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Nikotin i tånagel 
– ny biomarkör för tobaksexponering
❙ ❙ Egenrapporter har låg tillförlitlighet
vid skattning av aktiv och passiv rök-
ning, varför någon form av biomarkör
måste användas i epidemiologiska studi-
er. Analys av kotinin i urin har använts
mest, men metodens värde begränsas av
att urinutsöndringen återspeglar rökex-
ponering under endast 2–3 dagar före
provtagningen. Eftersom bieffekterna
av rökning kommer efter lång tids expo-
nering är det angeläget att finna en mar-
kör som återspeglar exponeringen över
längre tid. När det gäller passiv rökning
ser man dessutom betydander variatio-
ner i exponeringen från dag till dag.

I den aktuella studien mättes nikotin-
halten med HPLC (högtrycksvätskekro-
matografi) i tånaglar från 106 kvinnor,
som delats in i fyra grupper efter rappor-
terad rökexponering: 1) ingen expone-
ring, 2) endast passiv rökning, 3) aktiv
men ej passiv rökning och 4) både aktiv
och passiv rökning. Nikotinhalten i tåna-
gel var 0,08 (grupp 1), 0,28 (grupp 2),
1,71 (grupp 3) och 2,18 (grupp 4) ng/mg
och skilde sig signifikant mellan grup-
perna. Vidare fann man en signifikant
skillnad i nikotinnivåer i tånagel hos de

aktiva rökarna sedan de delats in i tre
grupper efter antal rökta cigarretter per
dag. Vid utvärderingen av en ny biomar-
kör vore det naturligtvis, som författarna
påpekar, angeläget att ha en annan refe-
rens än just det frågeformulär som anses
otillförlitligt. Metoden borde relativt en-
kelt kunna utvärderas prospektivt, t ex
genom att låta regelbundna mätningar av
kotinin i urin föregå mätning av nikotin
i tånagel.

En biomarkör ska också kunna predi-
cera sjukdom på ett dosberoende sätt,

vilket inte utvärderades i den aktuella
studien. Metoden kan bli ett användbart
instrument för objektiv skattning av ak-
tiv och passiv rökning över längre tid.
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Mätning av nikotin i tånagel är ett användbart instrument för att objektivt skatta
rökning över längre tid.
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Långvarig helkroppsvibration
förstör inte ryggen hos yrkesförare
❙ ❙ I industrialiserade länder med speciel-
la yrkesskadeförsäkringar återfinns på
listan över yrkesskador »ryggsjukdomar
på grund av diskdegeneration orsakad av
lång tids exponering för vertikal hel-
kroppsvibration«. Nyligen har Hansson
och Westerholm [Arbete och hälsa
2001:12] gått igenom bl a denna fråga
och på basen av den fram till 2001 pub-
licerade litteraturen kunnat konstatera
att det i de flesta tvärsnittsstudier ser ut
att finnas ett måttligt starkt men inte
konklusivt samband mellan helkropps-
vibration och ländryggsbesvär. I en jäm-
förande studie av lastbilschaufförer i
USA och Sverige kunde man påvisa att
sjukfrånvaro på grund av ryggont var be-
tydligt vanligare i Sverige och oftast re-
laterad till upplevd stress i arbetet.

Battié och medarbetare har ånyo an-
vänt sig av det finländska tvillingregist-
ret. Denna gång för att belysa frågan om
helkroppsvibrationers eventuellt skadli-
ga påverkan på ländryggsdiskarna. Des-
sa författare har i ett flertal tidigare stu-

dier visat att genetiken – enäggigheten –
har större betydelse för diskdegenera-
tion än tungt arbete. Inte heller hos ral-
lyförare med lång erfarenhet kunde de
påvisa ökad mängd diskförändringar. I
den aktuella undersökningen har 45 par
enäggstvillingar i 50-årsåldern med dis-
kordant antal år som bilförare (24 re-
spektive 4 års exponering) undersökts
noggrant. Även andra faktorer, t ex rök-
ning, tunga lyft och motion, som kunde
påverka frågeställningen om diskdege-
neration har analyserats. Ingen skillnad
förelåg mellan de två tvillingarna i dessa
avseenden. Magnetkameraundersök-
ning utfördes på alla och värderades
blint och randomiserat av två röntgeno-
loger. Ingen som helst skillnad förelåg
mellan tvillingarna, varken beträffande
magnetkameraförändringar eller beträf-
fande incidens av ryggont, sjukskriv-
ning och förtidspension.

Författarnas slutsats blir att en asso-
ciation mellan ryggont och långvarigt
bilkörande inte kan vara resultatet av en

med modern teknik synlig irreparabel
skada i ländryggen. Författarna anser att
vår uppmärksamhet bör skifta: från tron
att degenerativa förändringar i disken
och morfologiska förändringar på kotor-
na är en förklaring till ryggont vid lång-
varig bilkörning till andra förklaringar,
bl a muskeltrötthet.

Även om vissa tvärsnittsstudier har
visat att ryggont kan påverkas av lång-
variga helkroppsvibrationer, som bil-
körning, visar denna studie att dessa inte
medför några disk- eller kotskador, vil-
ket är en uppmuntran och tröst för alla
yrkeschaufförer.
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