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Syndromet »kronisk koloxidförgiftning« kunde avvisas
❙ ❙ Jörgen Malmquist diskuterar i sin ar-
tikel om sjukdomsföreställningar under
1900-talet [1] ett antal omstridda eller
inte hållbara sjukdomsföreställningar.
Dit hörde föreställningen om kronisk
koloxidförgiftning, som skulle kunna ut-
vecklas genom kumulativ inverkan av
små dagligen inandade kolmonoxid-
mängder utan att tecken på akut förgift-
ning visat sig [2]. Denna medicinska hy-
potes blev snart en folkföreställning.

Drabbade där koloxid/gengas förekom
»Förgiftningen« drabbade under perio-
den 1939–1946 personer som arbetade i
miljöer där gengas/koloxid kunde före-
komma (yrkeschaufförer, garagearbeta-
re, fastighetsskötare).

Diagnosen baserades på symtomen
trötthet, huvudvärk, yrsel och sömnsvå-
righeter med samtidigt förhöjda mäng-
der koloxidhemoglobin (COHb) i blo-
det. Terapin kunde bli sjukskrivning un-
der någon månad med vistelse i skär-
gårds- eller fjällmiljö för att »vädra ut
koloxiden«. Av de många blodprov som
analyserades vid Sabbatsbergs gengas-
klinik bedömdes det stora flertalet vara
patologiskt förhöjda. Då var man inte
medveten om att alla människor har en
viss mängd COHb i blodet som en följd
av den naturliga katabolismen av hemo-
globin. Malmquist anser att föreställ-
ningen dog ut sedan dels detta blev känt,
dels användningen av gengas upphört.

Inte så enkelt
Riktigt så enkelt var det inte. Oron för att
kunna drabbas spred sig till personer som
arbetade i gruvor, järnverk, gasverk och
bilverkstäder, och i de högsta instanserna
låg skadeståndsmål och väntade på avgö-
randen. Informationen i litteraturen om
kronisk koloxidförgiftning var både
ofullständig och motsägelsefull. I det lä-
get gav riksdagen 1955 Kungl Arbetar-
skyddsstyrelsen i uppdrag att kartlägga
förhållanden som kunde ge upphov till
kronisk koloxidförgiftning.

Fältundersökning
En omfattande fältundersökning inrik-
tad mot arbetare i miljöer med koloxid-
exponering och en jämförbar kontroll-
grupp kom till stånd och redovisades i en
doktorsavhandling [3]. I den analysera-
des inledningsvis förgiftningsbegreppet
(akut/kronisk). Dessutom diskuterades
förutsättningarna för kronisk koloxid-
förgiftning genom antingen kumulation
av koloxid i kroppen eller summation av
effekter av upprepade exponeringar utan
akuta symtom. Alternativet med kumu-
lation avskrevs.

Symtomatologin var det viktigaste
kriteriet för diagnosen kronisk koloxid-
förgiftning. Trötthet, huvudvärk, yrsel
och sömnstörningar förekom i hög fre-
kvens i de 1 000 försäkringsakter vid
Riksförsäkringsverket med diagnosen
kronisk koloxid som jag 1956 granska-
de. Det största antalet kom från Sabbats-
bergs gengasklinik. I ett material med
1 883 patienter därifrån med diagnosen
kronisk koloxidförgiftning klagade 92
procent över trötthet, 87 procent över
huvudvärk, 69 över yrsel och 66 procent
över sömnstörningar.

Jämförelse
Det är intressant att jämföra dessa tal
med resultatet av en populationsunder-
sökning [4] som på uppdrag av Mental-
sjukvårdsdelegationen genomfördes i
Stockholm 1957 på ett randomiserat ma-
terial med 550 personer födda före den 1
januari 1937. Bland de 223 intervjuade
männen förekom trötthet som »besvär«
hos 45 procent, huvudvärk hos 26,5 pro-
cent, yrsel hos 8,5 samt sömnstörningar
hos 22 procent. 

Fördelningen av dessa symptom i
mitt material framgår av sammanställ-
ningen i Tabell I.

Medianvärdet för COHb var för de
exponerade arbetarna 2,4 procent före
arbetsskiftets början mot 1,8 procent för
kontrollerna. Motsvarande värden under
skiftet var 3,6 respektive 2,1 procent. I

kontrollgruppen hade rökarna ett medi-
anvärde på 2,9 procent och P95 6,2 pro-
cent. Motsvarande värden för icke-röka-
re var 0,8 respektive 2,8 procent.

Syndromet kunde avvisas
Med stöd av mitt material avvisade jag
påståendet att det skulle finnas ett
syndrom »kronisk koloxidförgiftning«
av det slag som föreslagits av Sabbats-
bergskliniken. Resultaten medförde
också att skadeståndskraven i de vilande
försäkringsmålen kunde avvisas.
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Tabell I. Frekvenser av de för s k kronisk koloxidförgiftning typiska symtomen hos koloxidexponerade och
kontroller.

Koloxidexponerade Kontroller
Antal Andel, procent Antal Andel, procent

Trötthet 149 15,4 72 16,7
Huvudvärk 322 33,2 154 35,6
Yrsel 89 9,2 44 10,2
Sömnsvårigheter 107 11,0 44 10,2
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