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P
å tidningarnas kultur-
sidor har vi kunnat läsa 
om den stämningsan-
sökan som det ameri-

kanska multinationella frukt-
företaget Dole lämnat in mot 
ett mindre, svenskt filmbolag 
(WG film) och personligen 
mot dokumentärfilmaren 
Fredrik Gertten och filmpro-
ducenten Margarete Jangard. 
Stämningsansökan gäller för-
tal och avser dokumentärfil-
men »Bananas!« som skildrar 
nicaraguanska ba nanarbetare 
och deras juridiska process 
mot företaget Dole. Processen 
är inte avslutad och är fylld av 
förvecklingar med anklagel-
ser och motanklagelser (bland 
annat om falska vittnesmål). 
Den gäller skador efter expo-
nering för bekämpningsmed-
let 1,2-dibrom-3-klorpropan, 
DBCP, ett medel mot nema-
toder, som är det mest välbe-
skrivna testikelskadande 
ämne som förekommit i ar-
betslivet [1].

Vi vill för Läkartidningens 
läsekrets aktualisera den ve-
tenskapliga bakgrunden och 

bristerna vad gäller att om-
sätta existerande kunskap i 
adekvata åtgärder.

DBCP utvecklades under 
första delen av 1950-talet av 
Dow Chemicals och Shell. 
Djurförsök utförda vid Dows 
laboratorier och vid medi-
cinska fakulteten vid Univer-
sity of California publicera-
des år 1961 [2]. Resultaten 
 visade att upptag sker via så-
väl luftvägarna, mag–tarm-
kanalen som huden. Det mest 
beaktansvärda var en dosbe-
ro ende testikelpåverkan med 
 degeneration av tubuli semi-
niferi, ökning av antalet Ser-
toliceller, sänkt spermakon-
centration och  abnorm sper-
miemorfologi. Förändringar-
na fanns hos råtta redan vid 
den lägsta  testade koncentra-
tionen som var 5 ppm.

Författarna gav för den ti-
den långtgående rekommen-
dationer om en högsta luft-
halt på 1 ppm,  andnings-
skydd och skyddskläder som 
inte släppte igenom substan-
sen [2] (Fakta).

Producenten bagatelliserade 
dock fynden, och varnings-
texten på produkten innehöll 
bara information om att lång-
varig inandning av ångorna 
borde undvikas. Inga repro-
duktiva risker nämndes. 
Skyddsnivån beskrevs som 
låg, särskilt i användarledet, 
där inga allvarliga försök gjor-
des att begränsa exponering 
via hud eller inandning [3].

Medlet fick ett starkt ge-

nomslag eftersom effekten 
mot nematoder var hög och 
toxiciteten för växter låg. 

År 1977 uppmärksammade 
en grupp arbetare som hante-
rat DBCP vid en avdelning 
inom ett kemiföretag i Kali-
fornien ofrivillig barnlöshet 
som ett gemensamt problem.

Spermaprov från samtliga 
25 icke vasektomerade män 
vid avdelningen undersöktes 
och visade att nio personer 
(36 procent) hade azoosper-
mi, två hade spermiekoncen-
trationer på 1 miljon/ml, tre 
hade låga koncentrationer 
(10–30 miljoner/ml) och en-
dast 11 (44 procent) hade vad 
som klassades som ett nor-
malt spermieantal (≥40 mil-
joner/ml).

En negativ association sågs 
mellan den genomsnittliga 
anställningstiden och sper-
miekoncentrationen. Efter 8 
års anställning sågs spermie-
koncentrationer på ≤1 mil-
jon/ml medan det hos dem 
som arbetat 1 månad uppmät-
tes koncentrationer på ≥40 
miljoner/ml [4]. Biopsier vi-
sade inga förändringar hos 
män med upp till 3 månaders 
exponering, däremot reduce-
rad spermatogenes vid >12 
månaders exponering och 

nästan total avsaknad av 
spermatocyter och sperma-
togonier  hos dem som expo-
nerats 3 år eller mer [5]. Ex-
poneringsnivåerna bedömdes 
understiga de som rekom-
menderats av Torkelson et al 
[2], med uppmätta genom-
snittliga lufthalter under en 
arbetsdag på 0,3–0,4 ppm [4].

En uppföljande undersök-
ning vid Dows tillverknings-
anläggning visade liknande 
fynd. Detta medförde att re-
gistreringen som bekämp-
ningsmedel i USA suspende-
rades år 1977. Den drogs in de-
finitivt 1979. I Sverige återkal-
lades tillståndet för DBCP 
som bekämpningsmedel 1978.

DBCP visades åren 1975–77 
vara mutagent i bakterietest 
efter metabol aktivering. 
Djurförsök visade att det är 
karcinogent vid peroral expo-
nering och vid inhalation. Vid 
inhalation fanns en signifi-
kant ökning gentemot oexpo-
nerade kammarkontroller av 
tumörer i luftvägarna hos 
råtta och mus redan vid lägs-
ta testade nivån (0,6 ppm [6]). 
Underlaget för klassning av 
karcinogenitet hos människa 
i form av epidemiologiska 
studier har bedömts vara 
otillräckligt [7].
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n fakta
Forskare från Dow Chemicals 
och University of California 
school of Medicine föreslog 
år 1961 [2] bland annat föl-
jande försiktighetsåtgärder 
för säker hantering av DBCP:

•  Lufthalten av DBCP ska 
 hållas under 1 ppm. Dessa 
nivåer ger inte varnings-
symtom, även om lukten 
kan detekteras av vissa 
människor. Lämpliga ana
lytiska metoder, inte sin-
nesintryck, ska användas 
för kontroll. 

•  För att förhindra skador 
från inhalation ska DBCP 
hanteras i slutna system 
eller med andningsskydd 
om adekvat ventilation inte 
finns.

•  Skyddskläder som inte 
släpper igenom substan-
sen ska användas om det 
finns risk för hudkontakt. 
Kläder och skor ska inte 
tillåtas bli kontaminerade. 
Om de blir det ska de ge-
nast tas av och inte använ-
das förrän de är helt fria 
från substansen.
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Angrepp med nematoder 
orsakade stora produktions-
förluster i tropiska länder, 
och DBCP exporterades till 
ett tiotal utvecklingsländer, 
bland andra Filippinerna, 
Costa Rica, Honduras, Ecua-
dor, Nicaragua, Guatemala, 
Panama och Elfenbenskus-
ten [8].

Vid Standard Fruits (nuva-
rande Dole) bananplantager i 
Centralamerika visade sig 
DBCP vid försök åren 1969–
1970 vara det mest kostnads-
effektiva medlet trots att det 
krävde täta applikationer. 
 Huvudsakligen applicerades 
det med en injektionsspruta 
direkt i marken, med uppre-
pade insprutningar runt varje 
planta, men även dimbesprut-
ning förekom. Ingen särskild 
skyddsutrustning tillhanda-
hölls, och ingen information 
gavs om riskerna [9]. 

Dow Chemicals informerade i 
juli 1977 Standard Fruits led-
ning om att de mot bakgrund 
av den testikelpåverkan som 
observerats hos arbetare i 
USA tillfälligt ville stoppa le-
veransen av DBCP. Standard 
Fruit svarade att detta skulle 
ses som ett kontraktsbrott. 
Medan Dow Chemicals gjor-
de uppehåll i leveranserna 
köpte man medlet från Israel 
och Mexiko.

Efter att Standard Fruit i 
oktober 1977 tagit på sig an-
svaret för eventuella skador 

som skulle kunna uppstå ge-
nom fortsatt användning och 
förbundit sig att vidta nöd-
vändiga åtgärder för att skyd-
da arbetare och kringboende 
genomfördes dock leveran-
serna, och de garanterades i 
ett förnyat avtal två år fram-
åt. Säkerhetshandböcker 
 distribuerades nu till divi-
sionsledningarna och viss sä-
kerhetsutrustning köptes in, 
men den ska enligt ett internt 
memorandum inte ha an-
vänts. När DBCP förbjöds i 
Costa Rica år 1979, beräknas 
547 000 kg ha reexporterats 
till bolagets odlingar i Hon-
duras [9]. Så sent som år 1986 
användes DBCP på Filippi-
nerna [10].

studierna av humana repro-
duktionseffekter avser näs-
tan uteslutande tillverkning 
av DBCP. Den vanligaste yr-
kesmässiga exponeringen har 
dock varit sprutning med 
medlet. Här finns studier 
bara från USA och Israel. 
Flertalet av dem som expone-
rats för medlet finns dock i 
u-länder, där det råder betyd-
ligt mer okontrollerade expo-
neringsförhållanden.

En statlig utredning i Costa 
Rica, som har ett förhållan-
devis välutvecklat hälsosy-
stem, konkluderar att 1 500 
bananarbetare fått nedsatt 
fertilitet [9]. Potentialen för 
exponering för arbetarna och 
deras familjer är även stor i 

hemmiljön eftersom bostäder 
och skolor ofta ligger nära od-
lingarna. Andra effekter, så-
som mortalitet [11] och can-
cermorbiditet [12], har stude-
rats i Costa Rica. Möjlighet-
erna att dra slutsatser har 
dock begränsats av bristande 
information om exponering. 

Problematiken med bekämp-
ningsmedel och reproduktiv 
hälsa i u-länder illustreras 
tydligt av DBCP. Här används 
ämnen som anses ha oaccep-
tabla hälsorisker i mer ut-
vecklade länder, skyddsnivån 
är låg och det råder brist på 
exponeringsdata och syste-
matiska studier. Problemet 
gäller dock potentiellt för be-
tydligt fler bekämpningsme-
del. Nyligen publicerades till 
exempel en longitudinell stu-
die från Mexiko som talar för 
samband mellan yrkesmässig 
exponering för organiska fos-
forföreningar och negativa 
effekter på flera spermiepa-
rametrar [13].

Mer kunskap behövs på det 
här området, och modern la-
boratorieteknik ger oss nu 
betydligt bättre möjligheter 
att använda goda expone-
ringsmarkörer. Samtidigt 
kan man inte nog betona vik-
ten av att använda den kun-
skap som redan finns och att 
debattera hindren mot att så 
sker.

Redan när toxikologen M 
Legator för 30 år sedan för 
New York Academy of Science 
sammanfattade hur kunska-
pen om DBCP:s skadeverk-
ningar vuxit fram, menade 
han att föredraget borde ha 
haft titeln »Icke-användning 
av data tillämpat på 1,2-di-
brom-3-klorpropan!« [14]. 

som tidigare redovisats här i 
Läkartidningen har debatten 
om och dokumentationen 
från juridiska processer vad 
gäller såväl asbest [15] som 
tobak [16] varit viktig för vår 
förståelse av den fördröjning 
som skett innan vetenskapli-
ga fynd omsatts i preventiva 
åtgärder.

Den förståelsen har i sin 
tur varit viktig bland annat 
vad gäller kraven på att ex-

perter som anlitas av myn-
digheter för kunskapssam-
manställningar deklarerar 
jäv och bindningar. Den har 
också lett till att myndigheter 
i större utsträckning upp-
märksammat sitt eget behov 
av oberoende experter.

Det är viktigt att diskussio-
nen om hur relevant kunskap 
sprids och omsätts i prakti-
ken hålls levande. 

 n Potentiella bindningar eller 
jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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Den svenska dokumentärfilmen av Fredrik Gertten, »Bananas!«, 
har nyligen visats för första gången på en svensk bioduk. Filmen 
handlar om bananarbetares kamp mot fruktbolaget Dole. Dole har 
stämt filmaren, producenten och det svenska filmbolaget, något 
som kommenterats på bland annat Dagens Nyheters kultursidor.

Den svenska dokumentärfilmen av Fredrik Gertten, »Bananas!«, 


