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Varje år  får de svenska sjuk-
husen ta emot omkring 12 000
personer med akuta förgiftning-
ar. Den största boven är kemika-
lier, men även svampar och
ormbett svarar för en stor del av
förgiftningsfallen.

Det framgår av en ny bok i miljöme-
dicin, Environmental medicine,  där
riskfaktorer inom arton miljöområden
finns kartlagda. 

Den är populärvetenskapligt skriven
på engelska och författare är en lång rad
svenska och internationella läkare och
forskare.

Boken har givits ut i  samarbete mel-
lan Karolinska institutet (KI) och Ar-
betarskyddsnämnden. Den är tänkt att
öka kunskapen hos beslutsfattare och
andra om hur vår hälsa påverkas av fak-
torer i miljön och ska bland annat an-
vändas som kurslitteratur vid KI.

Docent Lennart Möller vid KI är re-
daktör för boken och står själv för intro-
duktionen, ett kapitel om cancerproces-
sen samt en avrundning om hur vi upp-
fattar risker och hur vi reagerar på dem.

Här redovisar vi en del av bokens in-
nehåll.

12 000 akut förgiftade 
uppsöker sjukhus varje år
Varje år får Giftinformationscentralen

vid Kariolinska sjukhuset i Stockholm
ungefär 70 000 förfrågningar om förgift-
ningar och 12 000 akut förgiftade män-
niskor kommer till de svenska sjukhusen. 

Den vanligaste orsaken till förgift-
ningarna är kemikalier tillsammans
med över- och feldosering av läkeme-
del. I boken illustreras det med barn
som fått tag på en medcinburk, en WC-
anka samt malkulor.

Intag av svampar samt  bett av ormar
och insekter är också vanliga förgift-
ningsorsaker.

Författaren ger en beskrivning av vad
som händer i kroppen vid förgiftning och
berättar om metoder för att ställa diagnos
samt hur behandlingen går till.

Mykotoxiner kan vara
starkt cancerframkallande
Att under längre tid utsättas för my-

kotoxiner i spannmål innebär risk för
förgiftningar, leverskador och cancer.

Särskilt i u-länderna kan mykotoxi-
nerna ge sjukdomar inte bara för dem
som arbetar med säd utan även för kon-
sumenterna.

Aflatoxin är en sorts mykotoxin som
är starkt cancerframkallande. Dess häl-
soeffekter har studerats i snart 40 år. 

Beräkningar som gjorts i Thailand,
Filippinerna och Indonesien visar att
aflatoxinerna orsakar så många fall av
levercancer att det kan ses som ett sam-
hällsekonomiskt problem.

Kadmium kraftigt
underskattad miljörisk
Det finns vetenskapliga belägg för

att kadmiumet ökar i miljön och att
människor i allt större utsträckning ut-
sätts för det.

Kadmiumet ökar exempelvis på
svenska åkrar och det tas lätt upp i säd
och grönsaker och sprids den vägen till
oss människor. 

Spridningen av kadmium ut i natu-
ren sker från bland annat sopförbrän-
ning och läckage från soptippar. Dess-
utom kommer det in en del från andra
länder via luften.

Rökare får i sig en hel del kadmium
via cigaretterna.

Riskerna med kadmium är allvarligt
underskattade, hävdar författaren. Per-
manenta njurskador kan uppstå vid be-
tydligt lägre exponeringsnivåer än vad
man tidigare trott. 

Längre exponering för kadmium kan
också ge upphov till bland annat ben-
skörhet.

Heterocykliska aromatiska aminer
bidrar till många fall av matrelaterad
cancer. De bildas när man lagar maten
vid höga temperaturer, exempelvis kött
och fisk över 150 grader.

Ju längre stektid
desto mer cancerämnen
Allra mest heterocykliska aromatis-

ka aminer bildas vid grillning, halstring
och stekning i stekpanna. Såser som
görs på steksky innehåller mycket can-
cerframkallande ämnen.

Ju längre stektiden är desto mer can-
cerframkallande ämnen bildas. Ett ex-
empel där det behövs mycket tid är gril-
lad hel kyckling.

Det finns också mat som minskar
cancerrisken, bland annat frukt och
grönsaker som broccoli, lök, vitlök
samt te.

Tom Ahlgren

Fotnot: Områden som behandlas i
Enviromental medicine är: 

Cancerprocessen; Ozonskiktets ut-
tunning; Luftföroreningar i storstäder;
Pollenallergier och luftföroreningar;
Blommande blå-gröna alger; Förorenat
vatten; Förorenad mark och soptippar;
Tjernobyl-olyckan ; Radon; Medicinsk
geologi; Kadmium och kvicksilver ger
njurskador; Hälsorisker med bromera-
de flamskyddsmedel, dioxin, PCB och
DDT; Endokrina rubbningar; Mat och
cancer; Mykotoxiner; Akut förgiftning;
Arv och miljö;  Hur vi uppfattar och re-
agerar på hälsorisker.•

Riskfaktorer kartlagda 
inom arton miljöområden  
Kemikalier, svampar och ormbett svarar för stor del av förgiftningarna

Nyhetsredaktion: Tom Ahlgren 08/790 35 26   Anna Filipsson 08/790 34 88
e-post: fornamn.efternamn@lakartidningen.se

Den här patienten drabbades av uttalad trombocytopeni och blödningar efter ett hugg-
ormsbett. Bilden är tagen tre dygn efter bettet, som träffade vid mediala malleolen. 


