbetare. För att klargöra en individs aktuella exponering krävs dock urinprov före
och efter arbetsskift (66).
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Toxiska effekter
Humandata
Allmänna effekter
Hälsoeffekterna vid exponering för krom är korrelerade till kroms valenstal,
löslighet, exponeringsväg, exponeringsnivå och partikelstorlek (17). De sexvärda
kromföreningarna är de som ur toxikologisk synpunkt bedömts som viktigast.
Även yrkesmässig exponering för trevärt krom kan innebära risk för hälsopåverkan.
Vid akut exponering för höga nivåer ses slemhinneskada i gastrointestinalkanalen, kräkningar och diarré, vilket följs av njur och leversvikt. I flera fall har
dödsfall inträffat efter intag av ett gram kaliumdikromat motsvarande 350 mg
sexvärt krom (51, 97). Långvarig yrkesmässig exponering kan medföra eksemutveckling, sår, nässeptumperforation, kroniska luftvägssjukdomar, njurpåverkan
och cancer men även påverkan på immunsystemet.
Hud
Eksem. Redan i början av 1900-talet såg man att cementarbetare fick handeksem
och att dessa berodde på kontaktallergi mot kromsalter i cement beskrevs 1925 av
Parkhurst. När metoden för cementproduktion ändrades på 50-talet medförde detta
att halten av sexvärt krom i cement ökade. Jäeger och Pelloni uppmärksammade
att detta var orsaken till den markanta ökning man sedan såg av handeksem hos
cementarbetare (36). Kromhalten i cement har varierat i världen beroende på
råmaterial och tillverkningsmetod. I Norden liksom i Storbritannien har man haft
förhållandevis hög kromhalt i cement, upp till 40 µg/g. I USA och Canada har
man haft betydligt lägre halt av krom i cement och även betydligt lägre prevalens
av allergiskt kontakteksem hos byggnadsarbetare. En grupp svenska hudläkare
upptäckte att tillsats av järnsulfat till cement medförde att halten sexvärt krom
sjönk betydligt (32). Sedan man i början av 80-talet i Danmark industriellt började
tillsätta järn(II)sulfat till cement medförande att sexvärt krom reduceras till trevärt
vid blandning med vatten så har koncentrationen av lösligt sexvärt krom i cement
sjunkit under 2 µg/g. Efter detta har allergiskt kontakteksem av kromat bland
byggnadsarbetare minskat påtagligt (3). Addering av järnsulfat till cement har
också skett i Finland sedan 1987 och i Sverige sedan 1989 vilket även här
resulterat i en minskning av allergiskt kontakteksem av kromat (83). I Singapore
sjönk prevalensen för kromatallergi från 6,8% 1986 till 2,7% 1992 efter ändringar
i tillverkningsprocessen som gjorde att krominnehållet i cement reducerades med
60% till 7,1 µg/g (36). I Storbritannien där man inte vidtagit några åtgärder för att
minska halten av kromat i cement var förekomsten av kontaktallergi mot kromat
17% bland byggnadsarbetare vid bygget av kanaltunneln (43). Förutom av våtcement kan kontaktallergi mot krom uppstå vid yrkesmässig exponering i samband med t.ex. förkromningsbad, skyddshandskar av kromgarvat läder, lädergarvning, tillverkning av pigment och färg, boktryckning, kemtvätt och textilfärgning (4). Även kromexponering via kromgarvat läder i skor, tändstickor, vedaska, rostskyddsmedel, zinkgalvaniserad plåt belagd med kromföreningar, bandspelarband och vissa gröna tyger (t.ex. militärkläder) kan orsaka allergiskt
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kontakteksem. Allergiskt kontakteksem av kromat är ofta utbrett och kroniskt (12,
31, 102, 109).
Allergiskt kontakteksem av kromat uppstår genom att lösliga sexvärda kromföreningar som lätt tas upp i huden, där reduceras till trevärt krom som binds till
proteiner och aktiverar immunsystemet så att sensibilisering uppkommer (33).
Kontaktallergi mot kromat påvisas genom lapptestning (epicutantest).
Många kromföreningar är sensibiliserande och kan orsaka sensibilisering och
eksem hos redan allergiska. Sensibilisering sker vanligen för sexvärt krom i
cement. Den som är sensibiliserad för sexvärt krom reagerar också för trevärt
krom. Trevärda kromföreningar är allergena i betydligt mindre grad jämfört med
sexvärda föreningar p.g.a. den låga penetrationen men kan sannolikt i höga
koncentrationer utlösa allergiska reaktioner. Metalliskt krom är inte sensibiliserande p.g.a. att det är svårlösligt och kromatjoner inte är tillgängliga vid
hudkontakt (29).
Irritation och sår. Hudirritation och sårbildning har rapporterats vid medelluftnivå av sexvärt krom på 15 µg/m 3 (4-74 µg/m 3 ) (70) (tabell 3). Kromsåren kan
variera i storlek från små smärtande svårläkta sår till stora djupa sår med risk för
ökat kromupptag vid fortsatt exponering medförande allvarliga systemeffekter.
Kromsår var vanliga i kromatfabriker förr, speciellt bland nyanställda. Frekvensen
har sjunkit med åren i samband med processförändringar medförande minskad
exponering för sexvärt krom samt förbättrade hygieniska rutiner (21).
Luftvägar
Näsa. Inhalation av kromatdamm eller -ånga kan orsaka näsirritation, sår och
perforation i nässkiljeväggen. Näsirritation har påvisats hos ytbehandlare vid
exponering för luftnivå av kromsyra på minst 1µg/m 3 (65) (tabell 3). I samma
studie visades att 33% av ytbehandlare hade sår i näsan och 21% nässeptumperforation vid medelkromsyranivå i luft mellan 2-20 µg/m3 . Senare studier av
ytbehandlare har visat 48% med sår och 10% med perforation vid medellufthalter
av totalkrom på 11 µg/m 3 och 68% sår och 35% perforation vid 28 µg/m 3 (64)
(tabell 3). Författarna beräknade att risken för nässeptumperforation var 50% efter
2,2 års kromexponering som ytbehandlare och 100% risk vid arbete 8,2 år vid
luftexponering på 50 µg krom/m 3 . Efter processförändring på 70-talet vid
kromatproduktionsfabriker i Tyskland sjönk årsmedelvärdet för kromsyra i luft till
12-73 µg/m 3 . Därefter minskade frekvensen nässeptumperforationer från 30% till
4% (56).
Lungor. Övergående nedsatt lungfunktion avseende forcerad vitalkapacitet
(FVC) och FEV1,0 har setts bland kromexponerade ytbehandlare exponerade för
medelluftnivå av sexvärt krom i intervallet 2-20 µg/m3 . En sänkning av FVC sågs
också hos dem med låg kromexponering men som också exponerades för en
blandning av syror och metaller (65). Kromexponerade ytbehandlare som utvecklat astma har haft positiv pricktestreaktion mot kromsulfat (79). Cementexponerade byggnadsarbetare som utvecklat astma har haft positiv inhalationsprovokation med kaliumdikromatånga, (men inte med cementdamm) resulterande
i 20% sänkning av FEV1,0 (61). Bland kromatarbetare har man sett ökad dödlighet
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i kronisk obstruktiv lungsjukdom hos de som anställdes före processförändring på
60-talet men inte bland de som anställdes efter (21). Svetsning i rostfritt stål med
belagda elektroder har tidigare associerats med astmainsjuknande (55). Ökad
frekvens av luftvägsbesvär har visats hos svetsare exponerade för sexvärt krom
vid svetsning i rostfritt stål och i järnvägsräls (88) (tabell 3). Luftvägsbesvären
ökade vid kromhalter över 20 µg/m 3 men var inte korrelerade till partikelkoncentration. Endast en av de 46 kontrollerna hade luftvägsbesvär (rökare). Ökad
förekomst av luftvägsbesvär samt nedsatt lungfunktion efter 25 års svetsning i
rostfritt stål har påvisats (91). Svetsare (låglegerat och rostfritt stål, TIG och MIGmetoden), även icke-rökare, har förhöjd frekvens luftvägsbesvär så som vid
kronisk bronkit. Någon skillnad mellan olika svetsmetoder har inte påvisats
möjligen p.g.a. bristfällig uppdelning mellan kromexponerade och icke kromexponerade (10, 23, 28, 111).
Njurar. Ökad urinutsöndring av ß2 -mikroglobulin som tecken på skada på
proximala njurtubuli har påvisats hos kromexponerade ytbehandlare vid medelluftnivå av sexvärt krom på 4-8 µg/m 3 (67) (tabell 3). Hos ytbehandlare exponerade för en medelkoncentration av totalkrom i luft på 4 µg/m3 (0,4-183 µg/m 3 ) och
med urinkromutsöndring på 2,4 µg/g kreatinin (0,1-21 µg/g kreatinin) sågs, förutom ökad utsöndring av ß2 -mikroglobulin, även en ökad utsöndring i urinen av
N-acetyl- ß-D-glucosaminidase (NAG) som tecken på störning i njurfunktionen
(69) (tabell 3). Tidigare studier av män som arbetat 7 år inom kromatproduktion
visade njurpåverkan i form av förhöjd utsöndring av retinolbindande protein vid
urinkromnivå över 15 µg/g kreatinin (30). Författarna föreslog att denna urinnivå
sannolikt var tröskelvärde för tubulär njurpåverkan. Luftmätningar visade att
kromnivån oftast låg under 50µg/m3 men med toppar så höga som 1000 µg/m 3
(tabell 3). Hos ferrokromarbetare sågs ökad urinutsöndring av NAG och andra
enzymer bland arbetare med urinkromnivå över 15 µg/g kreatinin varför författarna även i denna studie föreslår att urinkromnivån 15 µg/g kreatinin ska vara
tröskelvärde för njurtoxicitet (110). Man konstaterar också att tio års yrkesmässig
exponering för sexvärt krom orsakar njurskada. Några exponeringsdata – luftmätningar fanns inte i denna studie. I en fallbeskrivning beskrevs en plasmaskärare i
rostfritt stål med kronisk interstitiell nefropati. Mannens kromhalt i blod var 59,6
nmol/l (ca 7 gånger högre än referensvärde) och urinnivån motsvarande 13 µg/g
kreatinin. Någon annan förklaring än kromexponering bedömdes inte finnas (81).
Hos svetsare i rostfritt stål sågs lätt förhöjda nivåer av ß2 -mikroglobulin hos
arbetare exponerade för lufthalter strax över 50 µg krom/m3 resulterande i kromkoncentration i urin motsvarande 30 µg/g kreatinin. Några andra njureffekter sågs
inte (107). I en annan studie jämfördes svetsare i rostfritt stål, och i låglegerat stål
med före detta svetsare och kontroller. Studien visade njurpåverkan i form av
ökad proteinutsöndring i urin (albumin, immunglobulin G, transferrin, och orosomucoid men inte ß2 -mikroglobulin) i båda svetsargrupper. Inga förändringar
kunde ses hos kontroller. Hos före detta svetsare sågs endast en lätt ökad albuminutsöndring talande för att njurpåverkan åtminstone delvis var reversibel (9).
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Lever. Effekter av sexvärda kromföreningar på levern har setts endast vid
mycket hög exponering (97). Några studier som visat leverpåverkan vid yrkesmässig exponering för sexvärt krom finns inte.
Immuntoxicitet. I in vitro studier på humana bronkepitelceller har kromexponering medfört en viss aktivering av immunsystemet. Trevärt och sexvärt
krom har givit upphov till en lika stor aktivering vilket tolkats bero på intracellulär
omvandling av krom (84). När krom sattes till lymfocyter sågs inhibering av det
cellmedierade immunsvaret (37).
Djurdata
Hud. Studier har genomförts på marsvin med kaliumdikromat för att bedöma
potentialen att inducera kontaktallergi (fördröjd överkänslighet i huden). I ett
försök enligt Guinea pig maximisation test (GPMT) blev 8 av 15 djur sensibiliserade för kaliumdikromat. Induktionskoncentrationerna var 0,5% intradermalt
och 1% topicalt, testkoncentrationen var 0,3% (63). I en studie genomfördes
sensibiliseringsförsök med kaliumdikromat enligt GPMT, Cumulative contact
enhancement test (CCET) och Freund’s complete adjuvant test (FCAT) enligt ett
multi-dos-responsprotokoll. Den högsta andelen sensibiliserade djur med de olika
metoderna var i GPMT-försöket 4 av 5 djur, i CCET-försöket 7 av 9 djur och i
FCAT-försöket 7 av 8 djur (108).
Njurar. NOAEL (no observed advers effect level) för akuta njureffekter hos
råtta efter intraperitoneal injektion har beräknats till 10 mg/kg kroppsvikt som
sexvärt krom (94).
Lever. Effekter av sexvärda kromföreningar på levern har setts endast vid
mycket hög exponering (103).
Immuntoxicitet. När råttor fick inhalera lösligt kaliumdikromat respektive
olösligt bariumkromat, (ca 350 µg/m3 ) 25 timmar i veckan i 2 eller 4 veckor sågs
inflammation och i lunglavage högre mängd neutrofiler och monocyter hos
råttorna som exponerats för lösligt krom (14). Totalantalet makrofager var oförändrat men funktionen hos lungmakrofagerna avs IL-1 och IL-6 samt TNF -α
frisättning försämrades hos råttorna som inhalerat lösligt krom. Bildningen av fria
radikaler ökade hos råttorna som inhalerat olösligt krom. Någon skillnad hos de
råttor som samtidigt exponerats för ozon sågs inte i denna studie.
Teratogenicitet
Humandata
I slutet av 70-talet rapporterade Shmitova ökat antal komplikationer under
graviditet och förlossning bland kvinnor som arbetade med tillverkning av
kromater. Resultaten är svårvärderade då inga exponeringsdata beskrevs. Några
senare studier avseende kromexponerade kvinnor finns inte redovisade.
En ökad risk för spontanabort när maken arbetar med svetsning i rostfritt stål
har tidigare rapporterats vid bågsvetsning (OR 1,99, 95% CI 1,07-3,69), vid TIGsvetsning (OR 1,71, 95% CI 0,84-3,39) och vid svetsning i låglegerat stål (OR 1,1,
95% CI 0,5-2,4) (8). Då exakta tidpunkter för spontanaborterna saknades blev
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exponeringsuppgifterna osäkra och medförde misstanke om missklassificering. En
kompletterande undersökning gjordes därför på sjukvårdsregistrerade spontanaborter mellan 1977-87 bland hustrur till 1715 män som svetsade i rostfritt stål.
Något samband mellan spontanabort och makens svetsningsarbete kunde inte
påvisas. En eventuell ökning av tidiga missfall som inte krävde sjukvårdskontakt
gick dock inte att utesluta (40).
Studier avseende manlig fertilitet har fokuserats på yrkesgruppen svetsare och
har visat motsägelsefulla resultat. I en del studier har rapporterats sämre spermiekvalitet medan man i andra studier inte sett någon sådan effekt. Man har diskuterat om det är värmen i sig som är anledning till den tendens till nedsatt fertilitet
som ibland setts bland svetsare oavsett svetsmetod. Ofta saknas exponeringsdata
vilket gör det omöjligt att bedöma om en relation finns mellan kromexponering
och effekt på manlig fertilitet. Ingen korrelation har visats mellan urinkromnivåer
och spermiekvalitet, inte heller mellan blodkromnivå, spermiekvalitet och könshormonnivå (7, 41). I två studier av svetsare (rostfritt stål eller låglegerat stål) och
olika svetsmetoder (TIG, MIG/MAG, bågsvetsning) sågs ingen påverkan på
spermiekvalitet eller könshormoner. Kromnivåerna i urin och blod var lika låga
som hos icke metallexponerade kontroller och bedömningen i de båda studierna
blev att resultatet kanske skulle blivit annorlunda om kromexponeringen varit
högre (6, 41).
Någon ökad frekvens missbildningar eller cancer har man inte sett bland barn
till svetsare i rostfritt eller låglegerat stål (8).
Djurdata
Det är känt sedan tidigare djurförsök att sexvärt krom kan passera placenta och ge
upphov till toxiska effekter på embryo och foster såsom fosterdöd, tillväxthämning och skelettmissbildning (42). När honråttor fick kaliumdikromat i
dricksvattnet (250, 500 el 700 ppm) under tre månader före befruktning sågs en
nedsatt fertilitet, ökad resorption av foster samt hudblödningar och skelettmissbildningar hos avkomman till dem som fått 500 eller 750 ppm. Här sågs också en
allmänpåverkan hos mödrarna (50). När möss fick krom i dricksvattnet (250, 500
eller 750 ppm) under dräktighet sågs en ökad frekvens missfall, påverkan på
tillväxt, hudblödningar och skelettmissbildningar hos avkomman till de som fått
500 eller 750 ppm (47). Någon allmänpåverkan sågs inte hos mödrarna. När möss
fick kaliumdikromat (sexvärt) respektive kromklorid (trevärt) i dricksvattnet
(1000 ppm) under dräktighet och digivning sågs en nedsatt fertilitet och reproduktion hos avkomman till båda grupper (2).
Att sexvärt krom är toxiskt för reproduktionssystemet hos hanråttor visades
1990 då intraperitoneala injektioner av natriumkromat (1, 2 eller 4 mg/kg) gavs
dagligen i 5 dagar (24). Två månader senare hade samtliga djur fått dosrelaterade
förändringar i testiklarna och minskat antal spermier. Motsvarande effekt sågs inte
med kromklorid (trevärt krom). I en efterföljande långtidsstudie gavs råttor
0,5 mg/kg natriumkromat intraperitonealt 5 dagar/vecka i 8 veckor. Här sågs bl.a.
en sänkt spermierörlighet, och sänkta testosteronnivåer. Förändringarna var
reversibla (25).
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Mutagenicitet och genotoxicitet
IARC bedömde 1990 att många sexvärda kromföreningar med olika löslighet kan
orsaka mutation och DNA-skada hos bakterier och celler från djur eller människa.
Även trevärt krom kan vara genotoxiskt vid vissa förhållanden. Aktiviteten har
dock varit betydligt lägre än för sexvärt krom vilket man förklarat med den låga
absorptionsgraden. I en in vitro studie på ovarialceller från Kinesiska hamstrar
som tillsatts trevärt krom i form av picolinat sågs tecken på kromosomskada (95).
I flera andra in vitro studier har man sett att trevärt krom kunnat bindas till DNA
och förhindra replikation (11, 87, 90). När sexvärt krom satts till cellkulturer har
omvandling skett till trevärt krom medförande bildning av DNA-addukter med
mutagen effekt (106). Vid in vitro studier har de experimentella förhållandena stor
betydelse för reaktiviteten hos intermediärerna vilket skulle kunna förklara varför
en del in vitro studier har visat motsägelsefulla resultat (96).
Tidigare studier på kromexponerade arbetare har visat olika resultat med en
ökning av kromosomförändringar och frekvens av systerkromatidutbyten i en del
studier som inte kunnat bekräftas i andra. På senare år har olika metoder tagits
fram på försök för att i biologiska prover kunna spåra mutagen effekt av krom på
individen. Eftersom celler från målorganen för kromskada ofta är svåra att studera
använder man sig av blodprov där det finns lymfocyter som är kärnbärande.
Metoderna idag är baserade på detektion av DNA förändringar, främst i form av
DNA-protein bindningar, systerkromatidutbyten, strängbrott och på bildning av
den oxiderade deoxynucleosiden 8-hydroxy-deoxyguanosine (8-OHdG) som ett
utryck för oxidativ stress (18, 74, 113). I en pilotstudie undersöktes lymfocyter
från kromatarbetare exponerade för sexvärt krom <10 µg/m3 (några mätvärden
högre, som mest 55 µg/m 3 ). Jämfört med kontrollerna hade de kromexponerade
högre kromnivåer i blod och urin. Någon ökad förekomst av DNA-strängbrott
eller 8-OHdG sågs dock inte (34). Den genotoxiska effekten hos svetsare i rostfritt
stål bedömdes vid tiden för IARC 1990 fortfarande som inkonklusiv. Senare
studier av svetsare i rostfritt stål (bågsvetsning) har påvisat en signifikant ökad
frekvens kromatidbrott vid en medelexponering för 35 µg sexvärt krom/m 3 (0,6252 µg/m 3 ) (44) (tabell 3). Hos svetsare i rostfritt stål som använt andra metoder
(TIG, MIG/MAG) med en uppmätt medelexponering för sexvärt krom på 1,8
µg/m 3 (0,04-12 µg/m 3 ) såg man inte någon ökad frekvens DNA-skador (45). Hos
svetsare exponerade för krom och nickel (urinnivåer motsvarande exponering för
70-80 µg CrO 3 /m3 och nickel <100 µg/m 3 ) sågs en signifikant ökad frekvens
DNA-protein korsbindningar men inga tecken på DNA-strängbrott (82) (tabell 3).
I en senare studie av svetsare med högre exponering för krom och nickel
(erytrocytnivåer motsvarande exponering för ca 100 µg CrO 3 /m3 och 300 µg
Ni/m3 ) sågs en signifikant ökad frekvens av DNA-strängbrott (112) (tabell 3).
Frekvensen systerkromatidutbyten var signifikant lägre hos svetsare jämfört med
kontrollgruppen i den första studien men signifikant förhöjd i den senare studien.
Då olika resultat avseende systerkromatidutbyten även tidigare har rapporterats
diskuterar författarna andra faktorer än kromexponering som skulle kunna påverka
testresultatet såsom nickelexponering, ålder, rökning och alkoholintag (112).
29

Författarna diskuterar också den mättnadseffekt av DNA-proteinkorsbindningar i
lymfocyter man tidigare sett (18) vid en kromkoncentration i erytrocyter på 7-8
µg/l motsvarande exponering för 30 µg CrO3 /m3 luft. Detta skulle kunna vara en
möjlig orsak till att man vid exponering för lägre kromhalter i huvudsak ser DNAprotein korsbindningar och att det vid exponering för högre kromnivåer i stället är
DNA-strängbrott som dominerar (112). Om tidigare teori stämmer, att det är
DNA-proteinkorsbindningarna som är viktigast för cancerutveckling, så menar
författarna att en lägre exponeringsnivå skulle vara mera riskabelt jämfört med en
en exponeringsnivå över 50 µg/m 3 (112). En annan allmänt spridd hypotes är att
höga kromnivåer är värst då cellens reparationssystem inte hinner med att reparera
DNA-strängbrotten.
Carcinogenicitet
Humandata
Lungcancer
Misstanken om kroms cancerframkallande effekt uppstod redan för 100 år sedan
och efter det har åtskilliga studier gjorts för att belysa ett sådant samband. Både
kroms valenstal samt löslighet är av betydelse för den cancerframkallande effekten. IARC sammanfattade 1990 (42) att det finns tillräckliga bevis för att de
sexvärda kromföreningar som finns vid produktion av kromater och kromatpigment samt förkromning är cancerframkallande på människa. Vid svetsningsarbete fanns begränsat stöd för cancerframkallande effekt av svetsrök och svetsgaser men man bedömde att svetsrök sannolikt var cancerframkallande. Metalliskt
krom och trevärt krom klassades inte som cancerframkallande då bevis för cancerframkallande effekt på människa saknades. Problemet med många studier är att
det ofta är bristfälligt med exponeringsdata avseende krom, asbest och rökning
vilket gör riskuppskattningar osäkra. Det är också svårigheter med att extrapolera
data från djurförsök. I en reviewartikel av Langård 1993 (59) sammanfattades att
sexvärt krom är cancerframkallande vid inhalation. Zinkkromat bedömdes högpotent men även kalciumkromat konstaterades vara carcinogent.
Kromatproduktion. På 50-talet började man i USA, Storbritannien, Japan,
Tyskland och Italien uppmärksamma att kromatarbetare oftare än andra drabbades
av cancer i lungor och näsa och efter det har ett stort antal epidemiologiska studier
utförts som visat ett klart samband mellan dödlighet i cancer och arbete inom
kromatproduktion. Under senare år har lungcancerdödligheten sjunkit. I en brittisk
uppföljningsstudie (tabell 2) sågs fördubblad lungcancerdödlighet bland kromatarbetare i två fabriker, anställda före processförändring 1958-60 då man tog bort
kalksten ur kromatproduktionsprocessen (21). I en tredje kromatfabrik som lades
ner 1966 var lungcancerdödligheten inte lika förhöjd. Bland anställda efter
processförändringen sågs inte längre någon förhöjd lungcancerdödlighet. Orsaken
bedömdes vara att kalciumkromat inte längre bildades i processen samt förbättrad
hygien. Några mätvärden fanns inte och inte heller uppgift om rökvanor eller
asbestexponering. En liknande processförändring gjordes också i Tyskland 195763 (56) varefter man även där såg att lungcancerdödligheten sjönk (tabell 2).
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Tabell 2. Epidemiologiska studier avseende lungcancerdödlighet hos kromexponerade
arbetare. Förväntat antal fall baserat på dödlighet i den allmänna befolkningen i aktuellt
område
Studie-population

Observerat
antal fall

Förväntat
antal fall

Standardiserad
mortalitetsratio
(95% CI)

Ref.

Två fabriker med kromatproduktion
Anställda före 1958-60;
1422 arbetare

175

88,97

1,97

21

Anställda efter 1960; 670 arbetare
En fabrik med kromatproduktion.
Anställda före 1965; 199 arbetare

14
12

13,7
9,91

1,02 (0,56-1,71)
1,21

21
21

Två fabriker med kromatproduktion
Anställda före 1957-63;
739 arbetare

66

32,27

2,27 (1,78-2,85)

56

Anställda efter 1957-63;
678 arbetare

9

7,34

1,26 (0,58-2,38)

56

Kromatfabrik byggd 1971. Första
anställning; 353 arbetare

2

2,1

0,97 (0,17-3,06)*

80

Tidigare anställning i.annan
kromatfabrik; 45 arbetare

3

1,22 per 3 års exp
(1,03-1,45)*

80

Fem fabriker med Kromatpigmenttillverkning Först anställda 19501975; 666 arbetare

3

2,95

1,02 (0,21-2,98)

49

män: 40
kvinnor: 15

25,41
8,57

1,57 (1,13-2,14)
1,75 (0,98-2,89)

92

En fabrik med ytbehandling
Först anställda 1946-1975;
812 män, 950 kvinnor
* 90% CI

Den kvarstående riskförhöjningen tolkades bero på rökning och exponering för
asbest.Inga exponeringsdata redovisades före 1977 p.g.a. olika analysmetoder.
Mellan 1977-87 uppmättes årsmedelvärden på 12-73 µg Cr/m3 (56). När arbetarna
vid en kromatfabrik i USA byggd 1971 följdes upp 1989 (tabell 2) sågs inte någon
ökad dödlighet i lungcancer bland de 353 arbetare som började inom
kromatindustrin 1971. Däremot sågs en ökad risk (3 av 5 lungcancerfall) bland de
45 arbetare som flyttat med från annan kromatproduktionsfabrik där exponeringen
för totalkrom enligt personburen luftmätning var 5-20 ggr högre (50-5670 µg
Cr/m3 jämfört med max 289 µg Cr/m3 med >99% av värdena under 50 µg Cr/m3 ).
Studiens uppföljningstid var kort och detta i kombination med liten studiestorlek
gör resultaten enligt författarna osäkra (80).
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Krompigmentproduktion. Flera epidemiologiska studier har rapporterat en ökad
risk för lungcancer bland arbetare i pigmentproduktionsindustrin främst vid framställning av zinkkromat (59). Även vid exponering för blykromat har en ökad risk
för lungcancer rapporterats (59). I en japansk kohortstudie omfattande 666 arbetare
i krompigmentindustrin studerades 1989 lungcancerdödligheten bland arbetare som
arbetat minst ett år mellan 1950-75 (tabell 2). Studien kunde inte påvisa någon
förhöjd lungcancerrisk vid exponering för zink-, bly- eller strontiumkromat (49).
Några exponeringsdata fanns inte heller i denna studie.
Kromexponerade ytbehandlare. Tidigare studier har visat en ökad lungcancerdödlighet bland ytbehandlare exponerade för sexvärt krom (58). Även i en senare
studie från Storbritannien (tabell 2) där ytbehandlare som arbetat minst sex månader mellan 1946-75 följdes upp 1995 har detta visats (92). Vid mer än 5 års exponering som ytbehandlare (för sexvärt krom men även för en del nickel) sågs en
ökad lungcancerdödlighet (tabell 2). Man uppskattade att luftnivåerna av sexvärt
krom före 1973 sannolikt låg högre än 25 µg/m 3 . Uppgifter om rökvanor saknades. Bland ytbehandlare enbart exponerade för nickel sågs ingen ökad lungcancerdödlighet (92). Vid en efterföljande analys baserad på dessa resultat har en
riskuppskattning gjorts för lungcancer bland ytbehandlare där den relativa risken
varierat mellan 1,22-1,62 beroende på vilka definierade confoundingfaktorer som
funnits (93).
Ferrokromarbetare. Tidigare studier har inte kunnat klargöra om ferrokromarbete innebär en ökad risk för lungcancer (58). Någon aktuell studie finns inte.
Svetsare. Vid svetsning i rostfritt stål bildas sexvärda kromföreningar. Flera
undersökningar har studerat sambandet mellan exponering för rök bildad vid
svetsning i rostfritt stål och utveckling av lungcancer. En metaanalys av fem
studier visade överrisk för lungcancer (OR 1,9, 95% CI 1,3-2,9) då hänsyn togs
till rökning och asbestexponering (89). I en fall-kontrollstudie där fallen bestod av
lungcancerpatienter och kontrollerna drogs slumpvis från studiebasen observerades att tre fall men ingen kontroll hade svetsat krom- och nickelinnehållande
legeringar under mer är 6000 timmar (48). Det har hävdats att både svetsare som
arbetar i rostfritt stål och låglegerat stål har överrisk för lungcancer (5, 20, 38, 60,
72, 76). Moulin publicerade 1997 en metaanalys av 49 publicerade epidemiologiska studier (31 kohort-studier, 18 fall-kontrollstudier) av svetsare (77). I slutsatsen konstateras att den relativa risken för lungcancer är 30-40% högre bland
svetsare jämfört med den allmänna befolkningen. I analysen redovisas en överrisk
för både svetsare som arbetar i låglegerat stål och rostfritt stål. Analysen av
sambandet mellan svetsning i låglegerat stål och lungcancer baseras på fyra
studier. I de två studierna med högst riskestimat tas inte hänsyn till en befintlig
asbestexponering. I en uppföljningsstudie av svetsare i rostfritt stål anställda minst
fem år mellan 1950-65 sågs förhöjd mortalitet i lungcancer i en ”högexponerad”
grupp som exponerats för sexvärt krom, sannolikt över 20 µg/m 3 (75).
Nasalcancer
Att yrkesmässig exponering för sexvärt krom kan medföra ökad risk för cancer i
näsans bihålor är känt sedan tidigare (42). En nordisk fall-kontrollstudie initiera32

des för att studera cancer i näsan och dess bihålor och sambandet mellan flera
olika exponeringar. Dessa cancrar var vanligare hos svetsare som exponerats för
krom och nickel, OR 3,3, 95% CI 1,1-9,4 (39). En ökad risk för cancer i näsa eller
bihålor (fyra fall observerade, 0,26 fall förväntade, SMR 1538) sågs hos personer
som arbetat mer än 20 år och haft ”hög” exponering för sexvärt krom uppskattad
efter yrkeskategori. Efter processförändring på 60-talet eliminerades överrisken
vilket förklarades med att kalciumkromat inte längre bildades (21). I en fallbeskrivning presenterades 4 fall av cancer i nasalregionen bland arbetare som
arbetat 19-32 år på samma kromatfabrik (85). Tre av dessa hade dessförinnan
genomgått behandling p.g.a. lungcancer de utvecklat efter 6-15 års arbete. Några
uppgifter om antalet arbetare, exponeringstyp eller tobaksbruk fanns inte med. Det
finns också studier där ingen förhöjd risk för nasalcancer observerats trots förhöjd
lungcancerrisk (56).
Annan cancer
Ökad risk för cancer i matsmältningskanalen har noterats i flera studier av kromexponerade arbetare och skulle kunna förklaras med att inandade partiklar av
sexvärt krom sväljs ner och exponerar magsäck och tarm (59). Bland svetsare har
förutom förhöjd lungcancerrisk även setts förhöjd risk för mag- och njurcancer
(52). Bland kromatarbetare anställda före 1965 sågs trots förhöjd lungcancerrisk
ingen ökad dödlighet i gastrointestinal cancer (21).
Djurdata
Enligt IARCs sammanställning 1990 finns tillräckliga bevis i djurstudier för
cancerframkallande effekt av de sexvärda kromföreningarna kalciumkromat,
zinkkromat, strontiumkromat och blykromat. Det finns begränsat stöd i djurförsök
för att de sexvärda kromföreningarna kromtrioxid (kromsyra) och natriumdikromat är cancerframkallande. Det finns otillräckliga bevis för cancerframkallande effekt av metalliskt krom, bariumkromat och trevärda kromföreningar
hos försöksdjur. Otillräckliga bevis finns också för att svetsrök är cancerframkallande hos försöksdjur. Några nytillkomna studier som kan bekräfta eller
motbevisa IARCs slutsats har inte gått att finna.
Dos-respons/dos-effekt samband
Det finns uppenbara svårigheter att ta fram säkra dos-responssamband för sexvärt
krom då exponeringsdata är bristfälliga även i senare studier. Därtill kommer
annan exponering för nickel, asbest och rökning som i vissa fall gör det svårt att
särskilja effekten av krom. Enligt sammanställning i tabell 3 har risk för luftvägsirritation rapporterats vid kromsyranivå i luft på 1-2 µg/m3 och övergående nedsatt
lungfunktion och kromsår i näsan rapporterats vid en kromsyranivå i luft på 220 µg/m 3 . Nässeptumperforation har rapporterats vid luftexponering för sexvärt
krom på 11 µg/m3 där frekvensen sedan ökar vid ökad exponering. Vid totalkromnivå på 4-6 µg/m 3 har njurpåverkan med ökad utsöndring av NAG och ß 2 mikroglobulin rapporterats. Njurpåverkan har setts bland svetsare med urinkrom-
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Tabell 3. Rapporter om hälsoeffekter utöver lungcancer kopplade till yrkesmässig
exponering för krom (µg/m 3)
Exponering
Totalkrom

CrO3

Exponeringssituation

1-1,9

Ytbehandling

19

60% med objektiv näsirritation;
21% med atrofi i nässlemhinnan

65

2-20

Ytbehandling

24

65

Ytbehandling

34

Övergående lungfunktionsnedsättning. 50% näsirritation,
30% atrofi, 33% nässår, 21%
perforation
24% med ökad utsöndring av
NAG och15% med ökad uts av
ß2-mikroglobulin

4-8

Ytbehandling

13

15% med ökad utsöndring av
ß2-mikroglobulin

67

11-20

Ytbehandling

5

60% med ökad utsöndring av
ß2-mikroglobulin
40% nässeptumperforation

67

11
(0,5-40)

Ytbehandling

29

48% med sår i näsan
10% med perforation

64

15
(4-74)

Ytbehandling

17

59% med näsirritation
82% hudirritation 65% hudsår

70

>20

Svetsare i rostfritt
Svetsare i räls

37
8

35% med luftvägsbesvär
50% med luftvägsbesvär

88

28
(0,7-168)
<50
(vanligen)
64
(7-161)
75
(7,5-422)
70-80
(uppskattat
värde)
100
(uppskattat
värde)

Ytbehandling

31

64

Kromatproduktion

43

Svetsare i rostfritt
stål
Svetsare i rostfritt
stål
Svetsare i rostfritt
stål

52

68% med sår i näsan
35% med perforation
21% med ökad utsöndring av
retinolbindande protein
17% med ökad utsöndring av
ß2-mikroglobulin
Ökad frekvens kromatidbrott

39

Ökad frekvens DNA-proteinkorsbindningar

82

Svetsare i rostfritt
stål

39

Ökad frekvens DNA-strängbrott
Ökad frekvens systerkromatidutbyten

112

4
(0,4-183)

35
(0,6-252)

Antal Observerade effekter
män

42

Ref.

69

30
107
44

nivå på 30 µg/g kreatinin varför 15 µg/g kreatinin föreslagits som tröskelvärde för
njurtoxicitet. Samma exponering verkar hos olika individer ge upphov till olika
kromnivåer i biologiska prover och olika grader av toxisk effekt. I blodprov från
svetsare i rostfritt stål har man sett ökad frekvens kromatidbrott vid luftexponering
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för sexvärt krom på 35 µg/m 3 (0,6-252 µg/m 3 ), ökad frekvens DNA-protein korsbindningar vid 70-80 µg/m 3 och ökad frekvens DNA-strängbrott vid 100 µg/m 3 .
Lungcancerincidensen bland kromexponerade arbetare är mindre hos dem som
arbetar idag jämfört med för 30 år sedan, sannolikt p.g.a. att arbetsmiljö och
arbetsmetoder förbättrats vilket medfört minskad exponering. Den Holländska
expertgruppen för hygieniska gränsvärden har nyligen bedömt att 40 års exponering
för 8 µg sexvärt inhalerbart kromdamm/m3 ger med linjär extrapolering ett tillägg till
lungcancermortalitetsrisken med 1,4 fall per 100 exponerade (22).
Slutsatser
Kritisk effekt vid yrkesmässig exponering för sexvärt krom är irritationseffekter
på slemhinnor i övre och nedre luftvägar. Även mutagen effekt har påvisats i
blodprov från kromexponerade svetsare. Sexvärt krom är vid slemhinne- och
hudkontakt frätande och hudkontakt kan inducera kontaktallergi. Även astma
finns beskrivet. Sexvärt krom är cancerframkallande och har vid yrkesmässig
exponering visats kunna orsaka cancer i lunga och näsa. Sexvärt krom har i djurförsök medfört reproduktionsstörning.
Trevärt krom kan ge upphov till hudirritation och allergiskt kontakteksem. Data
för fastställande av kritisk effekt vid yrkesmässig exponering för trevärt krom,
metalliskt krom och andra kromföreningar saknas.
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Vetenskapligt Underlag för Hygieniska Gränsvärden
Pentylacetat (amylacetat)
2000-06-14
Pentylacetat förekommer i flera isomera former, ofta i blandning. Teknisk pentylacetat består till största delen av 1-pentylacetat (4). Beteckningen ”pentylacetat”
används i detta underlag, när det inte angivits vilken/vilka isomerer som avses.
Oftast avses dock sannolikt 1-pentylacetat.
Kemisk-fysikaliska data. Användning
1-pentylacetat
CAS nr
Synonymer
Formel
Kokpunkt
Smältpunkt
Densitet
Ångtryck
Mättnadskonc.

628-63-7
n-amylacetat, 1-amylacetat
CH3 COO(CH2 )4 CH3
149°C
-70,8°C
0,879 g/ml (20°C)
0,53 kPa (20°C)
5230 ppm (20°C)

3-metylbutylacetat
CAS nr
Synonymer
amylacetat
Formel
Kokpunkt
Smältpunkt
Densitet
Ångtryck
Mättnadskonc.

CH3 COO(CH2 )2 CH(CH3)2
142°C
-78,5°C
0,876 g/ml (15°C)
0,53 kPa (20°C)
5230 ppm (20°C)

2-metylbutylacetat
CAS nr
Synonymer
Formel
Kokpunkt
Smältpunkt
Densitet
Ångtryck

624-41-9
(isoamylacetat)*
CH3 COOCH2 CH(CH3)CH2 CH3
141-142°C
0,880 g/ml (12,5°C)
-

123-92-2
isopentylacetat, i-pentylacetat, isoamylacetat, i-
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1-metylbutylacetat
CAS nr
Synonymer
Formel
Kokpunkt
Smältpunkt
Densitet
Ångtryck
Mättnadskonc.

626-38-0
2-pentylacetat, 2-amylacetat, sek-amylacetat**,
2-acetoxipentan
CH3 COOCH(CH3 )(CH2 )2 CH3
134°C
-78,5°C
0,864 g/ml (20°C)
0,93 kPa (20°C)
9180 ppm (20°C)

3-pentylacetat
CAS nr
Synonymer
Formel
Kokpunkt
Smältpunkt
Densitet
Ångtryck

620-11-1
3-amylacetat, 3-acetoxipentan
CH3 COOCH(CH2 CH3 )2
133°C
0,871 g/ml (20°C)
-

1,1-dimetylpropylacetat
CAS nr
Synonymer
Formel
Kokpunkt
Smältpunkt
Densitet
Ångtryck

625-16-1
tert-amylacetat, 2-metyl-2-butylacetat
CH3 COOC(CH3 )2 CH2 CH3
124,5°C
0,874 g/ml (19°C)

För samtliga isomerer gäller: molvikt 130,18;
omräkningsfaktor (20°C): 1 ppm = 5,402 mg/m3, 1 mg/m3 = 0,185 ppm
*oegentligt namn som kan förekomma i äldre litteratur
**med sek-amylacetat avses i regel denna förening, men namnet är ej entydigt

Pentylacetat är vid rumstemperatur en färglös vätska med karakteristiskt fruktig
doft (4, 13, 21). Lukttröskeln för 1-pentylacetat har i olika studier angivits till ca
0,01-7 ppm och för 3-metylbutylacetat till 0,001-200 ppm (2). Pentylacetat är
svårlösligt i vatten, men vattenlösligheten varierar något mellan olika isomerer
(6, 31). Pentylacetat, framför allt 1-pentylacetat och 1-metylbutylacetat, används
som lösningsmedel för bl a lack, färg, konstläder, tryckeriprodukter, cellulosa och
möbelpolish (13). 1-Pentylacetat har använts terapeutiskt som antiinflammatoriskt
medel (4, 6). 1-Pentylacetat har identifierats i bl a frukt, medan 3-metylbutylacetat
förekommer som feromon hos vissa skalbaggar (13).
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Upptag, biotransformation, utsöndring
Pentylacetat tas lätt upp från lungorna. Fördelningskoefficienterna humanblod/luft
in vitro för 1-pentylacetat och 3-metylbutylacetat rapporterades i ett arbete till 92
respektive 59 (21). Signifikant upptag genom huden av pentylacetat i vätskeform
kan också förekomma. I en studie beräknades hudupptaget på basis av fysikaliska
data för 1-pentylacetat. Upptagshastigheten vid hudexponering för en mättad
vattenlösning av 1-pentylacetat kalkylerades till 0,46 mg/cm2/timme (14). Detta
motsvarar ca 35% av upptaget vid inhalationsexponering för 100 ppm (525 mg/m 3 ).
Pentylacetat hydrolyseras i kroppen till acetat (ättiksyra), en normalt förekommande metabolit i den allmänna ämnesomsättningen, och pentanol (amylalkohol)
och biotransformeras sedan vidare (4). In vitro data antyder att 1-pentylacetat
hydrolyseras snabbt i lever och luftvägar hos försöksdjur genom inverkan av
karboxylesteraser (10). Pentanol, som är substrat för enzymet alkoholdehydrogenas är en kompetitiv hämmare vid etanolmetabolism (4).
Toxikologi
Humandata
I en studie exponerades 10 försökspersoner med bibehållet luktsinne under 10
sekunder för 0 ppm, 1,3 ppm, 4 ppm, 13 ppm och 42 ppm ”pentylacetat” (näsandning). Även två andra ämnen testades i studien. Vid alla lufthalter kunde
försökspersonerna känna lukten av ”pentylacetat” och upplevd näsirritation
skattades på en skala från 0 (inte alls) till 100 (motsvarar starkaste tidigare upplevt
irritation). Försökspersonerna skattade i medeltal ca 4 vid kontrollexponering, 10
vid 1,3 ppm, 20 vid 4 ppm och 25 vid exponering för 42 ppm ”pentylacetat”.
Tidalvolymen vid näsandning (”pentylacetat”) minskade med mellan ca 50 ml vid
1,3 ppm och 70 ml vid 42 ppm (37). Författarna ansåg att förändringarna var
signifikanta från 4 ppm. Statistisk bearbetning redovisas dock ej. Det är svårt att
tolka resultaten i denna studie eftersom a) effekterna vid exponering för ”pentylacetat” var otydliga och det är oklart vad som orsakade minskningen i tidalvolym
och b) det i stort sett saknas erfarenheter från andra luftföroreningar med denna
försöksteknik. Denna studie har därför inte använts för att göra en bedömning av
”pentylacetats” irriterande egenskaper.
I andra studier har försökspersoner utan luktsinne använts för att fastställa
tröskelvärden för näsirritation (1, 9, 36). 1648 ppm rapporterades i ett arbete som
tröskelkoncentration vid försök med 1-pentylacetat. Vid försöket (4 försökspersoner) testades ämnet genom att ånga i olika koncentrationer sprutades in i
näsborrarna och ”sniffades” (1, 9). I ett abstrakt uppgavs 266 ppm som tröskelvärde för ”pentylacetat” (4 försökspersoner; näsandning) (36).
Exponering i kammare för 100 ppm ”pentylacetat” under 3-5 minuter rapporterades i en äldre studie med 10 försökspersoner förorsaka lätt obehagskänsla i
halsen (subjektiv bedömning) åtminstone hos några av dessa. En majoritet fick
halsirritation vid lufthalten 200 ppm. Det uppgavs vidare att påtaglig halsirritation
samt mild ögon- och näsirritation förekom vid denna lufthalt. De flesta fick
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irritation av ögon och näsa vid lufthalten 300 ppm. 100 ppm uppgavs av flertalet
försökspersoner som den högsta koncentration som kunde accepteras vid 8 timmars exponering (29). Svag retning på luftrör, ögon, näsa och svalg rapporterades
i en annan äldre studie hos några försökspersoner, som vistades 5 minuter i en
exponeringskammare med 3-metylbutylacetat, vid lufthalten 185 ppm. Vid
1850 ppm var besvären ännu mer utpräglade och de starkaste effekterna beskrevs
för luftvägarna (16). I ett försök, som utfördes under 1900-talets början, exponerades två försökspersoner för 925 ppm 3-metylbutylacetat under 30 minuter. De
rapporterade till en början irritation av svalget med bl a hosta. Sedan uppgav de
dessutom andra symptom t ex ögonirritation, nässekretion, torrhet i halsen,
tryckkänsla och viss trötthet (23).
Få studier över arbetare yrkesmässig exponerade för pentylacetat föreligger.
Enstaka uppgifter om bl a yrsel, svindel, trötthet, hosta, illamående och påverkan
på synnerven har påträffats, men det framgår inte vid vilka lufthalter detta har
observerats (4, 18, 23). Irritationseffekter av ögats bindehinna, men inte påverkan
på hornhinnan rapporterades i en italiensk studie över arbetare som exponerats för
mellan 3750 och 15 000 ppm ”pentylacetat” och dessutom etylacetat (4).
Djurdata
Pentylacetat har låg akut toxicitet vid peroralt intag och vid hudapplikation. LD50
för råtta eller kanin vid peroralt intag har uppgivits till mellan 6,5 och 16,6 g/kg
(20, 22, 28, 35). LD50 vid hudapplikation av blandade isomerer (24 timmar; kanin)
har rapporterats vara >20 ml/kg (>c:a 17,4 g/kg) (35).
Beskrivningar av pentylacetats effekter på försöksdjur efter inhalation berör
framför allt irritation av ögon och luftvägar samt effekter på centrala nervsystemet
och därav följande symptom (tabell 2). Tröskelkoncentration för stimulation av
trigeminusnerven (irritation) hos sövda råttor vid exponering för ”pentylacetat”
uppgavs i ett arbete till 252 ppm (34). RD50 (koncentration som orsakar 50%
minskning i andningsfrekvensen) – ett mått på sensorisk irritation i luftvägarna har uppgivits till c:a 1500 ppm i några korttidsförsök med 1-pentylacetat på mus
(8, 3 och 27 citerade i 33), medan RD50 för 3-metylbutylacetat (mus) har rapporterats vara 1056 ppm (27 citerad i 33). Irritation av ögon och luftvägar har också
observerats efter någon minuts exponering av försöksdjur för c:a 2000 ppm 1metylbutylacetat respektive 3-metylbutylacetat (tabell 2).
För att kartlägga påverkan på centrala nervsystemet undersöktes rörelseförmåga
och beteende hos mus i en studie vid akut exponering (20 minuter) för 500, 1000,
2000 respektive 4000 ppm ”pentylacetat” (7). Signifikant minskad aktivitet och
svårigheter att väcka djuren noterades under exponeringen vid lufthalten 4000
ppm. Det uppgavs vidare att djur exponerade för 2000 och 4000 ppm var enkla att
ta bort efter avslutad exponering p g a minskad vakenhetsgrad. Vid exponering för
1000 ppm eller mer noterades munrörelser och darrningar/skakningar samt
kramper vid hantering av djuren. Koncentrationsberoende påverkan på sättet att gå
observerades under exponeringarna vid högre dosnivåer (ej angivet vid vilka
koncentrationer). I äldre studier har balansstörningar observerats på försöksdjur
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vid några timmars exponering för olika isomerer av pentylacetat vid lufthalter från
c:a 3000-5000 ppm (tabell 2).
Andra effekter än de som berör luftvägarna/nervsystemet har rapporterats i ett
fåtal studier över 3-metylbutylacetat och ”pentylacetat” (tabell 2). Äggvita i
urinen, patologiska förändringar i njurar, lever, mjälte, hjärta och binjurar samt
sekundär anemi rapporterades i några äldre studier vid upprepad exponering av
försöksdjur för lufthalter mellan 1850 och 4800 ppm (16, 31). Dessa studier är
dock inte utförda enligt moderna riktlinjer och tillförlitligheten av resultaten är
svår att bedöma. I ett EU-dokument (13) uppges att ”metabolisk obalans i levern”
påvisats hos kanin vid exponering 2 timmar/dag under 120 dagar för ”pentylacetat”, vid lufthalten 1850 ppm. Inga närmare detaljer om studien föreligger och
varifrån uppgiften är hämtad framgår inte klart. I en italiensk studie, som citeras i
den svenska gränsvärdesdokumentationen (4), rapporterades att effekter på levern
påvisats vid histologisk undersökning och serumenzymatisk analys efter exponering av kanin för 4300-5600 ppm ”pentylacetat” 1 tim/dag under 50 veckor. I en
studie på marsvin, där 750 mg/kg och 1500 mg/kg outspädd 1-pentylacetat injicerades i bukhålan noterades förhöjd aktivitet (dosberoende) i serum på enzymet
ornitinkarbamyl-transferas (OCT) och vid histopatologisk undersökning påvisades
måttlig fettdeposition i levern i lågdosgruppen (i högdosgruppen dog 3 av 4 djur).
Det konkluderades av författarna att 1-pentylacetat hade en relativt låg grad av
levertoxicitet (12).
Hornhinneskada (epitelial) - ej längre synbar efter någon dag - rapporterades
vid prövning på kanin med applikation i öga (2 minuter) av ”pentylacetat” i
vätskeform (18). Lätt rodnad slemhinna och tårar uppgavs i en annan studie, då 3metylbutylacetat droppades i ögat på kanin (16). Vid användning av standardiserad test för ögonirritation på kanin gav ”pentylacetat” grad 2 av 10 (35). Smärre
tecken på lokal irritation (grad 3 av 10 ) noterades i samma studie vid applikation
av outspädd ”pentylacetat” på huden på kanin (35). Minimal hudirritation rapporterades vid hudapplikation av outspädd pentylacetat innehållande 60% 1-pentylacetat, 35% 2-metylbutylacetat och 5% 3-metylbutylacetat under ocklusion i 24
timmar på marsvin. Resultatet vid prövning i ”guinea pig maximization test”
indikerade att blandningen möjligen även kunde vara svagt hudsensibiliserande
(5).
Mutagenicitet, carcinogenicitet, reproduktionseffekter
3-Metylbutylacetat var inte mutagent vid prövning med eller utan metabolisk
aktivering på olika stammar av Salmonella typhimurium in vitro och inducerade ej
DNA-skada vid prövning på B. subtilis eller E. coli in vitro (19, 26, 38, 39).
Mutagenicitet/genotoxicitet påvisades inte vid test med 3-metylbutylacetat på
jästsvamp (25, 40). 3-metylbutylacetat var också negativt vid prövning av mutagen aktivitet eller kromosomavvikelser på däggdjursceller in vitro (19, 26). Vidare
rapporterades att mutagen aktivitet (könsceller) inte kunde visas, då 3-metylbutylacetat (renhet >99%) tillfördes bananfluga peroralt (4800 ppm i födan) eller via
injektion (14000 ppm; 14 mg/g lösningsmedel) (17). I en studie där gräshopps45

embryon exponerades för ånga av ”pentylacetat” (lufthalt anges ej) uppgavs ingen
påverkan på celldelningsförloppet ha påvisats vid cytogenetisk test (24).
Carcinogenicitetsdata föreligger inte för någon av isomererna.
Även data angående reproduktionstoxicitet saknas i stort sett. Baserat på resultatet från ett in vitro-försök med celler från hydror bedömdes i en studie (30) att
embryon/foster inte är känsligare än moderdjuren för toxisk påverkan av ”pentylacetat” och 3-metylbutylacetat. Förutom denna studie föreligger två opublicerade
studier (Union Carbide 1994 a,b), som refereras i den tyska gränsvärdesdokumentationen (11). I dessa studier exponerades råtta och kanin för 500, 1000 och
1500 ppm pentylacetat (65% 1-pentylacetat och 35% 2-metylbutylacetat) 6 timmar/dag, dag 6-15 respektive 6-18 under dräktigheten. 1-Pentylacetat och 2metylbutylacetat bedömdes på basis av dessa studier som ej fosterskadande på
kanin vid exponering för 1500 ppm och på råtta vid exponering för 500 ppm (11).
Något minskad fostervikt och ökad incidens av vissa variationer (bl a ofullständig
utspänning av lungblåsor, påverkan på förbening) noterades på råttfoster vid
exponering för 1000 ppm och 1500 ppm (11).
Dos-effekt och dos-responssamband
Data över yrkesmässigt exponerade, som kan utgöra grund för en dos-effekt eller
dos-responsbedömning av pentylacetat, saknas. Irritation av luftvägarnas och
ögonens slemhinnor har dock rapporterats i flera studier vid kammarexponering
av försökspersoner för pentylacetat (tabell 1). I en äldre studie rapporterades lätt
obehagskänsla i halsen hos några personer vid kammarexponering för 100 ppm
”pentylacetat” under 3-5 minuter. Lägre lufthalter rapporterades ej. Påtaglig
halsirritation samt mild ögon- och näsirritation erhölls vid exponering för 200
ppm och det uppgavs att en majoritet upplevde halsirritation vid denna lufthalt.
Irritation av ögon och näsa förekom hos de flesta vid lufthalten 300 ppm (29). I en
annan äldre studie (16) rapporterades svag retning på luftrör, ögon, näsa och svalg
hos några försökspersoner, som vistades 5 minuter i en exponeringskammare med
3-metylbutylacetat, vid lufthalten 185 ppm. Vid lufthalten 1 850 ppm (5 minuter)
uppgavs måttlig retning på luftrör, ögon, näsa och svalg med symptom som hosta,
tryck över bröstet, ”ytligare andning” och tårögdhet (16). Tillgängliga data
medger inte en potensgradering av olika isomerer.
Dos-effektsamband i djurförsök vid inhalationsexponering för olika isomerer av
pentylacetat sammanfattas i tabell 2.
Slutsatser
Den kritiska effekten vid exponering för pentylacetat bedöms vara irritation av
luftvägarna. Detta har rapporterats hos försökspersoner vid korttidsexponering för
lufthalter från 100 ppm. Tillförlitliga studier vid lägre nivåer saknas. Data medger
inte en individuell bedömning av olika isomerer.
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Tabell 1. Effekter på människa vid inhalationsexponering för pentylacetat.
Exponering

Isomer

Effekter

Referens

2 000 ppm,
kort period

1-metylbutylacetat

”mycket obehagligt”

32

1 850 ppm,
5 min

3-metylbutylacetat

måttlig retverkan på luftrör, ögon, näsa och
svalg (hosta, tryck över bröstet, ”ytligare
andning”, tårögdhet)

16

1 648 ppm,
2 sek

1-pentylacetat

”tröskel” för näsirritation

925 ppm,
5 eller 30 min

3-metylbutylacetat

irritation av svalg och ögon nässekretion,
torrhet i halsen, ”tryckkänsla”, viss trötthet

23

266 ppm

”pentylacetat”

”tröskel” för näsirritation vid näsandning

36

200 ppm,
3-5 min

”pentylacetat”

halsirritation hos flertaletav 10, mild ögon- och
näsirritation hos några av 10

29

185 ppm,
5 min

3-metylbutylacetat

svag retverkan på luftrör, ögon, näsa och svalg

16

100 ppm,
3-5 min

”pentylacetat”

lätt ”obehagskänsla” i halsen hos några av 10

29

1, 9

Tabell 2. Effekter på försöksdjur vid inhalationsexponering för pentylacetat
Exponering

Isomer

Djurslag

Effekter

7 500 ppm 2
tim/dag, 60 dagar

”pentylacetat”

kanin

viss degeneration av synnerven

5 000 ppm 13 tim
30 min

1-metylbutylacetat

marsvin

ögon- o nosirritation efter 1 min,
tårflöde efter 5 min, muskelinkoordin. efter 90 min, narkos
efter 5-9 tim; lätt blodansamling i
lungorna

32

4 300-5 600 ppm
1 tim/dag, 50 v

”pentylacetat”

kanin

leverskada

4

4 800 ppm 1
tim/dag, 40 dagar

”pentylacetat”

kanin

inflammatoriska förändringar
iluftvägarna, njurskada,
förändringar i mjälte, lever och
hjärta, anemi

31

4 700 ppm 2
tim/dag, 4 dagar

”pentylacetat”

marsvin

inflammatoriska förändringar i
luftvägarna, njurskada, hepatit,
förändringar i binjurar och mjälte

31
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Tabell 2. Forts.
Exponering

Isomer

Djurslag Effekter

Referens

4 400 ppm 6 tim 45
min

3-metylbutylacetat

katt

tårögdhet, salivflöde; balansstörningar efter 2-3 tim, djup
narkos efter 5-6 tim

16

4 000 ppm, 20 min

”pentylacetat”

mus

bl a minskad aktivitet, svårigheter
att väcka djuren, påverkan på
gångsätt, darrningar/skakningar,
kramper ögonirritation

7

2 850 ppm, 6 tim

3-metylbutylacetat

katt

tårögdhet, salivflöde;
balansstörningar efter 5 tim 35 min

16

2 000 ppm 13 tim
30 min
2 000 ppm, 20 min

1-metylbutylacetat

nosirritation efter 1 min,

32

”pentylacetat”

marsvi
n
mus

ögonirrritation efter 1-30 min bl a
påverkan på gångsätt,
darrningar/skakningar, kramper

7

1 850 ppm,
2 tim/dag,
120 dagar

”pentylacetat”

kanin

”metabolisk obalans i levern”

13

1 850 ppm, 8
tim/dag, 6 dagar

3-metylbutylacetat

katt

tårögdhet, salivflöde,
inflammatoriska förändringar i
luftvägarna, tecken på njurskada,
leverförfettning

16

1 850 ppm

3-metylbutylacetat

katt

15

1 562 ppm, 5 min
1 531 ppm, 10 min
1 438 ppm, 30 min
1 056 ppm, 5min
1 000 ppm, 20 min
252 ppm, 10 sek

1-pentylacetat
1-pentylacetat
1-pentylacetat
3-metylbutylacetat
”pentylacetat”
”pentylacetat”

mus
mus
mus
mus
mus
råtta

omedelbart hosta och irritation av
slemhinnor i ögon, nos o mun
RD50
RD50
RD50
RD50
darrningar/skakningar, kramper
tröskelkoncentration för
stimulation av trigeminusnerven

33
33
8
33
7
34
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Vetenskapligt underlag för hygieniska gränsvärden
Trädamm
2000-06-25
Underlaget baserar sig på ett tidigare publicerat kriteriedokument från den
Nordiska Expertgruppen (9), två internationellt publicerade litteratursammanställningar (8, 43) samt originallitteratur från perioden 1986-1998. I texten
förekommer en del förkortningar. Dessa redovisas i bilaga 1.
Inledning
I den internationella litteraturen delas träslag in i mjuka respektive hårda träslag.
Dessa två uttryck är en översättning från de engelska benämningarna softwood
respektive hardwood (29). I Sverige motsvaras detta av beteckningen barrträd
respektive lövträd. Till de mjuka träslagen räknas bl a de nordiska barrträden gran
(Picea abies), tall (Pinus sylvestris) och lärkträd (Larix) men även bl a ceder
(Cedrus, Chamaecyparis), cypress (Cupressus), hemlock (Tsuga), redwood
(Sequioa sempervirens) och Western Red Cedar (Thuja plicata). Till de hårda
träslagen räknas bl a ask (Fraxinus), asp (Populus), björk (Betula), bok (Fagus),
ek (Quercus), körsbär (Prunus), mahogny (Meliaceae) och teak (Tectona grandis). De träslag som huvudsakligen används i den svenska träbearbetande
industrin samt vid träslöjden i skolorna är gran, tall, ask, asp, björk, bok, ek,
körsbär, abachi (Triplochiton scleroxylon), jelutong (Dyera costulata), mahogny
och teak. En översikt av de latinska och de allmänna namnen på de flesta av de
mjuka respektive hårda träslag som nämns i detta dokument återfinns i bilaga 2.
Kemiska egenskaper
Trä består huvudsakligen av cellulosa, hemicellulosa och lignin. En del träslag
innehåller s k extraktivämnen. Extraktivämnena delas vanligen in i tre huvudgrupper; alifatiska ämnen (huvudsakligen fetter och vaxliknande ämnen), terpener
och terpenoider samt fenoliska ämnen. Utöver dessa ämnesgrupper förekommer
även låga halter av mineraler, proteiner, syror, alkaloider och kolhydrater så som
glukosider och saponider.
Fysikaliska egenskaper
Träpartiklar varierar i storlek och form. Storleken av träpartiklarna vilka genereras
under bearbetning av materialet är beroende bl a av vatteninnehåll, bearbetningsmetod samt träslag. Den respirabla fraktionen (se nedan) av trädamm som alstras
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vid bearbetning av hårda träslag är ofta högre jämfört med den fraktion som uppkommer vid bearbetning av mjuka träslag (43).
Provtagning av trädamm.
Mätning av den personliga exponeringen för trädamm utförs genom att personen
får bära en pump vilken via en plastslang ansluts till ett filter med en diameter av
37 mm vilket är placerat i en speciellt utformad kassett. Den uppsamlade mängden
damm på filtret vägs och utgör ett mått på den halt som personen exponeras för.
Denna halt benämns totaldammhalt. En ny internationell standard för mätning av
damm har nu antagits i Sverige, SS-EN 481 (53) där dammet indelas i tre fraktioner:
Inhalerbar fraktion = den del av den totala mängden luftburna partiklar som
kan inandas genom mun och näsa. Partikelstorleken är upp till 50-100 µm.
Thorakal fraktion = den del av de inhalerbara partiklarna som passerar struphuvudet. Partikelstorleken är <10 µm.
Respirabel fraktion = den del av de inhalerbara partiklarna som når ner till de
delar av luftvägarna som saknar cilier. Partikelstorleken är <4 µm.
Mätning av totaldamm och mätning av damm enligt den nya konventionen
genomförs med olika typer av filterkassetter. Vid en parallell mätning med de
olika metoderna på samma person kan t ex den uppmätta halten av inhalerbart
damm vara högre än totaldammhalten.
Bedömningar av sambandet mellan exponering och hälsoeffekter görs i dagsläget utgående från totaldammvärden. I framtiden är det sannolikt att hälsoeffekter
kommer att bedömas i relation till halter av trädamm som fastställts med andra
provtagningsmetoder.
Lufthalter av trädamm vid bearbetning av trä
Exponering för trädamm, mätt som totaldamm eller inhalerbart damm, vid
sågverk och snickerier i olika länder redovisas i tabell 1.
Exponering för totaldamm från tall bland 48 arbetare vid fyra olika svenska
sågverk vilka sågade landlagrad fura (12) var mellan 0,1-1,1 mg/m3 (GM =
0,3 mg/m3 ). En undersökning av 38 svenska snickeriarbetares exponering för
totaldamm från fura vid fyra olika snickerier visade på en exponering mellan
0,1-4,6 mg/m3 (11). Exponeringen för trädamm vid olika arbetsmoment inom
träbearbetande industrier i Sverige har nyligen undersökts (34). Den högsta
exponeringen erhölls vid arbetsmomenten sågning (0,2-4,1 mg/m3 ), avsyning
(0,4-5,6 mg/m3 ) samt putsning (0,3-7,3 mg/m3 ). Av totalt 125 dagsmedelvärden
överskreds gränsvärdet (2 mg/m3 ) vid 16% av mätningarna. Totaldamm och
inhalerbart damm mättes parallellt och den inhalerbara halten var ca tre gånger så
hög som totaldammhalten. I en undersökning bland 200 träindustrier i Danmark
fann man att manuell slipning genererade de högsta halterna av totaldamm med ett
geometriskt medelvärde (GM) av 3,71 mg/m3. En kombination av svarvning,
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Tabell 1. Lufthalter (mg/m3) av trädamm i sågverk och snickerier, personburen
provtagning. GM = geometriskt medelvärde
Land

Spridning

Träslag

Referens

Sverige (1996, 1997)1
Sverige (1997)1
Danmark (1993)1

0,10-4, 6
0,10-7,30
0,51-3,71 (GM)

Mjuka
Mjuka och hårda
Mjuka och hårda

(11), (12)
(34)
(60)

England (1991)2

0,30-55,2

Mjuka och hårda

(21)

Nederländerna (1995)2
Kanada (1994)1

0,82-9,79 (GM)
<0,08-52,0

Anges ej
Mjuka

(49)
(55)

1

Totaldamm

2

Inhalerbart damm

planslipning samt kapning av trä gav också relativt höga halter (GM = 1,421,68 mg/m3 ). I undersökningen utfördes totalt 752 personburna totaldammsmätningar (60). Exponering för inhalerbart damm genomfördes vid sju träindustrier i England (21). Exponeringen vid personburen provtagning varierade
mellan 0,3-55,2 mg/m3 . I en holländsk (49) studie redovisas exponeringen för
inhalerbara halter av trädamm vid olika arbetsmoment i två snickerier och en
möbelfabrik. Slipning gav högst exponering (>5 mg/m3). Andra arbetsuppgifter
med relativt hög alstring av damm var sågning, sopning samt fräsning. Mätningarna genomfördes som heldagsmätningar (199 personburna och 164 stationära mätningar). Exponeringen vid personburen provtagning för trädamm i samband med
sågning av våtlagrade stockar vid två kanadensiska sågverk visade en medelexponering av 0,51 mg/m3 (<0,08-52 mg/m3 ). Totalt togs 237 totaldammsprover och
36% (85 st) av dessa hade en halt underskridande detektionsgränsen 0,08 mg/m3
(55).
Några studier där man studerat partikelstorleksfördelningen av trädamm vid
olika arbetsmoment eller vid olika typer av träbearbetande industrier har inte
återfunnits.
Upptag, distribution och utsöndring
Inga vetenskapliga studier som har belyst upptag, distribution och utsöndring hos
människa eller djur har återfunnits.
Toxiska effekter
Djurdata
Lapptest på marsvin har visat olika sensibiliseringspotential av extrakt från de
mjuka träslagen Western Red Cedar (WRC), douglasgran (Pseudotsuga menziesii)
och hemlock. Sensibiliseringspotentialen var dock beroende av vilken
extraktionskemikalie som användes (43). Inhalationsstudier utförda på marsvin
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har varit svårtolkade eftersom det inte gått att utröna om effekterna orsakats av
trädamm eller mögelsvamp och lavar som är naturligt förekommande i träet (43).
I en studie på hanråttor (Sprague-Dawley) undersöktes effekten av en engångsdos intratrakealt av respirabelt trädamm från tall (15 mg i 1 ml koksalt) och
respirabelt trädamm från tall där cellulosan extraherats bort med organiskt
lösningsmedel (extrakt från 15 mg trädamm i 1 ml koksalt) samt för ren cellulosa
(15 mg i 1 ml koksalt) (54). Kontrollgruppen fick fysiologisk koksaltlösning
intratrakealt. Histopatologiska undersökningar av lungvävnaden efter en vecka
respektive en månad visade på fibrosliknande förändringar bland råttorna som
exponerats för trädamm från tall och cellulosa. Det cellulosafria extraktet
inducerade inte några patologiska förändringar i lungan. Författarna hänförde
resultaten till en effekt av cellulosainnehållet i trädamm.
Humandata
Övre luftvägar
Effekter som påvisats i näsa efter trädammsexponering är hypersekretion,
nästäppa samt minskad mucociliär clearance (9).
Manliga anställda (n=168) vid snickerier i Australien där de hårda träslagen
tasmansk ek, teak, nyatoh (Palaquium sp., Payena sp.) samt en tallart (Pinus
radiata) bearbetades undersöktes med avseende på respiratoriska effekter genom
personliga intervjuer. Den genomsnittliga exponeringen för inhalerbart trädamm
uppmättes till 3,7 mg/m3 (0,4-24 mg/m3 , 171 mätningar). Jämfört med en kontrollgrupp bestående av 46 individer (rörmokare, kyltekniker, elektriker och verkstadsarbetare) rapporterade snickeriarbetarna mer irritativa symtom från ögon, öron
och näsa. Författarna fann ingen statistiskt signifikant korrelation mellan prevalensen av dessa symtom och den uppmätta halt av trädamm vilken individen
exponerades för. De individer som ingår i kontrollgruppen är troligen också
exponerade för irriterande ämnen varför sambandet mellan subjektiva symtom och
trädamm kan ha undervärderats (47). Manliga snickeriarbetare i Nya Zeeland
(n=44) vilka arbetade med träslaget rimu (Dacrydium cupressinum) rapporterade
statistiskt signifikant oftare (p <0,01) symtom som arbetsrelaterad hosta, nästäppa,
slem från näsan samt arbetsrelaterad snuva jämfört med en ålders- och
rökmatchad kontrollgrupp bestående av kontorister (n=38). Trädammhalten
uppmättes till mellan 1,0-25,4 mg/m3 med ett medianvärde av 3,6 mg/m3 och 32%
av proven låg över det gällande gränsvärdet på 5 mg/m3. Någon relation mellan
halten av trädamm respektive anställningstid och graden av symtom redovisas ej i
studien (46).
Irritationer i ögon och kronisk snuva var signifikant korrelerade (p <0,05) till
exponering för trädamm från hårda träslag. Inga trädammhalter redovisas (17).
Bland 39 slöjdlärare som exponerats för en totaldammhalt mellan 0,121,18 mg/m3 (respirabel fraktion 0,02-0,21 mg/m3) från bland annat tall hade fler
individer symtom av typen rhinit, nästäppa, irritation och klåda i näsan i slutet av
arbetsveckan jämfört med en kontrollgrupp (n=32) som bestod av annan personal
på skolan. Symtomen förbättrades under kortare och längre ledighet. Den mucociliära clearance försämrades under veckan. Man fann ingen korrelation och inget
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dos-effekt samband mellan dammhalt och symtom från näsan (64). I en annan
svensk studie undersöktes 40 slöjdlärare med avseende på inflammatoriska markörer i nässköljvätskan, men inga tydliga tecken på inflammation observerades
(65).
Ett fall av allergisk rhinit och konjunktivit har konstaterats hos en guldsmed
som exponerades för damm från benved (Euonymus europaeus) (24).
Nedre luftvägar
Western red cedar. Vedal et al. (58) rapporterade en prevalens på 8% av arbetsrelaterad astma bland 652 undersökta sågverksarbetare som hanterade Western
Red Cedar (WRC). Kriterierna för den arbetsrelaterade astman var återkommande
pip i bröstet, hosta, slem, svårt att andas eller tätt i bröstet och att dessa symtom
inte upplevts innan anställning vid sågverket samt att dessa symtom förbättrades
över veckoslut eller längre ledighet. Arbetsrelaterad astma var vanligare bland de
som varit anställda 10 år eller längre. Exponeringsnivån för 334 arbetare uppskattades från resultaten av 46 stationära mätningar, 32 personburna mätningar,
yrkestitel samt arbetsplats. Prevalensen av arbetsrelaterade ögonsymtom ökade
vid exponering för totaldammhalter ≥ 2,0 mg/m3 (p=0,02). Efter justering för
rökvanor, längd, ålder och etnisk tillhörighet hade arbetare vilka exponerades för
dammhalter ≥ 2,0 mg/m3 statistiskt signifikant lägre FVC och FEV1 (p <0,05).
Kontrollgruppen utgjordes av 440 manliga kontorsanställda.
Vedal et al. studerade 227 av dessa arbetare med avseende på bronkiell hyperreaktivitet i en longitudinell studie över tre år (59). Den bronkiella hyperreaktiviteten diagnosticerades genom provokation med metakolin. Femton procent
av individerna hade en diagnosticerad icke-specifik bronkiell hyperreaktivitet
under den tid studien genomfördes medan 17% av arbetsstyrkan antingen
utvecklade bronkiell hyperreaktivitet eller återhämtade sig från denna under
studiens genomförande. Prevalensen av förekomst av IgE-antikroppar mot
plikatinsyra bland individer med hyperreaktivitet var högre jämfört med dem som
inte hade eller utvecklade/återhämtade sig från bronkiell hyperreaktivitet under
treårsperioden. Resultaten indikerar att immunologisk känslighet mot plikatinsyra
är associerad till utveckling av icke-specifik bronkiell hyperreaktivitet vid exponering för WRC.
Fyra sågverksarbetare vilka utvecklat WRC-astma hade inte utvecklat en ickespecifik bronkiell hyperreaktivitet innan den yrkesrelaterade astman diagnosticerats utan den utvecklades samtidigt som astman. Enligt författarna tyder detta på
att hyperreaktivitet inte är en predisponerande faktor för astma. Kriteriet för
astmadiagnos var ≥15% sänkning av FEV1 inom 12 timmar efter avslutat arbete
och positiv reaktion vid plikatinsyra-provokation (5).
I en 11-årig uppföljningsstudie bland 243 icke-astmatiska sågverksarbetare som
hanterade WRC uppmättes en signifikant kronisk sänkning av FEV1 och FVC
jämfört med kontrollgruppen, vilken bestod av 140 kontorsarbetare. Personburna
exponeringsmätningar (n=916) av totaldammhalten genomfördes vid 5 tillfällen
mellan 1982-1993. Kumulativ exponering uppskattades utifrån arbetshistoria och
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en medelexponering beräknades utifrån den kumultativa exponeringen dividerat
med anställningstiden. Sågverksarbetarna delades in i tre grupper (låg-, medeloch högexponerade) med en medelexponering i respektive grupp på 0,13, 0,30
och 0,60 mg/m3. Både den hög- och medelexponerade gruppen uppvisade en
signifikant sänkning av FVC och FEV1 under studietiden jämfört med kontrollgruppen. Ett signifikant dos-respons samband erhölls mellan årlig sänkning av
FVC och exponeringshalt. Enligt författarna visade detta att en genomsnittlig
dammexponering för ca 0,3 mg/m3 från detta träslag under minst 11 år orsakar en
nedsättning av lungfunktionen (45).
Eastern white cedar. Ett annat träslag som också innehåller plikatinsyra är
eastern white cedar. Prevalensen av yrkesastma bland 42 anställda och före detta
anställda vid ett sågverk där detta träslag bearbetades var 7%. Kriteriet för yrkesastma var positivt provokationstest med plikatinsyra. Medelanställningstiden för
de tre individerna var 13 månader. Totaldammhalten låg mellan 0,9-12,2 mg/m3
och 50% av mätvärdena visade på en halt överstigande 2 mg/m3 (40).
Redwood. Även exponering för redwood kan orsaka yrkesastma (8, 43). Någon
exponeringsnivå för att undvika att utveckla astma vid exponering för WRC
respektive redwood kan för närvarande inte anges (43). Den ökade risken för
astma vid exponering för damm från WRC anses bero på sensibilisering för
plikatinsyra (43). Förutom yrkesrelaterad astma efter exponering för WRC
respektive redwood finns ett flertal fallrapporter (se tabell 2) vilka redovisar
yrkesrelaterad astma efter exponering för damm huvudsakligen från hårda och
exotiska träslag men även i något fall för mjuka träslag. Någon sensibilisering för
mjuka träslag som inte innehåller plikatinsyra har dock inte rapporterats (43).
Däremot anses sådant damm ha irritativa effekter. Den bakomliggande orsaken till
de irritativa effekterna är dock inte kända (43).
Övriga barrträd. I en tvärsnittsstudie av Halpin et al. 1994 (19) undersöktes
103 sågverksarbetare, exponerade för damm från gran, tall och douglasgran med
avseende på symtom från luftvägarna och lungfunktion. Kontrollgruppen bestod
av 52 verkstadsarbetare ej exponerade för trädamm. Medelexponeringen av trädamm uttryckt som inhalerbart damm var bland de lågexponerade yrkeskategorierna mellan 0,2-1,1 mg/m3 och i den högexponerade gruppen mellan 1,36,3 mg/m3 . Exponeringen vid personburen provtagning för mögel varierade mellan 5 000-33 000 cfu/m3 (cfu; eng=colony forming units; antal kolonibildande
mikroorganismer) vilket kan betraktas som en relativt låg exponering. Kontrollgruppens dammexponering uppmättes till 2,5 mg/m3 . Exponeringen för mögel
mättes inte. Ingen signifikant skillnad i FEV1 och FVC mellan de olika exponeringsgrupperna uppmättes. Högexponerade personer rapporterade signifikant
oftare arbetsrelaterad hosta, andnöd samt pip i bröstet vilket enligt författarna
tyder på en bronkiell hypersensibilitet.
Arbetare (n=94) vid ett sågverk i Kanada där tall och gran bearbetades
undersöktes med spirometri (FEV1 respektive FVC) samt med ett frågeformulär
inkluderande yrkes- och rökanamnes. Pricktest mot vete, råg, alternaria, epitel
från katt, husdamm och björk genomfördes på varje undersökt individ. Kontroll-
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e.u.= ej undersökt; RAST = radioallergosorbent test; ppt = precipiterande antikroppar; REIA = reversed enzyme immunoassay. Alla fallen hade genomgått en
inhalationsprovokation med registrering av FEV1. Vid en sänkning av FEV1 med 20% eller mer bedömdes individen ha en yrkesrelaterad astma.
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Tabell 2. Fallrapporter avseende yrkesastma för andra träslag än Western red cedar

gruppen utgjordes av 165 ålders-, längd- och rökmatchade oljefältarbetare från
samma geografiska område som sågverksarbetarna. Sågverksarbetarna hade
statistiskt signifikant lägre FEV1 och FEV% än kontrollgruppen vilket enligt
författarna indikerade en obstruktiv lungfunktionsnedsättning. Den största skillnaden
mellan exponerade individer och kontrollgrupp noterades för rökare. Självrapporterade besvär i form av svårt att andas samt pip i bröstet var signifikant högre hos
sågverksarbetarna med en odds ratio (OR) av 2,83 (95% KI=1,47-5,46) respektive
2,58 (95% KI=1,18-5,62). Arbetare med en anställningstid överskridande 3 år hade
en signifikant högre OR av självrapporterade astmaliknande symtom (OR=3,67; 95%
KI=1,00-13,5) respektive bronkit (OR=2,14; 95% KI=1,02-4,52). Mätning av
trädamm med en partikelstorlek av ≤ 10 µm (medelvärde 1,35 mg/m3; spridning 0,12,2 mg/m3 ) genomfördes stationärt på fem olika platser. Författarna ansåg att exponering för trädamm orsakade de rapporterade symtomen, men diskuterade också
möjligheten av att exponering för andra ämnen i sågverksmiljön t ex terpener kunde
orsakat de observerade symtomen (25).
En grupp bestående av 145 icke-rökande afrikanska arbetare (77 män, 68 kvinnor)
exponerade för damm från tall samt från en typ av spånplatta undersöktes med
avseende på subjektiva symtom från ögon och övre luftvägar samt med spirometri
(50). Totaldamm mättes stationärt i olika delar av lokalerna (medelvärde =
3,82 mg/m3 , SD=1,34 mg/m3 ). Kontrollgruppen utgjordes av en grupp av icke-rökare
(77 män, 75 kvinnor). De manliga snickeriarbetarna uppvisade signifikant sänkta
värden av FVC, FEF och PEF jämfört med de manliga kontrollerna. Andelen
manliga individer med en obstruktiv lungfunktionsnedsättning (FEV% <70%) var
signifikant högre bland de exponerade. De exponerade uppgav signifikant oftare
symtom som hosta och besvär från näsan. Prevalensen av dessa symtom var högre
bland anställda med längre anställningstid. Att kvinnorna ej uppvisade sänkta lungfunktionsvärden förklarades med att de arbetade inom mindre dammiga delar av
fabriken än de manliga. Inga dammhalter som bekräftar detta redovisas.
Arbetare (n=48) i fyra olika sågverk uppvisade en statistiskt signifikant sänkning i
TLco över en arbetsdag. Totaldammhalten från tall uppmättes till mellan 0,11,1 mg/m3 . Irritationer i ögonen ökade signifikant över ett arbetsskift om 8 timmar.
Den personliga exponeringen för terpener uppmättes till 11-158 mg/m3 varför en
kombinationseffekt mellan trädamm och terpener ej kan uteslutas (12). Anställda
(n=38) vid fyra olika snickerier uppvisade sänkt FEV1-värde före arbetets start
jämfört med en icke-exponerad kontrollgrupp. Den uppmätta kvoten mellan FEV1
och FVC var signifikant lägre hos snickeriarbetarna jämfört med en kontrollgrupp.
Detta indikerar en obstruktiv lungfunktions nedsättning och den bedömdes bero på
exponering för trädamm från tall/gran och/eller terpener (11).
En svensk enkätundersökning bland 130 slöjdlärare visade att dessa hade mer
hud-, ögon- näs- , hals- och lungbesvär (OR=12,4; 95% KI 2,96-110,5) än en ålders-,
köns- och rökmatchad kontrollgrupp, vilken bestod av annan personal (n=112) vid
respektive skola. Besvären var mer uttalade när ventilationen var dålig i slöjdsalen,
när det fanns dammspridande maskiner och när städmetoderna var dammalstrande.
Författarna konkluderade att trädamm var den sannolika orsaken till besvären. Tall
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var det mest använda träslaget men även lind (Tilia), björk och al samt plywood och
spånplatta förekom. Exotiska träslag användes sparsamt. Det fanns också andra
ämnen som ångor från lösningsmedel och från vattenspädbara limmer och lacker
vilka enligt författarna möjligen kan ha samverkat med trädammet (66). Inga dammmätningar genomfördes. I en uppföljande studie konstaterades att IgE-medierad
allergi inte var den bakomliggande orsaken till lärarnas besvär (65).
Exotiska och andra hårda träslag. Manliga snickeriarbetare i Nya Zeeland (n=44)
vilka arbetade med träslaget rimu (Dacrydium cupressinum) undersöktes med
avseende på yrkesrelaterad astma. Undersökningen inkluderade en självadministrerad enkät och PEF-mätning under 10 på varandra följande dagar (arbete
och arbetsfria dagar). Kriterierna för arbetsrelaterad astma var en anamnes av arbetsrelaterade respiratoriska symtom av misstänkt astmatyp identifierad genom svar från
enkäten samt en variation av PEF >15% under minst två dagar inom den tio dagar
långa mätperioden. Fem arbetare uppfyllde kriterierna för arbetsrelaterad astma.
Trädammhalten låg mellan 1,0-25,4 mg/m3 med ett medianvärde av 3,6 mg/m3 och
32% av proven låg över det gällande gränsvärdet på 5 mg/m3. Formaldehydhalten i
lokalerna uppmättes till 0,01-0,27 mg/m3 (46).
Sågverksarbetare (n=109) exponerade för damm från sheesham (Dalbergia sissoo)
och mango (Mangifera indica) uppvisade, efter justering för rökvanor, en högre
prevalens (29,4%) av sänkt lungfunktion jämfört med kontrollgruppens 2,2%.
Kontrollgruppen bestod av 88 individer från samma socioekonomiska och etniska
grupp. Lungfunktionsnedsättningen var huvudsakligen av restriktiv typ. (Ingen kvot
mellan FEV1 och FVC anges). Inga trädammhalter redovisas (48).
Goldsmith och Shy (17) studerade arbetstagare vilka exponerades för damm från
hårda träslag vid snickeriarbete. PEF-sänkning över en arbetsdag korrelerade till
arbete med hårda träslag (p <0,03).
Personer exponerade för trädamm från hårda träslag i samband med tillverkning av
träpulver till rökelse-pinnar undersöktes i en studie från Taiwan. Den exponerade
gruppen uppvisade en signifikant sänkning av MMF, PEFR samt FEF25% jämfört med
kontrollgruppen både bland rökare och icke-rökare. Exponeringen för trädamm uppmättes mellan 4,4-22,4 mg/m3 med en respirabel fraktion mellan 2,4-50,2% av totaldammhalten (35).
Övrigt: I en reviewartikel konkluderade Halpin et al. (20) att allergisk alveolit
bland sågverksarbetare är en sällsynt sjukdom förutom i Sverige, där prevalensen av
symtom vilka kan vara förenliga med allergisk alveolit är 5-10% i högexponerade
grupper. Från Storbritannien redovisades ett fall där en 34-årig sågverksarbetare
utvecklat allergisk alveolit efter 3,5 års anställning. Träslagen han hanterade var
framför allt gran men även Douglasgran och mer sällan andra barrträd. Immunologiska tester visade IgG-antikroppar mot mögel och trädammextrakt. Författarna
ansåg att det var möglet som orsakade den allergiska alveoliten men att trädammet
kunde utöva en synergistisk effekt (20). I en annan studie av samme författare (19)
undersöktes103 sågverksarbetare med avseende på immunologisk reaktion på en rad
mögelarter som kan förekomma i sågverksmiljön. Kontrollgruppen bestod av 52
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verkstadsarbetare. De fem personer som hade symtom liknande allergisk alveolit
hade alla hög IgG-bindning till Trichoderma koningii.
Carosso och medarbetare (3) studerade FVC, FEV1 , FEV%, TLco och Kco (kvoten
mellan TLco och den alveolära volymen) hos en grupp snickeriarbetare och en
ålders-, längd-, vikt- och rökmatchad kontrollgrupp (C) bestående av icke-trädammsexponerade individer (n=53). De exponerade individerna delades in i en frisk
exponerad grupp (A1, n=55), exponerad grupp med kronisk hosta och dyspné (B1,
n=15) och en grupp med dyspné under arbete samt bronkiell hyperreaktivitet (B2,
n=20). Den astmatiska gruppen (B2) hade signifikant oftare positivt pricktest mot
träextrakt. FVC och FEV% var signifikant högre i B1 än i de övriga grupperna. FEV1
var signifikant lägre i B1 jämfört med B2 och i B2 jämfört med A1 respektive
kontrollgruppen. TLco och Kco skilde sig signifikant mellan alla grupperna (B1 <B2
<A1 <C). Det förelåg en signifikant negativ korrelation mellan FEV1, MEF50, TLco
och Kco och längden av exponering för trädamm. Den alveolära volymen skilde sig
inte signifikant mellan de olika grupperna av arbetstagare. Författarna konkluderade
att exponering för trädamm eller andra ämnen i samband med träarbete kan inducera
kronisk obstruktiv lungsjukdom. Minskning i diffusionskapaciteten ansåg författarna
bero på en alveolitliknande allergisk reaktion. Vilka träslag individerna exponerats
för redovisas inte, ej heller halterna av trädamm.
Oklar fibroserande alveolit är en sällsynt lungsjukdom vilken drabbar ca 20 vuxna
per 100 000 i Storbritannien. I en epidemiologisk studie av personer med denna lungsjukdom fick patienterna eller deras efterlevande svara på frågor i en postal enkät.
Totalt undersöktes 218 patienter och 569 kontroller matchade för ålder, kön och
bostadsort. Uppföljande telefonintervjuer genomfördes bland 165 fall och 408
kontroller. Serum IgE, reumatoid faktor, och antinukleära antikroppar samt pricktest
mot vanliga allergen genomfördes på alla 165 fallen och en kontroll till varje patient.
Exponering för trädamm identifierades som en riskfaktor (OR=1,71; 95% KI=1,012,92) efter justering för rökvanor. Något stöd för en interaktion mellan förekomst av
reumatoid faktor, antinukleära antikropp, positivt pricktest mot allergen eller IgEkoncentration och exponering för trädamm erhölls inte (27).
Hud
Trä och trädamm kan ge upphov till både irritativt och allergiskt kontakteksem, så
väl genom direktkontakt som genom luftburet damm. Yrkesorsakat eksem förekommer bland skogsarbetare och snickare samt övrig personal som arbetar inom
skogsindustri, med möbeltillverkning och med inredningar. Handeksem har
rapporterats bland personer som arbetar med intarsia där man använder exotiska
träslag (22).
Många tropiska träslag innehåller kinoner, som är kraftigt kontaktallergena.
Allergiskt kontakteksem kan även orsakas av terpener och kolofonium från barrträd.
Även svenska lövträd såsom al, ask, bok, björk och poppel innehåller flera ämnen
som kan ge kontaktallergi i enstaka fall. Damm från lavar som finns på trädstammar
innehåller flera allergena lavsyror som kan ge upphov till kontaktallergi och som kan
misstolkas som allergi för trädamm (10, 44).
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I en svensk undersökning (42) bland 84 manliga slöjdlärare som hanterade gran,
ene (Juniperus), tall och björk visade lapptest att två av lärarna var positiva för tall,
gran och kolofonium och en av dem reagerade också för ene. Författarna konkluderar
att kolofoniumsensibiliserade personer kan utveckla kontakteksem av trädamm. Ettårsprevalensen för alla typer av handeksem bland de undersökta slöjdlärarna var
19%. Motsvarande prevalens bland män i allmänbefolkningen angavs till 9%.
En lapptestundersökning av slöjdlärare visade att 19% (16/84) reagerade på extrakt
från jelutong. Hälften av dessa hade subjektiva symtom från huden som gick att
relatera till exponering för detta träslag. Extraktet testades på marsvin och resultaten
talade för att jelutong innehåller potenta kontaktallergen (41).
Vid en läkarundersökning av 479 arbetare inom snickeriindustri i Singapore exponerade för i huvudsak hårda träslag fann man en prevalens av 3,8% för yrkesmässigt
förvärvade hudbesvär (klåda och hudirritation) (15).
Mutagenicitet
In vitro och in vivo
Damm från bok upplöst i polärt lösningsmedel orsakade punktmutationer hos bakterier och enkelsträngsbrott i DNA hos råtthepatocyter. Extrakt från gran orsakade
inte dessa effekter (29).
Humana embryonala celler från lunga med respektive utan metabolisk aktivering
(S9) exponerades för pesticidfria metanolextrakt (pH=3,0) från bok, ek respektive
tall. Dosberoende kromosombrott orsakades av ek och dosberoende kromatidbrott
orsakades av både bok och ek utan metabolisk aktivering. Damm från bok och ek
bedöms därför innehålla genotoxiska ämnen, men ämnena har ej identifierats (63).
I ett in vivo försök med bok-extrakt i polärt lösningsmedel inducerades mikrokärnor i råttvävnad (29). Vattenextrakt av björkdamm inducerade mikrokärnor i de
röda blodcellerna hos möss efter 2 st intraperitoneala injektioner utförda med en dags
mellanrum. Efter värmebehandling av extraktet minskade bildandet av mikrokärnor
signifikant (31).
Humandata
Frekvensen mikrokärnor i perifera vita blodkroppar har studerats bland 83 arbetare
som exponerats för björkdamm. Den grupp av arbetare som hade den högsta medelexponeringen (1,6 mg/m3) uppvisade signifikant (p <0,01) högre frekvens
mikrokärnor än kontrollgruppen, vilka bestod av 88 servitörer/servitriser. Antalet
anställningsår visade ingen ökad trend i frekvensen mikrokärnor. Frekvensen
mikrokärnor var högre hos icke-rökare än hos rökare (31).
Carcinogenicitet
Djurdata
IARC har konkluderat att det finns otillräckligt med data för att avgöra om det finns
samband mellan trädamm och cancer hos djur (29).
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I ett brittiskt kriteriedokument som enbart behandlade exponering för damm från
mjuka träslag (43) konstaterades att det inte finns tillförlitliga studier om detta
trädamm kan orsaka cancer hos djur.
Humandata
Trädamm kan enligt IARC (29) orsaka adenocarcinom i näsa och i näsans bihålor.
Detta baserar sig i huvudsak på studier rörande exponering för damm från hårda
träslag. Ett samband mellan exponering för trädamm och skivepitelcancer i näsan
eller tumörer i svalg, luftstrupe, lungor, lymf- eller blodsystemet, mage, tjock- eller
ändtarm har ej påvisats (29).
Sambandet mellan adenocarcinom i näsan och i näsans bihålor och exponering för
trädamm har beskrivits bland trädammsexponerade arbetare i Europa. Fall-kontrollstudier från Amerika har visat på ingen eller en måttlig riskökning för adenocarcinom. Anledningen till detta är ej klarlagd. Författarna anger som möjliga förklaringar
att andra trädarter bearbetas, att bearbetningsprocesserna skiljer sig åt, att dammexponeringen är annorlunda och/eller att det finns andra ämnen i luften i den
europeiska träindustrin jämfört med den amerikanska (2).
Efter det att IARC publicerat sitt dokument har ytterligare studier rörande cancer
och trädamm publicerats:
I en kanadensisk fall-kontrollstudie av 23 fall av myelom, 54 av Hodgkin’s lymfom samt 215 av non-Hodgkin’s lymfom under tidsperioden 1979-1985 fann man
inget samband mellan exponering för trädamm och dessa former av cancer. Exponeringsbedömingen baserades på frågeformulär och på personliga intervjuer av fall
respektive kontroller (14).
En finsk fall-kontrollstudie undersökte exponeringen för trädamm bland 136 män
med cancer i lungor eller övre luftvägar. För varje fall fanns 3 matchade kontroller.
För dammhalter kring 1 mg/m3 från tall, gran och björk kunde undersökningen inte
påvisa något samband mellan lungcancer, cancer i övre luftvägar eller adenocarcinom i näsan. Exponeringsbedömningen baserade sig på yrkeshygieniska
mätningar, arbetsplatsbesök samt på personliga intervjuer/fråge-formulär (32).
Liknande resultat erhölls i en nyligen publicerad fall-kontrollstudie med 48 fall av
näscancer (typ av cancer redovisas inte) och matchade kontroller. Exponeringsbedömningen baserades på intervjuer av fall och kontroll och indelning efter yrkestitel. Författarna ansåg att orsaken till att man inte fann något samband var den
relativt låga exponeringen för trädamm (<1 mg/m3 ) och att arbetarna nästan uteslutande exponerats för damm från mjuka träslag (56).
I en belgisk fallstudie av 386 rapporterade fall av bihålecancer under åren 19781994 utgjordes 139 fall av adenocarcinom och 90 av skivepitelkancer. Bland de
individer som utvecklat adenocarcinom tillhörde 88 (63%) yrkesgruppen träarbetare.
Bland 90 fall av skivepitelcancer var 9 individer (10%) utsatta för trädamm (57). I
undersökningen redo-visas inte om arbetarna bearbetat mjuka och/eller hårda träslag.
I en poolad reanalys av 12 fall-kontrollstudier av näshålecancer utförda i 7 olika
länder fann man att det förelåg en hög risk för adenocarcinom (OR=13,5; 95%
KI=9,0-20,0) ) främst bland manliga träarbetare vilka exponerats för damm från
hårda träslag. Inga trädammshalter fanns tillgängliga. Arbetstagarna delades in i tre
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exponeringsgrupper där exponeringen uppskattades till <1 mg/m3 , 1-5 mg/m3 samt
>5 mg/m3 . Till varje fall fanns minst en oexponerad kontroll. I den högst exponerade
gruppen ingick operatörer i träbearbetande industri, möbelsnickare samt snickare.
Risken var mest uttalad bland dem som exponerats för högsta halten av trädamm
(OR=45,5; 95% KI=28,3-72,9) och risken ökade med längre exponeringstid. En
tendens till förhöjd risk förelåg också bland kvinnorna (OR=2,5; 95% KI=0,5-12,3),
men det undersökta antalet fall var relativt få. Resultaten visade ingen riskökning för
skivepitelcancer i näshålan (6).
I en reanalys av fem tidigare publicerade kohortstudier om cancermortalitet bland
trädammexponerade förelåg en överrisk för cancer i näshåla (typ av cancer anges
inte) och svalg. Cancer i näshålan relaterades till exponering för damm från hårda
träslag. Cancer i svalg observerades både bland möbelsnickare och arbetare
exponerade för damm från plywood. En tendens till förhöjd risk för multipelt
myelom efter exponering för trädamm förelåg. Någon ökad risk för cancer i lunga,
struphuvud, mage eller tjocktarm noterades inte. Författarna ansåg att bristen på
exponeringsdata och avsaknad av kontroll för exponering för andra ämnen som t ex
formaldehyd, lösningsmedel och bekämpningsmedel kan leda till en underskattning
av riskerna (7).
Leclerc och medarbetare (33) genomförde en fall-kontrollstudie bland franska
arbetare vars näscancer diagnostiserats under åren 1986-1988. Bland 207 fall hade 82
individer adenocarcinom. Av dessa hade 80 personer exponerats för trädamm från
hårda träslag eller en blandning av hårda och mjuka träslag.
I en studie (18) där två olika tekniker för att sammanväga resultat från flera
epidemiologiska studier användes fann man en ökad risk för adenocarcinom i näshåla
för trädammsexponerade personer (snickare, arbetare i möbelindustri respektive
samtliga trä-relaterade yrken). Risken var högst bland möbeltillverkare (relativ risk
30-71 mot 18-35 för snickare). Däremot förelåg ej någon ökad risk för
skivepitelcancer i näshåla.
I en amerikansk prospektiv registerstudie (52) fann man bland personer som
rapporterat exponering för trädamm en ökad risk för lungcancer (RR=1,17, 95% CI
1,04-1,31). I studien hade man tagit hänsyn till rökning. En svårighet med att tolka
fynden är att det fanns viss korrelation mellan trädammsexponering och exponering
för asbest. Det fanns ingen ökad risk för näshålecancer (ett fall, relativ risk 1,05).
I en fall-kontrollstudie undersöktes sambandet mellan känslighet för mutagena
ämnen, mätt som kromatidbrott/lymfocyt efter kortidsbehandling av cellkultur med
bleomycin, och lungcancer. Fallen utgjordes av amerikaner med afrikanskt eller
mexikanskt ursprung (n=108) med nydiagnosticerad obehandlad lungcancer.
Kontroller var personer från omgivande samhälle, matchade med avseende på
etnicitet, ålder och kön (n=264). Uppgifter om trädammsexponering inhämtades via
en intervju och baserades på yrkestillhörighet. Trädammsexponering var förenad
med en ökad risk för mutagen känslighet. Typ av trädamm, exponeringshalter eller
exponeringstider redovisas ej (62).
I en nyligen publicerad tysk studie (61) diskuteras kombinationseffekter mellan
exponering för trädamm från hårda träslag (bok respektive ek) och ämnen närvarande
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i trädammet som bekämpningsmedlen lindan och pentaklorfenol (PCP), färgämnen
och målarfärger och maligna tumörer i näshålan. Genotoxiska effekter i form av
enkelsträngsbrott av DNA studerades på isolerade hepatocyter från råtta. Extrakt från
ek och bok orsakade enkelsträngsbrott av DNA vilket även orsakades av PCP och
lindan, 5 av 16 färgämnen, 2 av 11 målarfärger samt 3 av 8 träskyddsmedel som
används i den tyska träindustrin. Vid undersökning av humana vävnadsprover från
näsa fann man en högre frekvens av dysplasier bland dem som exponerats för bok
och ek. Individer som exponerats för träskyddsmedel hade dysplaiser i näsan endast
om de samtidigt exponerats för damm från bok och ek. Effekten var dock inte
statistiskt signifikant (p >0,07). Antalet fall var få. Bland de 147 fall som fått sin
cancer klassad som yrkesskada sedan 1985 arbetade flertalet i mindre industrier där
det förekom en multifaktoriell exponering. Författarna konkluderar att dessa data
pekar på att en kombinationsexponering för trädamm och andra samtidigt förekommande ämnen orsakar cancer i näsan hos människa.
Teratogenicitet
Djur- och Humandata
Inga uppgifter har påträffats.
Dos-respons och dos-effektsamband
Tabell 3 visar de studier där relationen mellan dammhalter och symtom studerats.
Ökad förekomst av symtom från övre och nedre luftvägar eller påverkan på lungfunktion har visats vid dammhalter mellan 0,1-6,3 mg/m3 för tall. Vid exponering för
WRC har astma och/eller sänkning av lungfunktionen påvisats vid exponering för en
genomsnittlig halt mellan 0,3-6,0 mg/m3 . Exponering för dammhalter mellan 0,9-12
mg/m3 från eastern white cedar orsakade yrkesastma hos 3 av totalt 42 arbetare. För
damm från asp har sänkning av lungfunktionen påvisats vid en genomsnittlig
respirabel halt av 0,25 mg/m3 . En exponering för andra hårda träslag mellan 0,4-24
mg/m3 har orsakat irritationer i övre luftvägar samt en sänkning av MMF, PEFR samt
FEF25%.
Slutsatser
Den kritiska effekten hos människa efter exponering för trädamm är en irritativ
effekt i ögon och övre luftvägar. Exponering för trädamm kan orsaka adenocarcinom
i näsan och näsans bihålor hos människa. Detta baserar sig i huvudsak på studier
rörande exponering för damm från hårda träslag.
Exponering för damm från Western Red Cedar har orsakat astma, kroniskt sänkt
lungfunktion samt irritation i ögon och övre luftvägar vid dammhalter mellan 0,3 och
0,6 mg/m3 . Exponering för trädamm från gran och tall orsakar irritation i ögon och
övre luftvägar vid dammhalter mellan 0,1 och 6,3 mg/m3. En studie indikerar att
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Tabell 3. Dos-effektsamband och dos-responssamband i luftvägar orsakade av exponering
för trädamm, mätt som totaldamm i mg/m3, hos människa
Medelvärde (spridning) Typ av exponering

Effekt

Referens

0,3 (0,1-1,1)

Tall

Sänkning av TLco, irritation i ögonen

12

--(1,3-6,3)

Gran och tall

Irritativa symtom från näsa och ögon.
Bronkiell hyperreaktivitet

19

1,35 (0,1-2,2)

Gran och tall

Sänkning av FEV1 och FEV%.
Irritationer i övre luftvägarna

25

3,82 (anges ej)

Tall, fiberplatta

Sänkning av FVC, PEF, FEF

50

0,13 1 (anges ej)
0,30 1 (anges ej)
0,61 1(anges ej)

Western red cedar
Western red cedar
Western red cedar

Ej sänkning av FVC
Sänkning av FVC
Sänkning av FVC

45

0,46 (≤ 0,1-6,0)

Western red cedar

Irritationer i ögonen
Sänkning av FEV1 och FVC
Astma hos 8% av en arbetsstyrka
på 652 individer

58

23 (0,9-12)

Eastern white cedar

Astma bland 7% av totalt 42 arbetare

40

0,27 2 (anges ej)

Asp

Sänkning av FEV1 och FVC

23

3,6 2 (1,0-25,4)

Rimu

Hosta, snuva, nästäppa, rinnsnuva

46

12,0 (4,4-22,4)

Hårda träslag

Sänkning av MMF, PEFR, FEF25%

35

3,7 3 (0,4-24)

Hårda träslag

Irritationer från ögon, öron och näsa

47

0,57 (0,12-1,18)

Anges ej

Irritativ effekt i näsan

64

1 = geometriskt medelvärde under 11 års exponering
2 = respirabel fraktion
3 = medianvärde

långtids-exponering för damm från mjuka träslag kan påverka lungfunktionen vid
nivåer kring 1 mg/m3.
Exponering för damm från hårda träslag orsakar akuta irritationer i ögon och övre
luftvägar och kan orsaka sänkt lungfunktion. Det finns otillräckligt med data för att
avgöra vid vilka nivåer dessa effekter uppträder.
Hudexponering för trädamm kan orsaka irritativa eksem och allergiskt kontakteksem.
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Bilaga 1
Förkortningar
Lungfunktion
FVC;
FEV1 ;
FEV%;
FEF;
PEF;
MMF;
FEF25%;
MEF50;
TLco;
monoxide)
Kco;

Forcerad expiratorisk volym.
Forcerad expiratorisk volym på en sekund
FEV1 uttryckt i % av FVC
Forcerat expiratoriskt flöde
Peak expiratory flow
Flödet mellan 25 och 75 % av utandad FVC
Forcerat expiratoriskt flöde vid 25% av FVC
Forcerat expiratoriskt flöde vid 50% av FVC (Synonymt med FEF50)
Diffusionskapacitet mätt med koloxid (gas transfer factor for carbon
Kvoten mellan TLco och den alveolära volymen

Övriga
KI;
GM;
OR;
PCP;

Konfidensintervall
Geometriskt medelvärde
Odds Ratio
Pentaklorfenol

WRC;

Western Red Cedar
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Bilaga 2

Vetenskapliga och allmänna namn för mjuka respektive hårda träslag vilka
nämns i detta dokument
Mjuka träslag
Genus/Art

Allmänna namn

Chamaecyparis
Cupressus
Juniperus
Larix
Picea abies
Pinus
Pseudostuga menziesii
Thuja occidentalis
Thuja plicata
Tsuga

Ceder
Cypress
En
Lärkträd
Gran
Tall
Douglasgran
Eastern White Cedar
Western Red Cedar
Hemlock

Hårda träslag
Genus/Art

Allmänna namn

Alnus
Betula
Chlorophora excelsa
Dacrydium cupressinum
Dalbergia sissoo
Dyera costulata
Euonymus europaeus
Fagus
Fraxinus
Juglans
Meliaceae 1
Mangifera indica
Palaquium spp
Populus
Populus
Prunus
Quercus
Tectona grandis
Tilia
Triplochilton scleroxylon

Al
Björk
Afrikansk teak (iroko)
Rimu
Sheesham
Jelutong
Benved
Bok
Ask
Valnöt
Mahogny
Mango
Nyatoh
Asp
Poppel
Körsbär
Ek
Teak
Lind
Abachi

1

Namn på familjen
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Vetenskapligt Underlag för Hygieniska Gränsvärden
Natriumhydroxid
2000-08-24

Kemiska-fysikaliska data. Förekomst
CAS nr
Synonymer
Formel
Molvikt
Kokpunkt
Smältpunkt
Ångtryck (20oC)
Löslighet i vatten

1310-73-2
Kaustisk soda, kaustikt natron, natronlut, natriumhydrat
NaOH
40,01
1390o C
318,4o C
420 g/l vid 0o C, 3470 g/l vid 100o C

Natriumhydroxid är en vit hygroskopisk substans, som vanligen förekommer i form
av pellets, flingor, stavar, klumpar eller som 45-75%-ig vattenlösning. Natriumhydroxid är en stark bas. En 0.1 M lösning har ett pH-värde på 13. Natriumhydroxid
löser sig i vatten under värmeutveckling, varvid en dimma kan uppstå.
Natriumhydroxid är en mycket vanlig industrikemikalie. Den används för framställning av silke, bomull, tvål, papper, aluminium, petroleumprodukter, kemikalier
och färger men även för rengöring av metaller, i batterier och vid filmframkallning
(1).
Upptag, biotransformation, utsöndring
Natriumhydroxid reagerar med koldioxid under bildning av natriumvätekarbonat och
natriumkarbonat. Natriumhydroxid är fullständigt joniserad i vatten. Natriumjonen är
essentiell för människan och den kvantitativt viktigaste katjonen i extracellulärvätskan. Isotopmärkt natrium uppmättes omedelbart i blodet på människa efter
applikation på intakt hud och efter intramuskulär injektion. Efter oralt intag uppmättes radioaktivitet i blodet efter 3 min. Den biologiska halveringstiden för natrium
hos människa har bestämts efter injektion av isotopmärkt natrium. Tre utsöndringsfaser uppmättes med halveringstiderna 8,5 dagar (49% av den givna dosen), 13,5
dagar (51%) och 460 dagar (0,4%) (13).
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Toxiska effekter
Humandata
Natriumhydroxids frätande egenskaper på hud är väl dokumenterade (26). Malten
och Spruit (21) rapporterade skador på intakt hud redan vid applikation av 0,03 M
lösning (0,12%) under ocklusion i 1 timme. EU har utarbetat ett system för klassificering av kemiska ämnens hudirriterande effekt. Enligt detta system är 0,5%
natriumhydroxid applicerat med ocklusion under 1 timme klassat som irriterande.
Efter 1 timme uppfattades ämnet som kraftigt irriterande av hälften av de frivilliga
försökspersonerna (14). I ett in vitro-test användes hud rekonstruerad från humana
keratinocyter för att studera frätande ämnen (29). Påverkan av en 10% lösning av
natriumhydroxid under 2,4 min gjorde att viabiliteten sjönk till 50%. I en 1% lösning
överlevde 72% av cellerna i 3 min.
Hughes konstaterade, att graden av skada vid ögonkontakt av en alkalilösning är
beroende av koncentration, exponeringstid och penetrationshastighet (18). Det finns
några fallstudier som beskriver ögonskador orsakade av alkali. I industrin sker de
flesta skador till följd av stänk. Frätskador förekommer främst i bygg-, kemi- och
tillverkningsindustrin (19).
Natriumhydroxid reagerar snabbt med koldioxid under bildning av karbonat, vilket
gör att luftanalyser blir osäkra. En icke referensbelagd uppgift i Patty's Industrial
Hygiene and Toxicology ( anger, att en lufthalt av 250 mg/m3 är direkt livshotande
(30). Det finns några undersökningar, som beskriver luftvägsskador efter exponering
för aerosoler av natriumhydroxidinnehållande produkter (16,25,32).
En studie gjordes på 291 arbetare som hade exponerats för natriumhydroxiddamm
i mellan 1 och 30 år. Baserat på mätningar och subjektiva symptom uppskattades den
tidsvägda genomsnittskoncentrationen till mellan 0,5 till 2,0 mg/m3 beroende på
arbetsplats. I områden med de högsta genomsnittsexponeringarna rapporterades
subjektiva symptom på irritation (ej närmare preciserat) och de uppmätta exponeringsnivåerna varierade från 0 upp till 6,7 mg/m 3 vid 19 mättillfällen. Ingen
signifikant ökad överdödlighet relaterad till exponeringstid eller exponeringsnivå
kunde iakttas vid jämförelse med riksgenomsnittet. En genomgång av journaler
visade att medicinsk hjälp hade sökts för hud, ögon och luftvägsirritation efter
episoder av akut exponering (inga exponeringsnivåer anges) (27).
En grupp på 14 frivilliga män med lätt astma inhalerade, via munnen, under 20
minuter alkalisk aerosol i olika koncentrationer mellan 4 och 127 mg/m3 . Aerosolen
bildades vid utlösning av krockkuddar och hade ett pH mellan 9,8 och 10,3 (inga
uppgifter ges om hur detta mätts) och bestod till större delen av natriumkarbonat,
natriumvätekarbonat och en mindre mängd natriumhydroxid. Närmare uppgifter om
exponeringsnivåer för natriumhydroxid saknas. Lungfunktionstester, FEV 1 och
specifikt luftvägsmotstånd, visade inga statistiskt signifikanta förändringar. En del
subjektiva symptom som andnöd, brännande känsla i halsen och bröstet, hostreflexer,
tryckkänsla i bröstet mm, rapporterades vid de högre exponeringsnivåerna, >80
mg/m3 (12).
Det är möjligt att ögonen är mera känsliga än lungorna för aerosoler av natriumhydroxid. Då partiklar kommer in i andningsorganen sker nämligen en snabb
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omvandling av natriumhydroxid till mindre alkaliskt karbonat på grund av den höga
fuktigheten och närvaro av koldioxid. Ögat kan däremot träffas av partiklar som
orsakar lokalt höga koncentrationer på ögats yta (9).
Det finns många olycksfall och självmordsförsök med natriumhydroxid beskrivna
(17). Dessa sker oftast genom intag per os.
Djurdata
Intraperitoneal injektion på mus gav ett LD50-värde på 40 mg/kg. Oral administration
till kanin gav ett LD50-värde på 500 mg/kg (31).
Natriumhydroxids hudskadande effekt har bl a studerats på kanin och mus. En
4 timmars exponering för 2%-ig lösning av natriumhydroxid var frätande på kaninhud (33). En 1%-ig lösning var icke frätande. Bucher et al. (6) testade olika koncentrationer av natriumhydroxid på mushud. Halter av 0,5 och 2,5% under 2 timmars
exponering var kraftigt irriterande, medan 7,5%-ig lösning bedömdes som mycket
kraftigt irriterande.
I en studie (2) användes katt för att undersöka natriumhydroxids påverkan på matstrupen. Katten sövdes och matstrupen öppnades. En 8%-ig lösning applicerades
under 30 sekunder och tvättades sedan omsorgsfullt bort. Efter 2 timmar iakttogs en
kraftig rodnad och vätskebildning uppstod. Även underliggande muskler skadades.
Kaniner användes i en undersökning av natriumhydroxids ögonskadande effekt
(15). Då följande volymer av en 0,5%-ig lösning testades: 0,003, 0,01, 0,03, och 0,1
ml uppstod ingen skada. Däremot var 0,003 ml av en 10%-ig lösning irriterande.
Kaninerna var återställda efter 7 dagar. Större volymer, 0,01, 0,03 respektive 0,1 ml,
av den 10%-iga lösningen gav svåra ögonskador. I en annan studie testades 0,1 ml av
1 respektive 10%-ig natriumhydroxid i kaninögon (3). Den 1%-iga lösningen var
irriterande men skadan läktes. Den 10%-iga lösningen var starkt irriterande och hade
inte läkt efter 21 dagars observation. Ingen irritation uppstod när 0,1 ml av en 1%-ig
lösning applicerades i ögat hos en apa (7). Hos kanin däremot blev skadan kraftigare.
Hornhinnan blev opalescent och det tog 14 dagar att läka.
Zwicker et al. (34) har studerat effekter av en aerosolblandning av natriumhydroxid, natriumvätekarbonat och natriumkarbonat på unga respektive vuxna råttor.
Djuren exponerades under 2 timmar för 65 (enbart nos) eller 250-3200 (helkropp)
mg/m3 . Aerosolen bestod till största delen av natriumkarbonat. I något försök avlägsnades all koldioxid från luften. Även om natriumhydroxid kommer in i exponeringskammaren sker en snabb omvandling till karbonat av koldioxid i djurens utandningsluft. Dosen, som skadade 50% av de exponerade djuren (ED 50), bestämdes.
Skadan, som registrerades med histologisk undersökning, var akut laryngit. Inga
andra skador kunde iakttas. ED50 för vuxna djur var 510 mg/m3 och för unga djur
489 mg/m3 . Vid samma aerosolkoncentration utvecklade de unga en allvarligare grad
av laryngit än de vuxna djuren.
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Carcinogenicitet
Humandata
I några fallrapporter har utvecklingen av matstrupcancer satts i samband med en
tidigare skada orsakad av lut (4,5,20,28). Detta beror troligtvis på vävnadsskador och
sårbildning till följd av exponering för stark alkali, snarare än på carcinogen potential
hos natriumhydroxid (22).
Teratogenicitet
Djurdata
I en undersökning tillsattes 2 µl av 0.001 M natriumhydroxid till fostervattnet hos
möss efter 13 dagars dräktighet (11). Mortalitet och förekomst av gomspalt
studerades. Behandlingen visade ingen teratogen effekt men däremot hög letalitet hos
foster.
Mutagenicitet
Kromosomskadande effekt av alkali studerades i cellkulturer av äggstocksceller från
hamster. I natriumhydroxidlösningar utan metabolisk aktivering (S9 mix) uppträdde
inga kromosomskador vid pH mellan 7,4 och 10,6 (24). Ett fåtal kromosomaberrationer uppträdde vid tillsats av S9 mix vid pH 10,6 (16 mM natriumhydroxid).
Frekvensen aberrationer ökade med ökad mängd S9. Resultaten förklarades med att
kromosombrytande produkter bildades vid nedbrytning av S9 vid höga pH-värden
(24). Natriumhydroxid ökade inte transformationen av Syrian hamsterceller genom
ett adenovirus, SA7 (8). Genotoxisk aktivitet undersöktes med hjälp av Ames test
och ett DNA-reparationstest. Ett flertal olika stammar S. typhimurium och E. coli
användes. Natriumhydroxid bedömdes vara icke-mutagen (10). I en annan studie
användes ytterligare ett antal stammar av E. coli (23). Inte heller här kunde man hitta
någon mutagen aktivitet.
Dos-effekt/dos-responssamband
Data saknas för bedömning av dos-effekt och dos-responssamband vid yrkesmässig
exponering för natriumhydroxid. Natriumhydroxidlösningar är starkt irriterande.
Applikation av en 0,12%-ig lösning under ocklusion på intakt hud under 1 timme
orsakade hudirritation på människa. Ögonirritation har studerats hos kanin. Då en
volym på 0,1 ml av en 0,5%-ig lösning applicerades i ögat iakttogs ingen irritation,
medan 0,003 ml av en 10%-ig lösning gav en reversibel ögonskada och 0,01 ml av
samma 10%-iga lösning gav upphov till svåra ögonskador.
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Slutsatser
Data för fastställande av kritisk effekt vid yrkesmässig exponering för
natriumhydroxid saknas. Baserat på natriumhydroxids starkt basiska egenskaper
bedöms dock den kritiska effekten vara irritation av ögon, luftvägar och hud.
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Sammanfattning
Montelius J (ed). Vetenskapligt underlag för hygieniska gränsvärden. 21. Arbete och
Hälsa 2000:21, s 1-85. Arbetslivsinstitutet, Solna.
Sammanställningar baserade på kritisk genomgång och värdering av de vetenskapliga
fakta, vilka är relevanta som underlag för fastställande av hygieniskt gränsvärde.
Volymen omfattar de underlag som avgivits från Kriteriegruppen för hygieniska
gränsvärden under perioden juli 1999 – augusti 2000.
Nyckelord: Amylacetat, Antimon, Hygieniskt gränsvärde, Kaliumdikromat,
Kaliumhydroxid, Krom, Kromtrioxid, Natriumhydroxid, Pentylacetat,
Risk värdering, Toxikologi, Trädamm, Vetenskapligt underlag,
Zinkkromat.

Summary
Montelius J (ed). Scientific Basis for Swedish Occupational Standards. 21.
Arbete och Hälsa 2000:21, p 1-85. National Institute for Working Life, Solna.
Critical review and evaluation of those scientific data which are relevant as a background
for discussion of Swedish occupational exposure limits. This volume consists of the
consensus reports given by the Criteria Group at the Swedish National Institute of
Occupational Health from July, 1999 through August, 2000.
Key Words: Amyl acetate, Antimony, Chromium, Chromium trioxide, Occupational
Exposure Limit (OEL), Pentyl acetate, Potassium dichromate, Potassium
hydroxide, Risk assessment, Scientific Basis, Sodium hydroxide,
Toxicology, Wood dust, Zinc chromate.

An English version "Scientific Basis for Swedish Occupational Standards XXI" is
published in Arbete och Hälsa 2000:22.
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BILAGA

Publicerade vetenskapliga underlag i denna och tidigare volymer
Ämne

Godkänd
datum

Publicerad
i AoH

(nr)

Acetaldehyd
Acetamid
Aceton
Acetonitril
Akrylamid
Akrylater
Akrylnitril
Alifatiska aminer
Alifatiska monoketoner
Alkaner, C10-C15
Allylalkohol
Allylamin
Allylklorid
Aluminium
reviderat
p-Aminoazobensen
Ammoniak
Amylacetat
reviderat
Anilin
Antimon
Antrakinon
Arsenik, oorganisk
reviderat
Arsin
Asbest

1987-02-17
1991-12-11
1987-10-20
1989-09-12
1991-04-17
1984-09-12
1987-04-28
1982-08-25
1990-09-05
1983-06-01
1986-09-09
1983-08-25
1989-06-06
1982-04-21
1994-09-14
1980-02-29
1987-04-28
1983-03-23
2000-06-14
1988-10-26
1999-12-8
1987-11-26
1980-12-09
1984-02-15
1987-10-20
1981-10-21

1987:38
1992:46
1988:31
1991:7
1992:2
1985:31
1987:38
1983:35
1992:2
1983:35
1987:38
1983:35
1989:31
1982:23
1995:18
1981:19
1987:38
1983:35
2000:21
1989:31
2000:21
1988:31
1982:8
1984:43
1988:31
1982:23

(8)
(13)
(9)
(11)
(12)
(6)
(8)
(4)
(12)
(4)
(8)
(4)
(10)
(3)
(16)
(1)
(8)
(4)
(21)
(10)
(21)
(9)
(2)
(5)
(9)
(3)

Barium
reviderat
Bensen
eviderat
Bensoylperoxid
Beryllium
Bly, oorganiskt
reviderat
Bomullsdamm
Bornitrid
Borsyra, Borax
Butadien
1-Butanol
Butanoler
Butylacetat
Butylacetater
Butylamin
Butylglykol

1987-06-16
1994-01-26
1981-03-04
1988-02-24
1985-02-13
1984-04-25
1980-02-29
1990-09-05
1986-02-14
1993-01-27
1982-10-06
1985-10-23
1981-06-17
1984-06-06
1984-06-06
1998-02-11
1982-08-25
1982-10-06

1987:38
1994:29
1982:8
1988:31
1985:31
1984:43
1981:19
1992:2
1986:34
1993:36
1983:35
1986:34
1982:23
1984:43
1984:43
1998:24
1983:35
1983:35

(8)
(15)
(2)
(9)
(6)
(5)
(1)
(12)
(7)
(14)
(4)
(7)
(3)
(5)
(5)
(19)
(4)
(4)

Cyanamid
Cyanoakrylater

1998-09-30
1997-03-05

1999:25
1997:24

(20)
(18)
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Cykloalkaner, C5-C15
Cyklohexanon
reviderat
Cyklohexanonperoxid
Cyklohexylamin

1984-04-25
1982-03-10
1999-02-24
1985-02-13
1990-02-07

1984:43
1982:23
1999:25
1985:31
1991:7

(5)
(3)
(20)
(6)
(11)

Desfluran
Diacetonalkohol
1,2-Dibrom-3-klorpropan
Dicyklopentadien
Dietanolamin
Dietylamin
2-Dietylaminoetanol
Dietylenglykol
Dietylenglykoletyleter + acetat
Dietylenglykolmetyleter + acetat
Dietylenglykolmonobutyleter
Dietylentriamin
reviderat
Difenylamin
4,4'-Difenyldiisocyanat
Diisocyanater
reviderat
Diisopropylamin
Diklorbensener
Diklordifluormetan
1,2-Dikloretan
Diklormetan
Dikumylperoxid
Dikväveoxid
N,N-Dimetylacetamid
Dimetyladipat
Dimetylamin
N,N-Dimetylanilin
Dimetyldisulfid
Dimetyleter
Dimetyletylamin
Dimetylformamid
Dimetylglutarat
Dimetylhydrazin
Dimetylsuccinat
Dimetylsulfid
Dimetylsulfoxid, DMSO
Dinitrotoluen
Dioxan
reviderat
Dipropylenglykol
Dipropylenglykolmonometyleter
Disulfiram

1998-05-27
1988-12-14
1979-05-30
1994-03-23
1991-09-04
1982-08-25
1995-01-25
1992-09-16
1996-12-11
1996-03-13
1995-01-25
1982-08-25
1995-01-25
1995-01-25
1981-04-08
1981-04-08
1988-04-27
1990-02-07
1998-02-11
1982-06-02
1980-02-29
1980-02-29
1985-02-13
1981-12-09
1994-03-23
1998-12-09
1997-12-10
1989-12-12
1986-09-09
1994-09-14
1991-06-12
1983-03-23
1998-12-09
1993-01-27
1998-12-09
1986-09-09
1991-12-11
1991-04-17
1982-08-25
1992-03-04
1993-05-26
1990-12-12
1989-10-31

1998:24
1989:31
1981:19
1994:29
1992:46
1983:35
1995:18
1993:36
1997:24
1996:24
1995:18
1983:35
1995:18
1995:18
1982:8
1982:8
1988:31
1991:7
1998:24
1982:23
1981:19
1981:19
1985:31
1982:23
1994:29
1999:25
1998:24
1991:7
1987:38
1995:18
1992:2
1983:35
1999:25
1993:36
1999:25
1987:38
1992:46
1992:2
1983:35
1992:46
1993:36
1992:2
1991:7

(19)
(10)
(1)
(15)
(13)
(4)
(16)
(14)
(18)
(17)
(16)
(4)
(16)
(16)
(2)
(2)
(9)
(11)
(19)
(3)
(1)
(1)
(6)
(3)
(15)
(20)
(19)
(11)
(8)
(16)
(12)
(4)
(20)
(14)
(20)
(8)
(13)
(12)
(4)
(13)
(14)
(12)
(11)

Enzymer, industriella
Etanolamin
Etanolånga
Eten (Etylen)
Etylacetat
Etylamin
Etylamylketon
Etylbensen

1996-06-05
1991-09-05
1990-05-30
1996-12-11
1990-03-28
1982-08-25
1990-09-05
1986-12-16

1996:24
1992:46
1991:7
1997:24
1991:7
1983:35
1992:2
1987:38

(17)
(13)
(11)
(18)
(11)
(4)
(12)
(8)
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Etylendiamin
Etylenglykol
Etylenglykoldinitrat
Etylenglykolmetyleter + acetat
Etylenglykolmonoisopropyleter
Etylenglykolmonopropyleter + acetat
Etylenklorid
Etylenoxid
Etyleter
Etylglykol
Etylklorid

1982-08-25
1981-10-21
1985-02-13
1999-06-02
1994-11-16
1993-09-15
1980-02-29
1981-12-09
1993-01-27
1982-10-06
1991-12-11

1983:35
1982:23
1985:31
1999:25
1995:18
1994:29
1981:19
1982:23
1993:36
1983:35
1992:46

(4)
(3)
(6)
(20)
(16)
(15)
(1)
(3)
(14)
(4)
(13)

Fenol
Ferbam
Fluorväte
Formaldehyd
reviderat
Formamid
Fosforklorider
Fosforoxider
Fotogen
Freoner
Ftalater
Ftalsyraanhydrid
Furfural
Furfurylalkohol

1985-02-13
1989-09-12
1984-04-25
1979-05-30
1982-08-25
1989-12-12
1998-09-30
1998-02-11
1988-02-24
1982-06-02
1982-12-08
1989-09-12
1984-04-25
1985-02-13

1985:31
1991:7
1984:13
1991:7
1983:35
1991:7
1999:25
1998:24
1988:31
1982:23
1983:35
1991:7
1984:43
1985:31

(6)
(11)
(5)
(1)
(4)
(11)
(20)
(19)
(9)
(3)
(4)
(11)
(5)
(6)

Gallium
Glutaraldehyd
Glykoletrar
Glyoxal
Grafit

1995-01-25
1998-09-25
1982-10-06
1995-09-13
1997-12-10

1995:18
1999:25
1983:35
1996:24
1998:24

(16)
(20)
(4)
(17)
(19)

Halotan
2-Heptanon
3-Heptanon
Hexakloretan
Hexametylendiisocyanat
Hexametylentetramin
n-Hexan
2-Hexanon
Hexylenglykol
Hydrazin
Hydrokinon

1985-04-25
1990-09-05
1990-09-05
1993-09-15
1981-04-08
1982-08-25
1982-01-27
1990-09-05
1993-11-17
1992-05-13
1989-10-31

1985:31
1992:2
1992:2
1994:29
1982:8
1983:35
1982:23
1992:2
1994:29
1992:46
1991:7

(6)
(12)
(12)
(15)
(2)
(4)
(3)
(12)
(15)
(13)
(11)

Indium
Industriella enzymer
Isoforon
Isoforondiisocyanat
Isopropanol
Isopropylamin
Isopropylbensen
Isopropylglykol

1994-03-23
1996-06-05
1991-02-20
1981-04-08
1981-12-09
1990-02-07
1982-06-02
1994-11-16

1994:29
1996:24
1992:2
1982:8
1982:23
1991:7
1982:23
1995:18

(15)
(17)
(12)
(2)
(3)
(11)
(3)
(16)

Järndimetylditiokarbamat

1989-09-12

1991:7

(11)

Kadmium
reviderat

1980-01-18
1984-02-15

1981:19
1984:43

(1)
(5)
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reviderat
Kalciumhydroxid
Kalciumnitrid
Kalciumoxid
Kaliumaluminiumfluorid
Kaliumdikromat
Kaliumhydroxid
Kaprolaktam
Katekol
Klor
Klorbensen
o-Klorbensylidenmalononitril
Klordifluormetan
Klordioxid
Klorfenoler
Klorkresol
Kloropren
Kobolt
Kolmonoxid
Koppar
Kreosot
Kresol
Krom
reviderat
reviderat
Kromtrioxid
Kumen
Kvarts
Kvicksilver, oorganiskt
Kväveoxider

1992-05-13
1999-02-24
1993-01-27
1999-02-24
1997-06-04
2000-05-24
2000-03-15
1989-10-31
1991-09-04
1980-12-09
1992-09-16
1994-06-01
1982-06-02
1980-12-09
1985-09-04
1990-12-12
1986-04-16
1982-10-27
1981-12-09
1981-10-21
1988-10-26
1998-02-11
1979-12-14
1993-05-25
2000-05-24
2000-05-24
1982-06-02
1996-03-13
1984-05-25
1985-12-11

1992:46
1999:25
1993:36
1999:25
1997:24
2000:21
2000:21
1991:7
1992:46
1982:8
1993:36
1994:29
1982:23
1982:8
1986:34
1992:2
1986:34
1983:25
1982:23
1982:23
1989:31
1998:24
1981:19
1993:36
2000:21
2000:21
1982:23
1996:24
1984:43
1986:34

(13)
(20)
(14)
(20)
(18)
(21)
(21)
(11)
(13)
(2)
(14)
(15)
(3)
(2)
(7)
(12)
(7)
(4)
(3)
(3)
(10)
(19)
(1)
(14)
(21)
(21)
(3)
(17)
(5)
(7)

Lacknafta
Laktater
Laktatestrar
Litiumbornitrid
Litiumnitrid
Lustgas
Lösningsmedelsblandning, neurotoxicitet

1986-12-16
1995-03-29
1999:06-02
1993-01-27
1993-01-27
1981-12-09
1985-04-25

1987:38
1995:18
1999:25
1993:36
1993:36
1982:23
1985:31

(8)
(16)
(20)
(14)
(14)
(3)
(6)

Maleinsyraanhydrid
Mangan
reviderat
reviderat
Mesityloxid
Metakrylater
Metanol
Metylamin
Metylamylalkohol
Metylbromid
4,4'Metylendianilin
Metylenklorid
Metyletylketon
Metyletylketonperoxid
Metylformiat
Metylglykol
Metylisoamylketon
Metyljodid
Metylklorid

1989-09-12
1983-02-15
1991-04-17
1997-06-04
1983-05-04
1984-09-12
1985-04-25
1982-08-25
1993-03-17
1988-04-27
1987-06-16
1980-02-29
1985-02-13
1985-02-13
1989-12-12
1982-10-06
1990-09-05
1979-05-30
1992-04-03

1991:7
1983:35
1992:2
1997:24
1983:35
1985:31
1985:31
1983:35
1993:36
1988:31
1987:38
1981:19
1985:31
1985:31
1991:7
1983:35
1992:2
1981:19
1992:46

(11)
(4)
(12)
(18)
(4)
(6)
(6)
(4)
(14)
(9)
(8)
(1)
(6)
(6)
(11)
(4)
(12)
(1)
(13)
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Metylkloroform
Metylmerkaptan
Metylmetakrylat
Metylpyrrolidon
Metyl-t-butyleter
reviderat
Mjöldamm
Molybden
Monoklorbensen
Monoklorättiksyra
Monometylhydrazin
Mononitrotoluen
Monoterpener, några
Morfolin
reviderat
Myrsyra

1981-03-04
1986-09-09
1993-03-17
1987-06-16
1987-11-26
1998-09-30
1997-12-10
1982-10-27
1992-09-16
1991-02-20
1992-04-03
1991-02-20
1987-02-17
1982-12-08
1996-06-05
1988-06-15

1982:8
1987:38
1993:36
1987:38
1988:31
1999:25
1998:24
1983:35
1993:36
1992:2
1992:46
1992:2
1987:38
1983:35
1996:24
1988:31

(2)
(8)
(14)
(8)
(9)
(20)
(19)
(4)
(14)
(12)
(13)
(12)
(8)
(4)
(17)
(9)

Naftalen
Natriumhydroxid
Naturliga kristallina fibrer (utom asbest)
Nickel
Nitroetan
Nitroglycerin
Nitroglykol
Nitrometan
Nitropropan
2-Nitropropan
N-Nitrosoföreningar
Nitrosomorfolin
Nitrotoluen

1998-05-27
2000-08-24
1991-06-12
1982-04-21
1989-04-04
1985-02-13
1985-02-13
1989-06-06
1986-10-28
1995-03-29
1990-12-12
1982-12-08
1991-02-20

1998:24
2000:21
1992:2
1982:23
1989:31
1985:31
1985:31
1989:31
1987:38
1995:18
1992:2
1983:35
1992:2

(19)
(21)
(12)
(3)
(10)
(6)
(6)
(10)
(8)
(16)
(12)
(4)
(12)

Oljedimma
Organiska syraanhydrider, några
Oxalsyra
Ozon

1981-04-08
1989-09-12
1988-02-24
1987-04-28

1982:8
1991:7
1988:31
1987:38

(2)
(11)
(9)
(8)

Pappersdamm
Pentaerytritol
1,1,1,2,2-Pentafluoretan
Pentylacetat
Peroxider, organiska
Piperazin
Plastdamm, vissa
Platina
Polyaromatiska kolväten
Polyisocyanater
Propen
Propionsyra
Propylacetat
Propylenglykol
Propylenglykolmonometyleter
Propylenglykoldinitrat
Propylenoxid
Pyridin

1990-02-07
1994-09-14
1999-02-24
2000-06-14
1985-02-13
1984-09-12
1986-12-16
1997-06-04
1984-02-15
1988-04-27
1995-09-13
1987-11-26
1994-09-14
1984-06-06
1986-10-28
1983-05-04
1986-06-11
1992-05-13

1991:7
1995:18
1999:25
2000:21
1985:31
1985:31
1987:38
1997:24
1984:43
1988:31
1996:24
1988:31
1995:18
1984:43
1987:38
1983:35
1986:34
1992:46

(11)
(16)
(20)
(21)
(6)
(6)
(8)
(18)
(5)
(9)
(17)
(9)
(16)
(5)
(8)
(4)
(7)
(13)

Resorcinol

1991-09-04

1992:46

(13)

Selen

1985-12-11

1986:34

(7)
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reviderat
Sevofluran
Silver
Spannmålsdamm
Stearater, några
Stearater, metall-, några
Stenkolsdamm
Strontium
Styren
reviderat
Svaveldioxid
Svavelväte
Syntetiska oorganiska fibrer
reviderat
Syntetiska organiska och oorganiska fibrer

1993-02-22
1998-05-27
1986-10-28
1988-12-14
1993-11-17
1993-09-15
1986-09-09
1994-01-26
1980-02-29
1989-10-31
1985-04-25
1983-05-04
1981-03-04
1987-12-01
1990-05-30

1993:36
1998:24
1987:38
1989:31
1994:29
1994:29
1987:38
1994:29
1981:19
1991:7
1985:31
1983:35
1982:8
1988:31
1991:7

(14)
(19)
(8)
(10)
(15)
(15)
(8)
(15)
(1)
(11)
(6)
(4)
(2)
(9)
(11)

Talk, damm
Terpener, vissa monoTetrabrometan
1,1,1,2-Tetrafluoretan
Tetrahydrofuran
Tetrakloretan
Tetrakloretylen
Tetranitrometan
Tioglykolsyra
Tiourinämne
reviderat
Titandioxid
Tiuramer, vissa
Toluen
Toluen-2,4-diisocyanat
Toluen-2,6-diisocyanat
Trietanolamin
Trietylamin
1,1,1-Trifluoretan
1,1,1-Trikloretan
Trikloretylen
Triklorfluormetan
Triklorbensener
1,1,2-Triklor-1,2,2-trifluormetan
Trimellitsyraanhydrid
Trimetylolpropan
Trinitrotoluen
Trädamm
reviderat

1991-06-12
1987-02-17
1990-05-30
1995-03-29
1989-10-31
1997-06-04
1980-02-29
1989-04-04
1994-06-01
1987-12-01
1999-06-02
1989-12-21
1989-10-31
1980-02-29
1981-04-08
1981-04-08
1982-08-25
1984-12-05
1999-02-24
1981-03-04
1979-12-14
1982-06-02
1992-09-16
1982-06-02
1989-09-12
1994-11-16
1991-04-17
1981-06-17
2000-06-25

1992:2
1987:38
1991:7
1995:18
1991:7
1997:24
1981:19
1989:31
1994:29
1988:31
1999:25
1989:31
1991:7
1981:19
1982:8
1982:8
1983:35
1985:31
1999:25
1982:8
1981:19
1982:23
1993:36
1982:23
1991:7
1995:18
1992:8
1982:8
2000:21

(12)
(8)
(11)
(16)
(11)
(18)
(1)
(10)
(15)
(9)
(20)
(10)
(11)
(1)
(2)
(2)
(4)
(6)
(20)
(2)
(1)
(3)
(14)
(3)
(11)
(16)
(12)
(2)
(21)

Vanadin
Vinylacetat
Vinyltoluen
Vätebromid
Vätefluorid
Väteperoxid

1983-03-15
1989-06-06
1990-12-12
1998-02-11
1984-04-25
1989-04-04

1983:35
1989:31
1992:2
1998:24
1984:43
1989:31

(4)
(10)
(12)
(19)
(5)
(10)

Xylen

1980-02-29

1981:19

(1)

Zink
Zinkdimetylditiokarbamat
Zinkkromat

1982-04-21
1989-09-12
2000-05-24

1982:23
1991:7
2000:21

(3)
(11)
(21)
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Ziram

1989-09-12

1991:7

(11)

Ättiksyra

1988-06-15

1988:31

(9)
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