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Carl-Johan Göthe och medarbetare
[1] tycker att Socialstyrelsens rekom-
mendation att undvika amalgamarbeten
hos gravida verkar omotiverad på grund
av att det saknas belägg för amalgam-
fyllningars farlighet. Men det beror väl
snarast på att Socialstyrelsen kryper
som katten kring het gröt och blundar
för kasuistiska erfarenheter.

Vid urborrning av amalgam ökar
kvicksilverhalten flerfaldigt i blodet.
Kvicksilver passerar över placenta och
deponeras i fostret, bl a i lever, tymus,
sköldkörtel och hjärna [2]. Råttor och
primater som exponerats för kvicksil-
verånga prenatalt visar försvårad inlär-
ning och sämre anpassningsförmåga [3,
4]. »Man måste fråga sig hur stor del av
utvecklingsstörda barn i Sverige som
kan vara orsakade av kvicksilverexpo-
nering från amalgam», skrev Maths
Berlin i sin rapport till Forskningsråds-
nämnden nyligen. Han citerade en hol-
ländsk studie [5], som visade en över-
risk att få mentalt utvecklingsstörda
barn på 8,7 gånger för mödrar som ex-
ponerats för kvicksilver under sista hal-
van av graviditeten.

Exponering i tidig graviditet är san-
nolikt också väl så riskabel. I ett brev till
Socialstyrelsen (dnr 106-506/85) an-
mälde en kvinna misstankar om amal-
gam som orsak till anencefali. Dag-
boksanteckningar visade att hon be-
handlats hos tandläkare den 14:e, 19:e
och 21:a dagen efter befruktningen, ut-
gående från att denna ägde rum 14 da-

gar efter senaste menstruationens första
dag. Hon hade bl a låtit ersätta en stor
amalgamfyllning i en oxeltand med en
ny. Den tidpunkt då hjärnans utveckling
påbörjas, inträffar omkring den 20:e da-
gen efter befruktningen. Både ett år ti-
digare och två år senare födde kvinnan
en normal flicka.

Borde inte Socialstyrelsen ersätta re-
kommendationen om amalgamarbeten
under graviditet med en kraftig varning?

Fredrik Berglund
professor, Sollentuna
Bengt Fredricsson
docent, Bromma
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Torbjörn Andersson undrar i en in-
sändare (i Läkartidningen 28–29/98)
över val av granskare till artiklar i Lä-
kartidningen. Han hade observerat att
bland 165 granskare fanns 154 män och
11 kvinnor. Vi i Kvinnliga läkares före-
ning, KLF, har också i brev till chefre-
daktören påpekat snedfördelningen och
glädjer oss åt att även en annan läsare
bemödat sig om att reagera med pen-
nan.

Hedersuppdrag
Vi vill även lugna redaktionen, som

hoppas att föreslagna kvinnor kommer
att åta sig detta uppdrag, med att kvin-
nors obetalda arbetstid per vecka är mer
än de flesta mäns (dokumenterat i Kvin-
nomaktutredningen), och kvinnor är
alltså vana att arbeta mycket och ideellt.
En och annan läsning för Läkartidning-
en hinns nog med och skulle ses som ett
hedersuppdrag.

Vi hoppas att specialitetsföreningar-
na märker sitt ansvar i denna fråga och
hjälper Läkartidningen att inom några
år ha en jämn fördelning.

För KLFs styrelse
Christina Berntsson
ordförande,
Stockholm

Amalgamarbeten
under graviditet är inte ofarliga

KORRESPONDENS KORRESPONDENS K

Den citerade holländska studien,
som visade en överrisk för att få mentalt
utvecklingsstörda barn efter expone-
ring för kvicksilver under graviditeten,
gäller mödrar som exponerats i yrket.
Exponeringen för kvicksilver hos män-
niskor med dentalt amalgam och utan
yrkesexposition ligger avsevärt lägre i
genomsnitt i jämförelse med arbetare
inom kvicksilverindustrin. En studie
från yrkesmedicinska kliniken i Göte-
borg 1996, »Kvicksilver i blod hos gra-
vida kvinnor i Västsverige» visade att
genomsnittsexponeringen för kvicksil-
ver är låg hos gravida i Västsverige.

Fortsatta studier kommer dock att ske
på uppdrag av Socialstyrelsen för att yt-
terligare belysa kvicksilverexponering-
en från dentalt amalgam hos gravida.

Socialstyrelsens rekommendation
att undvika amalgamarbeten på gravida
kvinnor bygger på den försiktig-
hetsprincip som gällt i många år att un-
der graviditet avstå från ingrepp och be-
handlingar som inte är nödvändiga. Nå-
got underlag för att utfärda en kraftig
varning finns inte.

Per G Swartling
medicinalråd,
Socialstyrelsen

Kommentar
Till »korrespondens» välkomnas 

korta inlägg (högst 400 ord – vilket
motsvarar 2 700 tecken plus högst
fem referenser), i två exemplar och

med dubbelt radavstånd.

Eftersom korrespondensspalterna 
är ett mått på läsarnas intresse för

tidningen vill vi även fortsättningsvis
värna om denna avdelning, som har

högt läsvärde. Genom att varje 
insändarskribent fattar sig kort
kan vi bereda plats för fler och

publicera snabbare.

Redaktionen förbehåller sig rätten att
rubricera och förkorta inlägg. För att

påskynda publiceringen sänds normalt
inget korrektur till författaren. Ange
dock alltid titel, adress och telefon-
nummer där vi kan nå skribenten.

Kontakta redaktionen innan manus
sänds med e-post.

Max 400 ord
i korrespondensspalten!

Fler kvinnor
ställer säkert upp


