
PCB i miljön
kan vara ett hot
mot hälsan
Polyklorerade bifenyler

(PCB) består av två förenade
bensenringar (bifenyl) med va-
rierande antal kloratomer. To-
talt finns 209 kongener. PCB
introducerades kommersiellt
1929, men inte förrän 1966 på-
visades det att de var ett miljö-
gift. Användningen av PCB
förbjöds i Sverige 1978. Hal-
terna i miljön har därefter sjun-
kit, men nedgången har planat
av under 1990-talet, sannolikt
beroende på läckage från depo-
nier och från PCB-haltigt ma-
terial samt på atmosfäriskt ned-
fall. Människan är främst expo-
nerad via fettet i fisk (exempel-
vis fet Östersjöfisk), kött och
mejeriprodukter.

Non Hodgkin-lymfom
Nyligen rapporterade vi

högre koncentrationer av spe-
cifika PCB-kongener hos pati-
enter med non Hodgkin-lym-
fom än hos kontroller utan ma-
lignitet [1]. Vi har nu även pu-
blicerat ett likartat fynd beträf-
fande klordaner [2]. Ingen un-
dersökningsperson rapportera-
de yrkesmässig exponering för
PCB eller klordaner. Såväl
PCB som klordaner är immun-
toxiska, och nedsatt immunför-
svar ökar risken för non Hodg-
kin-lymfom.

Försämrad intellektuell
utveckling
En uppföljning av 212 barn

till mödrar som ätit fisk från
Lake Michigan, förorenad med
PCB, har nyligen publicerats
[3]. I denna grupp av barn hade
författarna tidigare påvisat
störd tillväxt och försämrat
minne i neonatalperioden och
vid 4 års ålder. Vid den nu pu-
blicerade 11-årsuppföljningen
av barnen påvisades sämre ord-
förståelse och läsförmåga.
Mest uttalat var detta hos barn
till mödrar med PCB-halter
≥1 000 ng/g fett i modersmjöl-
ken. Hos barn till mödrar med
PCB ≥1 250 ng/g moders-
mjölksfett påvisades mer än 3
gånger ökad risk för försämrad
prestation vid intelligenstest-
ning med i medeltal 6,2 enhe-
ters nedsättning av IQ. Risken
för mer än 2 års försenad läs-
förståelse var mer än fördubb-
lad i den gruppen. Resultaten
bekräftar likartade fynd från
studier av exponerade barn i
North Carolina, Japan och
Taiwan samt djurstudier [4,
5].

Beträffande PCB kan våra
resultat jämföras med effektni-
våerna i den nu presenterade
studien från USA där medel-
halten av summa PCB uppgick
till 841 ± 386 (SD) ng/g mjölk-
fett [3]. För de åtta kvinnliga
kontrollpersonerna (51–71 år) i
vår studie av non Hodgkin-
lymfom var medelhalten av
summa PCB 1 044 (366–
1 337) ng/g fett [1]. I vår pågå-
ende studie av bröstcancer är
resultatet likartat med medel-
värdet för summa PCB 978
(200–1 590) ng/g fett hos de 16
premenopausala kvinnliga
kontrollpersonerna.

För samtliga 36 kvinnliga
kontroller (19–72 år) i samma
studie är medelvärdet 1 105
(200–2 340) ng/g fett. Även
om analysmetoden idag är mer
exakt än i den amerikanska stu-
dien tyder våra fynd på att de
nu påvisade halterna hos sven-
skar kan medföra hälsorisker.
Resultaten tyder på ökad risk
för non Hodgkin-lymfom, och
hotet om försämrad intellektu-
ell utveckling hos barn kan inte
uteslutas.
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Dömer Ansvars-
nämnden ut en-
dometriebiopsi?
Endometriebiopsier utförs

idag i stor utstäckning på
många kliniker och i öppen-
vård som diagnostikum vid
oklara vaginala blödningar. I
referat av HSAN 1673/95 Lä-

kartidningen 48/96 tilldelas en
gynekolog en varning på grund
av att gynekologen inte »utfört
en sedvanlig skrapning» hos en
67-årig postmenopausal kvin-
na med underlivsblödning. Gy-
nekologen gjorde »endometrie-
cytologi och aspirationsbiopsi
från endometrium. Ingen ma-
lignitet kunde visas». Anser
HSAN att endometriebiopsi
inte är tillförlitlig? Måste man
alltid utföra »sedvanlig skrap-
ning» vid oklara vaginala blöd-
ningar?

Tacksam för klargörande då
ett utdömande av endometrie-
biopsi som diagnostikum får
stora konsekvenser för många
patienter, gynekologer och inte
minst ekonomiskt för lands-
tingen.
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Replik:

Utredning måste
pågå till dess
man fått en
diagnos!
Christer Borgfeldt undrar

med anledning av ett referat i
Läkartidningen 48/96 av ett
ärende från HSAN (1673/95)
om HSAN inte anser endome-
triebiopsi tillförlitligt vid okla-
ra vaginala blödningar. Utred-
ning av kvinna med postmeno-
pausal blödning måste innebä-
ra att man på ett tillfredsstäl-
lande sätt utesluter malignitet.
HSAN tar i sin bedömning av
fallet inte ställning till med vil-
ken metodik diagnosen fast-
ställs.

I det aktuella fallet togs
först ett prov 1992, då patien-
ten hade haft blödningar under
pågående östrogen-/gestagen-
behandling.

Prov togs för endometriecy-
tologi och aspirationsbiopsi
och man fann inga maligna för-
ändringar, men av slutkom-
mentaren i patologsvaret fram-
gick att materialet var alltför
sparsamt för någon egentlig
diagnos.

Patienten återkom sedan för
fortsatta småblödningar och ett
nytt prov togs med samma me-
todik i februari 1995. Även
denna gång var materialet spar-
samt. Man fann inga hållpunk-
ter för malignitet i det insända
materialet och ånyo avslutade
patologen sitt svar med »säker
diagnos ej möjlig».

Att i detta läge, med en 67-
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