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Sammanfattning	
  
I Sverige har 379 barn och ungdomar under 19 år fått en cancerdiagnos under 2012.
På de arbetsplatser där personalen inte var tillräcklig informerade observerades en
högre exponering för cytostatika i patienternas urin. Arbetare vid Avdelning för
Onkologi är regelbundet exponerad för de toxiska substanserna. På lång sikt innebär
detta en yrkesmässig exponering för låga doser av cytostatika. Sammanfattningsvis är
det sannolikt att exponeringen sker via huden och inte via luft och man vet ännu inte
idag konsekvenserna av cytostatika substanser i avloppsvattnet. Detta till följd av för
lite forskning om vilka konsekvenser detta har för miljön. Däremot finns det tydliga
stadgar och lagar för hantering och riskavfall som kan vara till hjälpmedel för de som
hanterar dessa substanser.

	
  
Abstract	
  
In Sweden, 379 children and adolescents under the age of 19 was diagnosed with
cancer in 2012. In workplaces where staff were not sufficiently informed they could
observe a higher exposure in patients to cytotoxic drugs in urine. Workers at the
Department of Oncology are regularly exposed to the toxic substances. In the long
term, it means an occupational exposure to low doses of chemotherapy drugs. In
conclusion, a probable exposure occurs through the skin and not through the air and at
this time we do not know the consequences of chemotherapy drugs in the sewage.
This is the result of too little research, and what impact these substances have on the
environment. However, there are clear statutes and laws for handling and waste that
can help to reduce exposure for the staff.
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1.	
  Inledning	
  
Clinical Innovation Fellowships (CIF) är ett innovationsprogram där
tvärvetenskapliga team sätts samman för att genom observationer på en
sjukhusklinik hitta behov för utveckling av medicinteknik. Ett CIF-team har
observerat att cytostatika via barnens kroppsvätskor, specifikt urin, kommer ut i
avloppssystemet. Det är riskfaktorer för arbetsmiljön och den yttre miljön som
man vill undersöka. Studien inriktas på barncanceravdelningen på Astrid
Lindgrens Barnsjukhus.
Detta examensarbete är en litterär studie om cytostatika för att utreda de
obesvarade frågor som finns kring exponering. Den är inriktad på miljö och
säkerhet för personal inom vården.
Genomförandet kommer huvudsakligen ske via litteratursökningar via internet
med specifika sökord som har relevans till cytostatika och miljö samt relevanta
lagar.
Examensarbetet kommer att genomföras genom en uppdelning av möten mellan
handledare och uppdragsgivare Helena Bladh KI, och examinator Catharina
Silfverbrand Lindh från KTH.

1.1	
  Syfte	
  
Ett syfte med examensarbetet är att ta reda på om miljön skadas när cytostatika
tillförs i avloppsystemet. En kartläggning av substanserna skall göras för att kunna
klassificera vilka läkemedel som kan betraktas som miljöfarligt avfall även efter
metabolisering i kroppen. Syftet är även att kunna identifiera de val av metoder
som används för uppsamling av läkemedlet i urinen.
Inom arbetsmiljö kommer rutiner, lagar och rekommendationer kring hanteringen
av cytostatika att tas upp. Syftet är också att ta reda på vilka typer av cytostatika
som används och som är farliga efter att de utsöndrats i urin efter behandling. De
risker som utgörs i dagsläget av hanteringen av cytostatika-kontaminerad urin för
personalen på Barnonkologin på ABL kommer också tas upp. Målgruppen som
ska nås med information om förebyggande åtgärder mot eventuella arbetsskador
och miljö är de som hanterar urinen, det vill säga sjuksköterskor samt
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undersköterskor som arbetar inom barncancer-avdelningen på Astrid Lindgrens
Barnsjukhus.
När det gäller den yttre miljön ska undersökningen ge svar på om man kan mäta
några effekter som det ser ut idag och vilka de potentiella effekterna på miljön är
ifall man fortsätter att utsöndra cytostatika i avloppet som man gör i nuläget.
1.1.2	
  Frågeställning	
  
•

Vilka lagar och rekommendationer finns det inom arbetsmiljö för hantering
av cytostatika?

•

Vilka risker utgör hanteringen av cytostatika kontaminerad urin för
personalen på Barnonkologen på ALB?

•

Vilka är cytostatikas effekt på miljön och kan det klassificeras som
miljöfarligt?

1.2	
  Teori	
  
DNA, cellcykeln och cellsignalering
Alla levande organismer består av en eller flera celler. All
information om cellens liv, ursprung och framtida liv finns
lagrad

i

DNA-molekylen.

DNA-replikation

är

semikonservativ då varje ny dubbelhelix består av en kedja
som är en kopia från den gamla helixen och en ny
syntetiserad. Vid replikationen skiljs de två kedjorna åt och
en y-form av DNA bildas. Utgångspunkten för denna
öppning är en specifik plats, ”origin of replications” ( figur 1).

Figur 1. Semikonservativ
replikation (Löfblom,
VT14)

Genom denna process förs cellens vidare genetiska information
till nästa cellgeneration. Det finns olika orsaker till att DNA skadas, det kan vara
kemiska eller fysikaliska orsaker på grund av yttre påverkan som till exempel
joniserande strålning, UV-ljus eller eventuellt muterande ämnen. Men DNA
repareras ständigt utan att det sker några förändringar i arvsmassan (Hassan &
Ljungman, 2003).
Det finns en kort vetenskaplig animationsfilm som visar vad som händer i cellens
inre liv och hur cellerna kommunicerar med varandra. Animationen visar bl.a. hur
vita kroppar känner av sin omgivning (Studiodaily, 2014).
2

Celldelning är en process som är noggrant kontrollerad och är en förutsättning för
livet. En normal cell delar sig och en cell blir två, för att vidare utveckla vävnader
och organen. Processen som en modercell delar sig benämns cellcykeln.
Cellcykeln uppdelas i flera olika faser ( figur 2). I Mfasen är det mitos som äger rum ( figur 3), denna fas
längd tar ungefär 1-2 timmar. Kromosomerna fördelas
genom en kondensation och separeras för att vandra
vidare mot var sin ände av cellen. Under
celldelningsprocessen delar sig en cell delar i två

Figur 3. Cellcykeln (Gillner,
2014)

identiska halvor. I G1-fasen sker cellens metabola aktivitet och ökar i storlek.
Detta kan ta några minuter/månader. G0-fas är en period där cellen vilar sig även
om cellens metabolism och funktioner är aktiva. Under
S-fasen delar cellen sig och DNA-innehållet dubbleras,
det vill säga replikation sker. Syntesen av DNA tar
ungefär 6 timmar. Varefter G2-fasens äger rum och
längden av denna fas är 4 timmar. I denna fas sker en

Figur 2. Meios, mitos
(Gillner, 2014)

cellkontroll samt en delnings förberedelse inför mitosen
(Gullberg, 2007).
Cellerna kommunicerar till andra celler genom olika signaler (figur 4). Stora
molekyler som peptider/proteiner, aminosyror och steroidderivat används som
cellsignaler. Målet är att aktivera specifika receptorer,
vilket leder till en förändring i den intracellulära miljön
och startar en kedjereaktion. Eftersom det finns olika
typer av signaler klassificeras de efter sin verkan. En
endokrin signalering sker via hormoner, t.ex. insulin. Det
färdas via omloppet för att påverka andra målceller. En

Figur 4. Cellsignalering
(Gillner, 2014)

parakrin signal, som oftast är neutrotransmittorer,
påverkar närliggande celler. Autokrina signaler påverkar sig själv, ett exempel på
detta är prostaglandiner (Gullberg, 2007).
Cancerceller har en onormal celldelning och bildar en klump av celler som kallas
tumör. Detta betyder att cellens balans är rubbad och cellerna kan inte längre sköta
sina uppgifter. Tumörer kan vara antingen benigna eller maligna. Skillnaden
mellan dessa tumörer är att en benign tumör kan växa sig stor utan att sprida sig
3

till andra organ i kroppen. Medan en malign tumör tränger sig in i andra vävnader.
Cancercellerna förs vidare med blodet och kommer i kontakt med blodkärlen och
lymfkärlen i kroppen och bildar dottertumörer (Cancerfonden, 2014).
Egenskaper hos cancerceller är följande (Hassan & Ljungman, 2003):
1. En okontrollerad celldelning
•

Okontrollerbar tillväxt

•

Autokrin stimulering, tumörcellen stimulerar sig själv då
tillväxtfaktorer stimulerar egen tillväxt

•

Regleringssystemen fungerar inte

•

Förlust av tillväxthämningssignaler

•

Ohämmad celltillväxten vid cell-cellkontakt

2. Brister i celldifferentiering och odödlighet
•

Avvikelser i differentiering i jämförelse med normalcellen

•

Oförmåga att gå i apoptos (programmerad celldöd)

3. Genetisk instabilitet
•

Tumörceller har en arvsmassa som är mindre stabil än en
normalcell

•

Förekommande mutationer

•

Olikhet mellan tumörceller- heterogena är en konsekvens av en
genetisk instabilitet

4. Cancerceller växer och invaderar närliggandevävnader
5. Metastasering
•

Cellspridning till nya ställen samt bildning av dottertumörer

•

Enzymer som har till uppgift att bryta ner proteinbarriären
produceras

•

Tillväxtfaktorer

som

stimulerar

kärltillväxt

för

egen

näringstillförsel produceras
1.2.1 Cytostatika	
  
I dag är cytostatikabehandling av stor betydelse då den i många fall kan bota
cancer, lindrar symtomen och kan förlänga livet för dem drabbade. Framgången
med denna behandling började på 1940-talet under andra världskriget där man
4

använde kvävesenapsgas och det visade sig att exponeringen var giftig för det
lymfatiska systemet. Det var starten för att kunna hjälpa patienter med lymfom då
tumören kunde krympa. Utvecklingen av nya läkemedel pågår ständigt och i
dagsläget finns det många olika preparat med cytostatisk effekt registrerad (SBU,
2014). Men cancerbehandling har en lång historia. Redan under det forntida
Egypten har man dokumenterat på Ebers papyrus samt under antiken beskrivs
behandlingar av tumörer och maligna sjukdomar. Likaså utfördes mastektomi
under den romerska perioden av Celsius och Leonidas (Papac, 2001).
1.2.1.1

Verkningsmekanismer	
  

Nedan visas hur cytostatika delas in i olika grupper beroende av dess
verkningsmekanismer eftersom de påverkar celldelningen på olika sätt.
Alkylerande läkemedel är syntetiska molekyler och bifunktionella. De kan binda
till en DNA- molekyl vid två bindningsställen i cellkärnan och bildar
korsbindningar (Hassan & Ljungman, 2003).
Antimetaboliter är substanser med en struktur som liknar normala byggstenar i
DNA- och RNA-molekyl (Hassan & Ljungman, 2003). Antimetaboliter tar plats i
normala DNA- och RNA- syntesen och/eller påverkar viktiga enzymsteg. Denna
störning gör att DNA- och RNA-molekylen inte fungerar normalt (SBU, 2014).
Mitoshämmare är naturprodukter som påverkar mikrotuboli De är viktiga
komponenter som ansvarar för kromosomrörelser. Funktionen av mitoshämmare
är att störa den dynamiska jämvikten mellan mikrotubuli och fritt tubulin,
därigenom motverkas celldelningen (Hassan & Ljungman, 2003).
Topoisomeras I och II är enzymer som har en viktig funktion i cellens processer.
De verkar på olika sätt under DNA-syntesen. De möjliggör DNAs replikation och
transkription. Topoisomeras I orsakar ett enkelsträngavbrott och topoisomeras II
ett dubbelsträngbrott. Vid en väl fungerande celldelning återförenas DNAsträngarna. Men topoisomerashämmande substanser motverkar denna förening och
skadar cellen, vilken går i apoptos (Hassan & Ljungman, 2003).
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1.2.2

Cytostatika	
  vid	
  ALB	
  

Vid Barncanceravdelningen Astrid Lindgrens Barnsjukhus används följande
cytostatika (Malmros, 2014):
•

Aktinomycin D

•

Cisplatin

•

Cyklofosfamid

•

Cytarabin

•

Daunorubicin

•

Doxorubicin

•

Fludarabin

•

Ifosfamid

•

Karboplatin

•

Metotrexat

•

Mitoxantron

•

Vincristine
1.2.2.1

Substans,	
  struktur,	
  verkningsmekanism	
  och	
  farmakokinetik	
  

Nedanstående del av rapporten avser främst att undersöka om de utvalda 12
substanser som används på Barncanceravdelningen ALB har farliga egenskaper,
sådana som vid hantering av dessa kan leda till ohälsa för personal och/eller miljö.
Enligt läkemedelsverket klassificeras läkemedel efter ATC-systemet (Anatomical
Therapeutic Chemical Classification). Läkemedlen indelas i 14 huvudgrupper och
olika kodnivåer. Varje huvudgrupp motsvarar en bokstav, exempelvis L står för
tumörer och rubbningar i immunsystemet (Läkemedelsverket, ATC, 2006). Även
försäljningsstatistik i Sverige tas upp.

Aktinomycin-D
Aktinomycin-D (daktinomycin) är den första antibiotika som isolerades från
streptomyceterarter på 1940-talet. Den används oftast vid kombinationsterapin för
Willms tumör och sarkom m.m. (Farmakologisk behandling av cancer,
Aktinomycin-D, 2009).
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Figur 5. Aktinomycin-D

Kemiskt namn:

Figur 6. Aktinomycin-D 3D

2-Amino-N,N'-bis[(6S,9R,10S,13R,18aS)-6,13-diisopropyl2,5,9-

trim ethyl-1,4,7,11,14-pentaoxohexadecahydro-1H-

pyrrolo[2,1-i][1,4,7,1 0,13]oxatetraazacyclohexadecin-10-yl]4,6-dimethyl-3-oxo-3H-pheno xazin e-1 ,9-dikarboxamid
Kemisk formel:

C62H86N12O16 (figur 5 och 6) (ChemSpider, Aktinomycin-D ,
2014)

Verkningsmekanism: Aktinomycin-D binder till DNA genom interkalering (kan
tränga sig emellan DNA-strängarna) vilket inhiberar RNAsyntes och DNA-syntes (Hassan & Ljungman, 2003).
Farmakokinetik:

Aktinomycin-D

kan

ackumuleras

i

vävnader

och

metaboliseras i ringa mängder. Omkring 15-30 % av dosen
som utsöndras är i oförändrad form i urinen och exkreten
under en vecka. Halveringstiden för eliminationen av
substansen är 36-48 timmar.
Urin:

Hanteras som riskavfall-upptill 72 timmar efter intag (Hassan
& Ljungman, 2003).

Cisplatin
Cisplatin bedöms ha farliga egenskaper som är av betydelse för personalen då
substansen klassificeras som en mutagen substans . All kontakt med ögonen och
hud bör undvikas då kan orsaka skada vid upprepad kontakt, även försiktighet tas
vid hantering av exkret och kräkning. Preparatet omfattas av Arbetsmiljöverkets
föreskrifter i AFS 2005:5 vid hantering och AFS 2000:4, vid spill samt
avfallshantering (FASS, Cisplatin, Skyddsinfo, 2011).

Figur 7. Cisplatin (FASS,
Cisplatin, figur, 2014)

Figur 8. Cisplatin 3D (London Health Sciences
Centre, 2014)
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Kemiskt namn:

cis-Diammindikloroplatinum, (figur 7 och 8)

Kemisk formel:

H6Cl2N2Pt

ATC-kod:

L01XA01

Verkningsmekanism: Cisplatin är en platinaförening som tvärbinder till DNA
genom att binda till samtliga DNA-baser vilket hämmar DNAsyntesen. Även protein-och RNA-syntes förhindras, fast i
mindre grad. Substansen är inte cellspecifikt och omvandlas i
kroppen icke-enzymatiskt till flera metaboliter (FASS,
Cisplatin, Farmakologi, 2012).
Utsöndring:

Cisplatin utsöndras framför allt via urinen. I urin utsöndras 2743 % av den administrerade dosen under en fem dagarsperiod.

Urin:

Hanteras som riskavfall- 72 timmar (Hassan & Ljungman,
2003).

Miljö:

Ännu finns inte tillräckliga data för att utesluta risker att
cisplatin är farligt för miljö (Läkemedelsboken, Cisplatin,
Miljöpåverkan, 2014).

Cyklofosfamid
Cyklofosfamid är kemiskt besläktad med kvävesenapsgas och alkylerare ( figur 9
och 10). Eftersom substansen är mutagen, teratogen och har cancerogen effekt
omfattas av föreskrifterna i AFS 2005:5 vid hantering och AFS 2000:4 vid spill
samt avfallshantering. Man bör undvika en långvarig exponering och kontakt med
hud och slemhinnor (FASS, Cyklofosfamid, Skyddsinfo, 2012).

Figur 9. Cyklofosfamid (Hassan & Ljungman, 2003)

Kemiskt namn:

Figur 10. Cyklofosfamid 3D

2-[Bis(2-kloroetyl)amino]tetrahydro-2H-1,3,2-oxazafosforin-2oxid

Kemisk formel:

C7H15Cl2N2O2P

ATC-kod:

L01AA01
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Verkningsmekanism: Det är en prodrug som bioaktiveras av cytokrom P450 i
levern

till

aktiva

alkylerande

metaboliter

4-

hydroxycyklofosfamid. Vidare anses att dessa metaboliter
tvärbinder

till

DNA-molekylen

vilket

blockerar

DNA-

replikering. Cellcykelns kontrollmekanism samt förberedelse
inför mitosen blir fördröjd.
Utsöndring:

20% av administrerade dosen utsöndras i urin som oförändrat
läkemedel. Halveringstid för eliminationen är ett medelvärde
och beräknas till fyra timmar hos barn (FASS, Farmakokinetik,
Cyklofosfamid, 2012).

Urin:

Hanteras som riskavfall-72 timmar (Hassan & Ljungman,
2003).

Miljö:

Man vet ännu inte exakt vilken påverkan cyklofosfamid har,
eftersom ekotoxikologiska data saknas. Detta gäller även
nedbrytning och bioackumulering. Av den orsaken kan
miljörisker

inte

uteslutas

(FASS,

Cyklofosfamid,

Miljöpåverkan, 2012).

Cytarabin
Cytarabins farliga egenskaper är av betydelse för personalen då substansen är
mutagen. Man ska undvika direkt kontakt med produkten. All hantering omfattas
av föreskrifterna i AFS 2005:5 och AFS 2000:4 vid spill samt avfallshantering
(FASS, Cytarabin, Skyddsinfo, 2006).

Figur 11. Cytarabin (Hassan & Ljungman, 2003)

Figur 12. Cytarabin 3D

Kemiskt namn:

4-Amino-1-β-arabinofuranosylpyrimidin-2(1H)-on

Kemisk formel:

C9H13N3O5 (Pubchem, Cytarabin, 2014)

ATC-kod:

L01BC01

Verkningsmekanism: Cytarabin är ett antineoplastiskt medel och antimetabolit
som hämmar DNA-syntesen, specifikt för S-fasen. Studier
visar att det under vissa omständigheter blockerar pågående
9

faser från G1-fas till S-fas även om verkningsmekanismer inte
är helt klarlagt. Cytarabin metaboliseras av deoxycytidinkinas
och andra nukleotider och är en effektiv hämmare av DNApolymeras (DailyMed, Cytarabin, Farmakologi, 2014).
Utsöndring:

5-8 % av dosen utsöndras i urin som oförändrat substans.
Resterande 90-95 % av den administrerade återfinns i urinen
som inaktiva metaboliter. Halveringstiden för eliminationen
beräknas till 1,5 timme i plasma (FASS, Farmakokinetik,
Cytarabin, 2014)

Urin:

Hanteras som riskavfall-24 timmar, (figur 11 och 12)
(Hassan & Ljungman, 2003).

Miljö:

Man vet ännu inte exakt vilken påverkan cytarabin har,
eftersom ekotoxikologiska data saknas. Detta gäller även
nedbrytning och bioackumulering. Av den orsaken kan
miljörisker inte uteslutas (Läkemedelsboken, Miljöpåverkan
Cytarabin, 2014).

Daunorubicin
Daunorubicin bör hanteras med försiktighet eftersom substansen är potentiellt
mutagen och carcinogen. Man bör även undvika kontakt med hud och slemhinnor.
Försiktighet rekommenderas vid kontakt med exkret och uppkastningar
(Läkemedelsboken, Daunorubicin, 2013). Den aktiva substansen kan också vara
skadlig vid inandning. Preparatet omfattas av föreskrifterna i AFS 2005:5 vid
hantering samt AFS 2000:4 vid spill samt avfallshantering (FASS, Daunorubicin,
Skyddsinfo, 2007).

Figur 13. Daunorubicin (Hassan & Ljungman, 2003)

Kemiskt namn:

Figur 14. Daunorubicin 3D

(8S,10S)-8-Acetyl-10-[(3-amino-2,3,6-trideoxi-α-L-lyxohexopyranosyl)oxi]-7,8,9,10-tetrahydro-6,8,11-trihydroxi-1-
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metoxi-5,12-naftacendion (FASS, Daunorubicin, kemiskt
namn, 2013)
Kemisk formel:

C27H29NO10

ATC-kod:

L01DB02

Verkningsmekanism: Genom bindning mellan baspar i DNA-molekylen
daunorubicin

hämmar

DNA-syntes

och

RNA-syntes.

Daunorubicin är specifikt för S-fas, dock effekt på andra
cykelfaser har observerats.
Utsöndring:

Daunorubicin och dess metaboliter utsöndras i urin och galla.
Omkring 20 % utsöndras via urinen under fem dagar.
Halveringstid för eliminationen beräknas till 18 timmar i
plasma (Läkemedelsboken, Daunorubicin, 2013).

Urin:

Hanteras som riskavfall-24 timmar; kräkning hanteras som
riskavfall-24 timmar, (figur 13 och 14) (Hassan & Ljungman,
2003).

Doxorubicin
Doxorubicin bedöms har sådana egenskaper som är av betydelse för personalen då
substansen kan vara karcinogent (cancerframkallande) och mutagent m.m.
Läkemedlet irriterar ögon, hud och slemhinnor. Doxorubicin (figur 15 och 16)
omfattas även av föreskrifterna i AFS 2005:5 vid hantering samt AFS 2000:4 vid
spill och avfallshantering (FASS, Doxorubicin, Skyddsinfo, 2007).

Figur 15. Doxorubicin (Hassan & Ljungman, 2003)

Kemiskt namn:

Figur 16. Doxorubicin 3D

1S, 3S)-3-glykoloyl-3 ,5,12-trihydroxi-10-metoxi-6 ,11-dioxo1, 2,3 ,4,6,11-hexahydro-1-tetracenyl 3-amino-2 ,3,6-trideoxiα-L-lyxo-he xopyranoside

Kemisk formel:
ATC- kod:

C27H29NO11 (ChemSpider, Doxorubicin, 2014)
L01DB01

Verkningsmekanism: Doxorubicin binder till nukleinsyror och hämmar
replikering av nukleotiden. Därmed påverkas cellcykeln genom
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att blockera faserna S-fasen och mitosen. Dessutom har det
observeras att även övriga cykelfaser påverkas av detta.
Metabolismen sker både i lever och njure.
Utsöndring:

Doxorubicin och dess huvudmetabolit utsöndras i urin och
galla. Cirka 5 % utsöndras via urinen under en femdygnsperiod
och 40-45 % av dosen återfinns i gallan under en
sjudagarsperiod. Halveringstid för eliminationen är trifasisk
(Läkemedelsboken 2014, Doxorubicin, Farmakologi, 2011)

Urin:

Hanteras som riskavfall-72 timmar; uppkastning riskavfall-72
timmar; exkret riskavfall-en vecka (Hassan & Ljungman,
2003).

Miljö:

Man vet ännu inte exakt vilken påverkan doxorubicin har,
eftersom ekotoxikologiska data saknas. Detta gäller även
nedbrytning och bioackumulering. Av den orsaken kan
miljörisker inte uteslutas (Fass, Doxorubicin, Miljöinfo, 2014).

Fludarabin
Fludarabin bedöms vara mutagent och karcinogent, m.m. och vid hantering ska
man undvika direktkontakt med preparatet. Fludarabin omfattas av föreskrifterna i
AFS 2005:5 vid hantering samt AFS 2000:4 vid spill och avfallshantering (FASS,
Fludarabin, Skyddsinfo, 2009).

Figur 17. Fludarabin

Figur 18. Fludarabin 3D

Kemiskt namn:

9 - (β-D-arabinofuranosyl)-2-fluoro-9H-purin-6-amin

Kemisk formel:

C10H12FN5O4 (figur 17 och 18) (ChemSpider, Fludarabin,

2014)
ATC- kod:

L01BB05

Verkningsmekanism: Fludarabin har en snabb defosforylering till 2-fluor-ara
(arabinofuranosyladenin). Intracellulärt sker en fosforylering
av deoxycytidinkinas till den aktiva trifosfat, 2-fluor-ara-ATP.
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Denna metabolit verkar genom att hämma DNA-syntesen samt
en minska proteinsyntesen.
Utsöndring:

Fludarabin (2F-ara-A) elimineras huvudsakligen via urinen.
Efter

administrerad

dos

utsöndras

40-60%

i

urinen.

Halveringstid för eliminationen är trifasisk (FASS, Fludarabin,
Farmakologi, 2012).
Urin:

Hanteras som riskavfall-72 timmar, även uppkastning hanteras
som risavfall-72 timmar (Hassan & Ljungman, 2003).

Miljö:

Ännu finns inte tillräckliga data för att utesluta risker att
fludarabin är farligt för miljön (FASS, Fludarabin, Miljöinfo,
2014).

Ifosfamid
Ifosfamid är en alkylerare som bedöms ha farliga egenskaper, bl.a. mutagen och
karcinogen effekt (figur 19 och 20). Således bör man undvika en långvarig
exponering av preparatet. Substansen ska hanteras med försiktighet och omfattas
av föreskrifterna i AFS 2005:5 vid hantering samt AFS 2000:4 vid spill och
avfallshantering (FASS, Ifosfamid, Skyddsinfo, 2012).

Figur 19. Ifosfamid (Hassan & Ljungman, 2003)
2Kemiskt

namn:

Figur 20. Ifosfamid 3D

N-3-bis(2-kloretyl)-1,3,2-oxazafosfinan-2-amid-2-oxid

Kemisk formel:

C7H15Cl2N2O2P (ChemSpider, Ifosfamid, 2014)

ATC-kod:

L01AA06

Verkningsmekanism: Kemiskt besläktad med kvävesenap och alkyleringsmedel.
Påverkar DNA genom att tvärbindas till DNA-molekylen.
Ingriper troligen vid G1-fas och G2-fas i cellcykeln.
Ifosfamid är en inaktiv prodrug som kräver bioaktivering
m.h.a. mikrosomala leverenzymer för att producera biologiskt
aktiva metaboliter (4-hydroxymetaboliten).
Utsöndring:

Metaboliserad
njurarna.

ifosfamid

elimineras

huvudsakligen

via

Halveringstid för eliminationen beräknas till 4-7
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timmar för ifosfamid och dess 4-hydroxymetaboliten (FASS,
Ifosfamid, Farmakologi, 2013).
Cirka 60-80 % av administrerade dos återfinns i urinen inom
72 timmar. Av den totala utsöndringen är hälften i oförändrad
form, dock är andelen mindre hos barn (Hassan & Ljungman,
2003).
Urin:

Hanteras som riskavfall-72 timmar (Hassan & Ljungman,
2003).

Miljö:

Man vet ännu inte exakt vilken påverkan ifosfamid har,
eftersom ekotoxikologiska data saknas. Detta gäller även
nedbrytning och bioackumulering. Av den orsaken kan
miljörisker inte uteslutas (FASS, Ifosfamid, Miljöinfo, 2013).

Karboplatin
Karboplatin har farliga egenskaper som är av betydelse för personal. Eftersom
substansen kan vara karcinogen och teratogen ska direktkontakt med substansen
undvikas. Produkten är irriterande på hud och ögon och omfattas av föreskrifterna
i AFS 2005:5 vid hantering samt AFS 2000:4 vid spill och avfallshantering
(FASS, Karboplatin, Skyddsinfo, 2014).

Figur 21. Karboplatin (Hassan & Ljungman, 2003)

Figur 22. Karboplatin 3D

Kemiskt namn:

cis-Diammin(1,1-cyklobutandikarboxylato) platinum

Kemisk formel:

C6H12N2O4Pt

ATC-kod:

L01XA02

Verkningsmekanism: Karboplatin liksom cisplatin är platinaföreningar som kan
binda till DNA.
Utsöndring:

Den huvudsakliga elimineringsvägen av karboplatin är renal
utsöndring. 70 % av den administrerade dosen utsöndras efter
ett dygn och merparten av given dos inom sex timmar (FASS,
Karboplatin, Farmakologi, 2012)
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Urin:

Hanteras som riskavfall-72 timmar, (figur 21 och 22) (Hassan
& Ljungman, 2003).

Miljö:

Man vet ännu inte exakt vilken påverkan karboplatin har,
eftersom ekotoxikologiska data saknas. Detta gäller även
nedbrytning och bioackumulering. Därför kan miljörisker inte
uteslutas (FASS, Karboplatin, Miljöinfo, 2014).

Metotrexat
Metotrexats har farliga egenskaper som är av betydelse för personal då substansen
är mycket toxisk. Vid långvarig exponering av substansen kan irritation i ögon,
hud och andningsvägar uppstå. Metotrexat omfattas av föreskrifterna i AFS
2005:5 vid all hantering samt AFS 2000:4 vid spill och avfallshantering (FASS,
Metotrexat, Skyddsinfo, 2009).

Figur 23. Metotrexat

Kemiskt namn:

Figur 24. Metotrexat 3D

N-(4 - {[(2,4-diamino-6-pteridinyl) metyl] (metyl) amino}
bensoyl)-L glutaminsyra

Kemisk formel:

C20H22N8O5 (figur 23 och 24) (ChemSpider, Metotrexat, 2014)

ATC-kod:

L01BA01

Verkningsmekanism: Metotrexat hämmar DNA-syntesen och i cellcykeln är
specifikt för S-fas.
Utsöndring:

Huvuddelen av den administrerade dosen är i oförändrad form
inom ett dygn Halveringstiden för eliminationen är trifasisk
(FASS, 2013).

Urin:

Hanteras som riskavfall-72 timmar och likaså hanteras
uppkastning som risk avfall-72 timmar (Hassan & Ljungman,
2003).

Miljö:

Man vet ännu inte exakt vilken påverkan metotrexat har,
eftersom data saknas (FASS, Metotrexat, Miljöinfo, 2014).

15

Mitoxantron
Vid prekliniska uppgifter förmodas att mitoxantron är bl. a. teratogen och
gentoxisk (FASS,Mitoxantron, 2013).

Figur 25. Mitoxantron

Kemiskt namn:

Figur 26. Mitoxantron i 3D

1,4-Dihydroxi-5,8-bis[[2-[(2-hydroxietyl)amino]etyl]amino]9,10 antrakinon

Kemisk formel:

C22H28N4O6 (figur 25 och 26) (ChemSpider, Mitoxantron,

2014)
ATC-kod:

L01DB07

Verkningsmekanism: Mitoxantron är DNA-reaktivt medel som interkalerar i
DNA genom vätebindningar. Detta leder till tvärbindningar och
strängbrott. Mitoxantron hämmar även topoisomeras II som
ansvarar bl.a. för reparation av skadad DNA
Utsöndring:

Mitoxantron utsöndras i urin och galla under en period av fem
dygn. Cirka10 % av den administrerade substansen utsöndras
via urinen och cirka 18 % via gallan. Halveringstid för
eliminationen av substansen varierar och beräknas till 3-10
timmar samt 7-12 dagar (FASS, Mitoxantron, Farmakologi,
2013).

Urin:

Hanteras som riskavfall-24 timmar; uppkastning hanteras som
riskavfall-72 timmar (Hassan & Ljungman, 2003).

Miljö:

Man vet ännu inte exakt vilken påverkan mitoxantron har
eftersom ekotoxikologiska data saknas. Detta gäller även
nedbrytning och bioackumulering. Därför kan miljörisker inte
uteslutas (FASS, Mitoxantron, Miljöinfo, 2014).

Vinkristin
Vinkristin har farliga egenskaper som är av betydelse för personal då substansen är
mutagen. Vinkristin omfattas av AFS 2005:5 vid all hantering samt AFS 2000:4
vid spill och avfallshantering (FASS, Vinkristin, Skyddsinfo, 2013).
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Figur 27. Vinkristin

Figur 28. Vinkristin i 3D

Kemiskt namn:

(2'β)-22-Oxovinkaleukoblastin

Kemisk formel:

C46H56N4O10 (figur 27 och 28) (ChemSpider, Vinkristin, 2014)

ATC-kod:

L01CA02

Verkningsmekanism: Vinkristin är ett salt av en alkaloid från växten Vinca rosea
Linn. Verkningsmekanismen är inte helt utredd, men relateras
till hämningen av celldelningen speciellt vid mitos i metafasen
(FASS, Vinkristin, Farmakodynamik, 2013).
Utsöndring:

Urinutsöndring från barn är 37 % under tre dygn (Hassan &
Ljungman, 2003). Vinkristin utsöndras i urin och galla. Cirka
10 % av administrerad dos återfinns i urinen och cirka 80 %
återfinns i exkret. Halveringstiden för eliminationen är trifasisk
(Fass, Vincristine, Farmakologi, 2013).

Urin:

Hanteras som riskavfall-72 timmar; uppkastningar; exkret;
innehållande läkemedel samt metaboliter hanteras som
riskavfall-72 timmar (Hassan & Ljungman, 2003).

Miljö:

Ännu finns inte tillräckliga data för att utesluta risker att
vinkristin är farligt för miljön (Läkemedelsboken, Vinkristin,
Miljöpåverkan, 2014).

1.3	
  Statistik	
  och	
  klassificering	
  	
  
I Sverige har 379 barn och ungdomar under 19 år fått en cancerdiagnos under
2012. Hjärntumör och akut lymfatisk leukemi är de vanligast förekommande
cancertyper som drabbar barn och ungdomar (Cancerfondsrapporten, 2014).
Sedan 1940-talet har läkemedel mot cancer utvecklats och flera substanser har
gradvis introduceras till svenska marknaden. Nedanstående tabell visar
kostnadsutvecklingen av ATC-grupperna L01 och L02 under en 30-årsperiod
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(tabell

1).

Försäljningsstatistik

i

Sverige

återges

som

kostnad

per

läkemedelsgrupp/1000000 invånare per sjukvårdsregion (lif, 2008).
Tabell 1. Försäljningsutveckling under tidperioden 1977-2007 (lif, 2008)

I följande tabell presenteras de vanligaste förekommande cytostatika i landet. De
grupperas efter dess verkningsmekanismer (tabell 2). Se bilaga 1 för fullkomlig
lista över registrerade cytostatika (Cancercentrum, register, 2004). Cytostatika
som används på ALB markeras med symbol (•).
Tabell 2. Klassificering av cytostatika (Cancercentrum, klassificering, 2004) och
(Hassan & Ljungman, 2003).
Alkylerande medel
Dakarbazin
•Cisplatin (platinaföreningar)
•Karboplatin (platinaföreningar)
BCNU, Karmustin
CCNU, Lomostin
Busulfan
•Cyklofasfamid
•Ifosfamid
Klorambucil
Melfalan
Lomustin (nitrosoureaföreningar)
Oxaliplatin (platinaföreningar)
Tiotepa (aziridinderivat)

Antibiotika
Bleomycin
•Daktinomycin
•Daunorubicin
Daunorubicin (Antracyklin)
Daxtinomycin
Doxorubicin (Antracyklin)
Epirubicin
Idarubicin
Idarubucin
Mitomyxin
•Mitoxantron
Streptozocin (Antitumörantibiotika)

18

Antimetaboliter
Capecitabin
•Cytarabin
•Fludarabin
Fludarabin
5-Fluorouracil
Gemcitabin
Hydroxikarbamid
Merkaptopurin
•Metotrexat
Mithoguazon
Tioguanin

Mitoshämmare
Docetaxel (taxaner)
Etoposid (Topoisomeras II-hämmare)
Paklitaxel (taxaner)
Vinblastin
Vindesin
•Vincristine
Vinoreblin

Övriga
Amsakrin (akridinderivat)
Asparaginas
Estramustinfosfat
Imatinib
Irinotekan (topoisomeras I-hämmare)
Krisantaspas (Erwinia-L-asparaginase)
Procarbazin
Rituximab
Trastuzumab
1.3.1	
  Läkemedels	
  påverkan	
  på	
  miljön	
  
Den här delen av rapporten är en kort översikt över hur läkemedelsrester kommer
ut i avloppssystemet och sprids vidare i naturen.
Läkemedlen är avsedda att ha en effekt i kroppen, men vissa aktiva substanser och
dess metaboliter utsöndras vidare och når så småningom reningsverket (figur 29).
Emellertid spridning kommer också från andra källor, vid exempelvis
tillverkningen av läkemedlen och från hushåll. Vissa läkemedel avlägsnas
effektivt, nästan till 100%, i reningsverket. Problemet är

att en del är

svårnedbrytbara substanser och passerar genom reningsverket och överlever länge
i miljön. Risken är att läkemedlen eventuellt kan ansamlas i exempelvis andra
levande organismer, såsom fisk. De senaste 10 åren har man gjort ett antal studier
där man sett att läkemedel fortfarande finns i renat avloppsvatten, dricksvatten och
sediment m.m. (Läkemedelsboken, Flöde, 2014).
Eftersom läkemedlen vanligtvis är framtagna för att stå emot biologisk
nedbrytning medför det en problematik ur ett miljöperspektiv. Särskilda läkemedel
kan spåras i låga halter i vattnet som konsumeras. Sammanfattningsvis,
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hanteringen av dessa läkemedel kan leda till större miljö och hälsoproblem i
framtiden. Därmed har försiktighetsprincipen blivit en av EU:s stadgar, vilka
innebär att åtgärder ska tas om det finns misstankar om skador som kan ge effekter
för allt levande och växters hälsa och som på något sätt påverkar miljön på ett
negativt sätt (Janusinfo, Miljö och läkemedel, 2014).

Figur 29. Flöde av aktiva substanser till miljön (Läkemedelsboken, Flöde, 2014)

2.	
  Resultat	
  
2.1	
  Risker	
  med	
  kontamination	
  och	
  exponering	
  av	
  cytostatika	
  för	
  personal	
  
Nedan ges en redogörelse från ett flertal studier i Sverige och utomlands. I varje
ny paragraf presenteras studier och kartläggningar om cytostatika med fokus på
yrkesmässig exponering, ytkontamination, utvärderingar om möjliga effekter av
cytostatika på sjukvårdpersonal och arbetsmetoder samt likartade slutsatser. Även
en fallrapport från en undersköterska tas upp. Sammanställningen ordnas efter
studier som gjorts i Sverige och sedan utomlands. Vattenanalyser som landsting
gjort i Sverige illustreras i tabell 3.
Hedmers avhandling undersöker yrkesmässig exponering genom att övervaka
exponeringsmätningar både hos personal och ytor på arbetsplatsen. De cytostatika
som undersöks och bedöms är cyklofosfamid och ifosfamid på fyra olika
arbetsplatser på ett sjukhus i Sverige. Avstryksprov på ytor, mätningar i luft och
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urin från personalen analyserades. Luftmätningar på sjukhusapoteket visade inga
halter av cyklofosfamid. På ytor fanns mätbara halter av cyklofosfamid och
ifosfamid. Det var anmärkningsvärda halter vid golven på patienstoaletterna upp
till 95 µg/cm-2. Personalgruppen som sannolikt är den mest exponerade är
undersköterskor och städpersonal. De kommer i kontakt med patienters
utsöndringar och ytor under arbetsdagen. Sannolikt sker exponeringen via hud på
grund av att skyddsutrustning hos städpersonalen var bristande. Hedmer vill få en
tillförlitlig bedömning av halterna på ytor och urin i Sverige, av dessa skäl gör hon
en jämförelse studie i bl.a. Tyskland, Kanada, Storbritannien. Vad dessa studier
visade var att nivåerna i urin hade samma koncentrationsintervall som de
substanser som ger livstidsrisk för leukemi och urinblåscancer på upp till 400 fall
per miljon. Hedmer menar att de potentiella riskerna för personalen i de svenska
sjukhusen inte borde försummas och att det är viktigt att förbättra skyddskläder
hos exponerad personal samt informera om riskerna som medför yrkesmässig
exponering. I en holländsk studie kunde man finna höga halter av cyklofosfamid i
händer, pannor och underarmar hos städpersonalen. Rapporter visar att
sjukvårdspersonal som hanterar antineoplastiska läkemedel kan påverkas av dessa
läkemedel. Det har även rapporteras håravfall, hudutslag och svindel. Cytostatika
som cyklofosfamid är cancerframkallande för människor och en långvarig och hög
exponering kan öka risken för genetiska skador som skulle kunna initiera tumörer.
Det redovisas dessutom i flera studier om yrkesexponering som leder till
gentoxiska effekter, såsom ökade kromosomavvikelser samt DNA-strängbrott
(Hedmer, 2006).
I en studie som presenterades vid riksstämman 2005 i Lund, rapporterar Hedmer
förekomsten av cytostatika på golvytor. På dagvårdsavdelningen har man funnit
rester av cyklofosfamid på olika golvytor. Arbetsmiljön blir förorenad vid
hantering av cytostatika såsom spill och läckage. En annan källa till kontamination
kommer från behandlade patienters urin. Upptaget av cytostatika sker sedan via
hudkontakt. Undersökningen visade förhöjda halter av cyklofosfamid, medianhalt:
patienttoaletten 800 ng/prov, korridor 38 ng/prov, avfallsrum 21 ng/prov,
behandlingsrum 18 ng/prov och läkemedelsrum 13 ng/prov. Personalgrupper som
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riskerar bli potentiellt exponerad är städpersonalen (Yrkes- och miljömedicinska
kliniken, Lund, 2005).
Man ville kartlägga cytostatika kontamination i Sverige. Därför undersöktes fem
sjukhus i landet. Dagvårdsavdelningar hanterade i genomsnitt 92 g/år och 51 g/år
ifosfamid. Riktvärden för ytkontamination av cytostatika beräknades som 90:e
percentilvärdet. Ytproverna visade halter av cyklofosfamid och ifosfamid på de
undersökta arbetsytorna. Cyklofosfamid halter: golv 260 pg/cm2 , handtag
(kylskåp, läkemedelsskap m.m.) 11 pg/cm2 , övriga ytor (stolsits, förvaringshylla
m.m.) 15 pg/cm2. Ifosfamid halter: golv 59 pg/cm2, handtag (kylskåp,
läkemedelsskap m.m.) 0,2 pg/cm2. Lokalvårdarna som använder handskar av vinyl
är potentiell exponerad för cytostatika trots handskanvändningen. Studier visar att
handskar av latex, neopren samt nitril har lägst permeabilitet och av den
anledningen bör dessa handskar användas istället (Hedmer, Kartläggning av
cytostatikakontamination, 2008).
Vid en annan studie vill man utveckla metoder för att bedöma yrkesmässig
exponering för cisplatin bland sjukvårdpersonal i sjukhuset i Sverige.
Provtagningar i arbetsrummets luft, urin samt blod från de exponerade
analyserades. Resultaten visade en stor variation av platina i blodet:
undersköterskor 3,8 ng/ml, sköterskor 2,2 ng/ml, farmaceuter 0,47 ng/ml och
oexponerade 1,2 ng/ml. Luft- och urinanalyser visade inga anmärkningsvärda
halter av platina (Nygren & Lundgren, 1997).
Effekterna

av

cytostatika

utvärderas

hos

72

onkologiska

avdelningar.

Sjukvårdpersonal vid dessa avdelningar är regelbundet exponerad. Målgruppen är
sjukvårdpersonal som sjuksköterskor, personal som bereder och späder cytostatika
och personal som kommer i kontakt med förorenade sängkläder, fekalier från
behandlade patienter m.m. På lång sikt innebär det en yrkesmässig exponering för
låga doser av cytostatika. I denna studie rapporteras kontamination via huden
fastän personalen använder skyddshandskar. Även sängkläderna är kontaminerade
av substanserna cyklofosfamid, ifosfamid, metotrexat, 5-fluorouracil, etoposid
m.fl. Mätningar i luften visar också halter av cytostatika. Resultaten visar en högre
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frekvens av totala kromosomavvikelser i den exponerade gruppen jämfört med
kontrollgruppen. Avslutningsvis på de arbetsplatser där personalen inte var
tillräckligt informerade observerades en högre exponering för cytostatika (Musák
L., 2009).
Exponering för antineoplastiska läkemedel undersöktes vid tre sjukhus i
nordvästra Japan. I studien analyserades blodproverna från sjuksköterskor och
kontorspersonal som arbetar i dessa sjukhus. Resultaten tyder på att sjuksköterskor
som hanterade dessa läkemedel har en potentiell risk för DNA-skador. Den
huvudsakliga exponeringen verkar ske via inandning och perkutan absorption på
grund av en möjlig kontamination under beredning av dessa substanser, läckage,
oavsiktligt spill eller omhändertagande av läkemedelsrester. Det rapporteras även
att cirka 40 % av japanska sjuksköterskor inte är medvetna om de potentiella
skadliga effekterna för dessa läkemedel. För att minska exponeringen
rekommenderas

bl.a.

att

utbilda

personalen

och

implementera

lämplig

skyddsutrustning. (Sasaki, Dakeishi, Hoshi, Ishii, & Murata, 2008).
Vid en annan uppföljning av effekterna för exponering för olika ämnen i flera
sjukhus i Ungern kom man fram till att infertilitet, yrsel, håravfall, hudirritation
och

oregelbunden

menstruation

kan

vara

arbetsrelaterade

effekter

hos

sjuksköterskor som hanterar cytostatika (Tompa, o.a., 2006).
Newman et al. har gjort en studie om mutationsanalys hos onkologisjuksköterskor.
Personalgruppen var 24 kvinnliga sjuksköterskor och dem jämfördes med en
kontroll grupp av 25 oexponerade sjuksköterskor.
kunde

identifiera

ett

ökat

antal

Resultaten visade att man

kromosomavvikelser

i

blodet

hos

onkologisjuksköterskorna. Denna studie publicerades i en amerikansk hälso- och
medicintidskrift (Newman, Valanis, Schoeny, & Que Hee, 1994).
Risken för cancer undersöktes bland danska sjuksköterskor som hanterar
alkylerande antineoplastiska läkemedel vid onkologiavdelningen. Det visade inga
ökade risker för missfall eller missbildningar under graviditeten, däremot ökade
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den relativa risken för leukemi signifikant (Skov, Maarup, Olsen, Rørth,
Winthereik, & Lynge, 1992).
2003 publicerades en fallrapport i en amerikansk medicinsk tidning att en
undersköterska vid en onkologisk avdelning rapporterar utveckling av allergiska
reaktioner efter exponering för urin från patienter som behandlas med vincristine
och doxorubicin (Kusnetz & Condon, 2003).
Sociala medier har uppmärksammat föroreningar och exponering av cytostatika i
arbetsmiljön i Sverige. Dagens Nyheter, Svt och SvD nyheter skriver den 17 juli
2005 om riskerna som vårdpersonalen utsätts för vid exponering av cellgifter.
Vårdpersonalen kommer i kontakt med cellgifter via urin, uppkastningar och svett.
Bo Jönsson, som är docent på Centrum för yrkes- och miljömedicin vid Lunds
universitetssjukhus säger att det finns en dold exponering och att personalen är
orolig över detta. Dessutom visar nyare studier att cytostatika fastnar på huden
även hos undersköterskor och städpersonal som är en exponerad grupp, men är
dåligt undersökt i detta sammanhang (SvD, SvT, 2005). Studier som berör dessa
personalgrupper är mycket svåra att hitta i nuläget men med mer datainsamling
kan nya studier påbörjas.
2.1.1 	
  Vattenanalyser	
  
I följande tabell redovisas utvalda delar av de mätningar som landstingen gjort
över hela landet (tabell 3). Databasen innehåller över 6000 vattenanalyser och
över 1000 slam och biotaanalyser. Uppgifter om substansen PBT-index, persistens
(P) och bioackumulation (B) och toxicitet (T) inkluderas, varje parameter ges
värden 0-3. I PBT-index bedöms substansen miljöfarlighet. Skalan är från 0 till 9
och är summan av dessa tre parametrar. Höga värden är farligast (SLL, 2007).
Tabellen innehåller också provtagningar i lever från abborrar fångade i
Stockholms skärgård och provtagningar från år 2012 (SLL, Analyslab, 2012)
(SLL, läkemedelsrester, fisk, 2013).

24

Tabell 3. Vattenanalyser, (reviderad tabell av skrivaren)
Substans

Provtagningspunkt

Anläggningstyp

Analysresultat

År

PBT

Cyklofosfamid

Karolinska US Solna

Sjukhusavlopp

420 ng/l

2005

5

258 ng/l

2006

5

Cyklofosfamid

Karolinska US Huddinge

Sjukhusavlopp

220 ng/l

2006

5

Cisplatin

Avesta lasarett

Sjukhusavlopp

< 100 ng/l

2006

6

Ifosfamid

Karolinska US Solna

Sjukhusavlopp

160 ng/l

2005

6

340 ng/l

2006

6

Ifosfamid

Karolinska US Huddinge

Sjukhusavlopp

150 ng/l

2006

6

Cyklofosfamid

Henriksdals reningsverk

Utg. vatten ARV

6 ng/l

2004

5

5 ng/l

2006

5

Utg. vatten ARV

< 10 ng/l

2012

Utg. vatten ARV

< 10 ng/l

2012

Stockholms skärgård

innerstation

< 1 µg/kg

2007

Stockholms skärgård

innerstation

< 0,1 µg/kg

2007

Cyklofosfamid

Bromma, Käppala,
Henriksdal

Ifosfamid

Bromma, Käppala,
Henriksdal

Cyklofosfamid
(i abborre)
Ifosfamid
(i abborre)

2.2	
  Arbetsmiljö	
  och	
  reglering	
  	
  
Arbetsmiljölagar tas i rapporten efter relevans och inte i numerisk ordning, det vill
säga

att

fokus

ligger

på

utbildning

och

säkerhet

för

personal

på

Barncanceravdelningen ALB.
Arbetsmiljöverkets

föreskrifter

AFS

2005:5

(Arbetsmiljöverkets

författningssamling, 2014) tillskriver lagen om cytostatika i miljön. Denna lag har
stiftats efter rapporter om avvikande fynd i sjuksköterskors urin och de med
försvagat immunförsvar avråds hantera dessa kemikalier då de har påvisat
irritationer i hud och slemhinnor. I AFS 3 kap 3 § finns kravet att arbetsgivaren
ska ha de kunskaper som krävs för en säker hantering av drogen, vilket omfattar
hantering, avfall och utrustning. Lagarna inom AFS 2005:5 visar tydliga
markeringar i 9 § att läkemedlet enbart får administreras av de som har kompetens
och fortsätter i 22 § med följande att tillredning och administrationen av
läkemedlet får användas av de som har en särskild utbildning samt kunskaper om
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de möjliga hälsorisker och de skyddsåtgärder som krävs vid hantering av
läkemedlet. Enligt 10 § av 3 kap 4 § ska engångsskyddskläder av hel front och
långa ärmar med muddar brukas samt korrekt hantering av skyddskläderna, det vill
säga att skyddskläderna ska användas enbart i det rummet och sedan deponeras i
slutna behållare efter arbetet har utförs. Speciella handskar specifikt för cytostatika
hantering ska användas och bytas var 30:e minut för att förhindra allergi. För extra
skydd kan dubbla handskar användas, detta om inre handsken är av sådant
material som har motstånd för läkemedel. Vidare enligt 17 § kan en anordning
användas för att hindra spridning av läkemedlet. Denna anordning kan vara en
bricka med absorberande material. Lagen 23 § tillskriver att läkemedel kan vara
verksamma rester och kan utsöndras ur patienter i mer än fem dygn, läkemedlets
rest finns i urin, tarmutsöndring, uppkastningar samt blod. Även via textilier och
utrustning i samband med läkemedel utgör en hälsorisk och bör omhändertas
omedelbart då dessa utrustningar måste deponeras.
I Vårdhandboken ges rekommendationer och instruktioner för Spill, stänk och
avfall. Viktigt att tänka på är att låta urin svalna innan hantering av detta, eftersom
urin förångas mindre vid svalare temperaturer. Vid användning av KAD-påsar ska
dessa deponeras direkt i farligt avfall samt all uppkastning skall hanteras som
farligt avfall upp till 72 timmar efter cytostatika behandling. Allt engångsmaterial
ska deponeras i farligt avfall och förslutas och märkas som Farligt avfall och
Cytostatikaavfall (Vardhandboken, 2012).
De substanser som används i cytostatika omfattas av AFS 2005:5 1 § av L01
Cytostatika/cytotoxiska medel och därmed ska detta avfall placeras i en behållare
som är tydligt märkt att det innehåller sådant avfall som regleras i lag 15 §.
Följande i 8 § all material som tvättlappar, blöjor och annan utsöndring räknas
inom farligt avfall vilket förstärks av Avfallsförordningen SFS 2011:927,
SOSFS 2005:26 vilket stöder markering av avfall samt hantering av dessa
(Socialstyrelsen, 2014).
Sammanfattningsvis ska både personal samt föräldrar följa de föreskrifter som
finns för hantering av de avfall som uppkommer vid hantering av
cytostatikasubstanser.
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I teoridelen nämndes tolv substanser; Alla av dessa tolv är farliga då de ger
upphov till en toxisk effekt, då cytostatika klassas som toxiska läkemedel.
Eftersom rapporter visar att dessa substanser finns i utsöndring som urin påvisar
detta att urin är toxisk och därmed farlig och bör administreras efter AFS riktlinjer
av farligt avfall. De skyddsrutiner som finns för farligt avfall nämns ovan till de
rekommendationer som finns kring hantering av cytostatika. Även Vårdhandboken
tar upp om hur dessa toxiska medel bör hanteras via anvisningar.

2.3 	
  Rekommendationer	
  
Det finns metoder för att analysera halter av cytostatika på ytor. De metoder som
används i nuläget för urinuppsamling samt ventilation kan även justeras:
•

Maria Hedmer berättar att hon har utvecklat och validerat metoder för
att mäta yrkesmässig exponering för cyklofosfamid och ifosfamid i
form av biologisk övervakning och som arbetsplatsmätningar. Båda
metoder är tillgängliga via servisanalyser på Arbets- och miljömedicin.
Bra att känna till att antalet avstrykmetoder för att mäta cytostatika i
miljö utökas just nu (Analysportalen) (Hedmer, Yrkeshygieniker Dr.
Med. Vet., 2014).

•

För att minska kontamination via hud och luftvägar kan en potta med
passande lock användas. Dessa hjälpmedel kan vara till hands vid
urinhantering för att helt täcka öppningen till pottan (Praktiskt.nu,
2014)

•

Punktutsug kan vara ytterligare ett hjälpmedel för att minska
exponering av cytostatika. Den kan monteras i rummet sköljen (Fumex,
2014).

•

Kombinationsfilter med aktivt kol som kan filtrera luft med halter av
flyktiga ämnen kan implementeras i sköljen och i hemmet hos patienter
(Resema AB, 2014)

•

Ett annat förslag är att använda toaletter med urinsortering. Tanken
med detta är att undvika läkemedelsrester i avlopp och särbehandla
delströmmar

från

avdelning/sjukhuset.

Urin

och

fekalier

kan

ackumuleras i en sluten tank och transporteras vidare till närmaste
reningsverk för direkt behandling (avloppscenter, 2014).
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•

Följande tabell kan användas som lathund och hängas upp i rummet
sköljen finns även som bilaga 2.

Substans
Aktinomycin D
Cisplatin
Cyklofosfamid
Cytarabin

Daunorubicin
Doxorubicin
Fludarabin
Ifosfamid

Karboplatin
Metotrexat
Mitoxantron
Vincristine

Utsöndring
15-30 % oförändrad i urin och exkret
under en vecka.
Inom en timme oförändrad substans.
Efter 20-40 % platinaföreningar i
urinen.
20 % av dosen utsöndras i urin som
oförändrat läkemedel.
5-8 % av dosen utsöndras i urinen som
oförändrat substans. Resterande 90-95
% av dosen utsöndras i urinen som
inaktiva metaboliter.
Daunorubicin och dess metaboliter
utsöndras i urin och galla. Cirka 20 %
utsöndras via urinen under fem dagar.
Cirka 5 % utsöndras via urinen och
40-45 % återfinns i gallan under sju
dagar.
40-60 % av administrerad återfinns i
urinen.
60-80 % av dos återfinns i urinen inom
72 timmar. Hälften av utsöndring är i
oförändrad form, dock hos barn är
andelen mindre.
Huvuddelen av given dos utsöndras
inom 6 timmar. 70 % av dosen
utsöndras efter ett dygn.
Huvuddelen av den administrerade
dosen är i oförändrad form inom ett
dygn.
Cirka10 % av den administrerade
substansen utsöndras via urinen och
cirka 18 % via gallan.
Från barn är 37 % under tre dagar.
Cirka 10 % av administrerad dos
återfinns i urinen och cirka 80 %
återfinns i exkret.

Riskavfall
Urin: under 72 t.
Urin: under 72 t.
Urin: under 72 t.
Urin, kräkning:
under 24 t.
Urin, kräkning:
under 24 t.
Urin, kräkning:
under 72 t.
Exkret: en vecka
Urin, kräkning:
under 72 t.
Urin: under 72 t.

Urin: under 72 t.
Urin, kräkning:
under 72 t.
Urin, kräkning,
exkret: under 24 t.
Urin, kräkning,
exkret: under 72 t.
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Uppskattad kostnad
Potta

Punktutsug

Ventilation

Urinflaska, Ursec 20 st.

6 500,00 kr

Urinflaska, standard 20 st.

1 800,00 kr

Pipinette 20 st.

3 300,00 kr

Produkt

5 000,00 kr

Installation, montering 4h x 500 kr, m.m.

5 000,00 kr

Kombinationsfilter

4 692,00 kr

Installationsservice, utbyte m.m. per timme
Urinsortering

Urinseparerande WC, 1st.
Sluten tank, 1st.
Rådgivning till planerade avloppsanläggning
Summa

600,00 kr
5 800,00 kr
30 000,00 kr
6 000,00 kr
68 692,00 kr

3.	
  Diskussion	
  
Arbetsmiljö
Det man finner på sjukhusens arbetsplatser är att personal exponeras för urin och
uppkastning på grund av läckor eller andra kontaminerade ytor som de sedan har
hudkontakt med. Det saknas ännu forskning om följderna av luftkontamination.
För närvarande finns inga tydliga beprövade metoder för särskild uppsamling av
urin innehållandes läkemedelsrester. Frågan måste utredas vidare. Både personal
och föräldrar hanterar urin i pottor som inte är anpassade för cytostatika. Även om
cytostatika är klassad som toxisk, behandlas det inte som detta. Vid transport av
kontaminerad urin genom korridoren av personal och föräldrar ökar risken för
dessa att bli exponerade. Studier visar hur personal har dessa substanser i sina
egna kroppar till följd av bristande basala hygienrutiner och bristande hjälpmedel
som inte är anpassade till cytostatika. Även föräldrar bör ha tillgång till dessa
kunskaper, skyddskläder och hjälpmedel.
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De risker som personalen på Barnonkologen på ALB utsätts för vid hantering av
cytostatikakontaminerad urin kan visas av rapporter som exempelvis den Musák L
(2009), Sasaki, Dakeishi, Hoshi, Ishii, & Murata, (2008) m.m. De påvisar att det
finns en förhöjd risk att de som hanterar substanserna blir påverkade av substansen
och att det finns låga doser i personalens urin samt en eventuell DNA förändring.
Rapporterna visar att de sköterskor som inte följt tydliga rekommendationer av
skyddsutrustning visar högre frekvens av att ha cytostatikasubstanser i sin urin än
de som har korrekt skyddsutrustning.
Yttre miljö
Metoden som används för kassering av urin är att spola ner detta i avloppet. Vad
man sedan kan se som följd av detta är att det finns substanser av cytostatika även
i vattnet. Man vet ännu inte vilka miljörisker som finns med cytostatika. Vad man
vet är att substanser finns i vatten, detta bör påverka miljön då det icke är naturligt
nedbrytningsbara substanser. Man har ännu inte kunnat samla all data som krävs
för att få fullständig kunskap, men man kan föra diskussionen parallellt med
antibiotika där man inte får det fulla skyddet av antibiotika då det finns i mat och
vatten. Samma diskussion kan man föra med de olika substanser som finns idag.
Vi vet ännu inte konsekvenserna då mer forskning behövs, men vad man vet är att
när man har tagit prov från fisk har man kunnat se att det finns små halter av
substanserna cyklofosfamid och ifosfamid i fisken. Vi vet alltså inte om vi kan bli
resistenta till de substanser som ska ge behandling till cancer och hur det påverkar
vårt DNA av denna resistens.
I tabell 3 reviderad version av SLL:s lista på läkemedelsrester i vatten som
används på sjukhus runt om i Sverige ger bevis på att det finns substanser i vatten i
olika anläggningar. Databasen redovisar också att cyklofosfamid har en hög
toxicitet och att det finns även andra substanser kvar i vattnet efter reningsverket.
PBT- index som bedömer miljöfarligheten visar att dessa substanser ligger över
medianen med 5-6. Wahlberg, Björlenius, & Paxéus (2010) har gjort en rapport
om de ämnen som idag utreds, vilka är 56 substanser. Reningen av urinen med
cytostatika skulle eventuellt kunna ske på avdelning men detta skulle resultera i ett
arbetsmiljöproblem. Diskussionen förs vidare kring de eventuella insatser som
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krävs för att behandla urin på rätt sätt så att det inte utgör en miljö- eller
arbetsmiljö risk. Vissa halter av cytostatika som finns i dricksvatten i nuläget är
inte mätbara, men man vet ännu inte vilka effekter som dessa läkemedel utgör då
dessa är inte utredda ännu (Wahlberg, Björlenius, & Paxéus, 2010).

3.1 	
  Slutsats	
  
Cytostatika tillhör den läkemedelsgrupp som utsöndras vidare i urin efter
behandling. Cytostatika som exempelvis cyklofosfamid och ifosfamid bryts inte
ner utan passerar reningsverket och vidare ut i naturen.
Cytostatika tillhör den läkemedelsgrupp som regleras av AFS 2005:5,
Avfallsförordningen SFS och SOSFS 2005:26 på grund av dess bestående toxisk
effekt. Cytostatika klassas även som farligt avfall. Syftet med lagstiftning är att
öka säkerhet och skydda personal vid regelbunden exponering.
De studier som har gjorts rörande arbetsmiljön har kunnat visa en potentiell
yrkesmässig exponering. Därmed en långvarig exponering och kontakt med olika
cytostatika bör undvikas, detta gäller också oavsiktlig exponering.
Eftersom cytostatika har olika utsöndringstider efter avslutad behandling påverkas
riskavfall upp till 72 timmar. Det är mycket viktigt att personalen och föräldrar
använder dubbla handskar vid arbete och omhändertagande av spill, utsöndringar,
avfall m.m. Vid uppsamling av urin och avföring efter behandlingen används
vanliga pottor som spolas ur i rummet sköljen. Vidare utredning för att ytterligare
utveckla och förbättra detta arbetsmoment rekommenderas.
Avslutningsvis kan man se att det krävs mer forskning och kunskaper om
miljöpåverkan av dessa substanser. Även om det förekommer i låga halter av de
cytotoxiska substanser jämfört med exempelvis antibiotika, så redovisar FASS att
i Sverige finns det cirka 1200 olika aktiva substanser och att läkemedelsrester har
kunnat identifieras i sediment, jord, vatten m.m. Alltså vet vi ännu inte något om
de långsiktiga effekter som cytostatika har på miljö och människa.
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Bilaga	
  2.	
  Lathund	
  
Substans
Aktinomycin D
Cisplatin
Cyklofosfamid
Cytarabin

Daunorubicin
Doxorubicin
Fludarabin
Ifosfamid

Karboplatin
Metotrexat
Mitoxantron
Vincristine

Utsöndring
15-30 % oförändrad i urin och exkret
under en vecka.
Inom en timme oförändrad substans.
Efter 20-40 % platinaföreningar i
urinen.
20 % av dosen utsöndras i urin som
oförändrat läkemedel.
5-8 % av dosen utsöndras i urinen som
oförändrat substans. Resterande 90-95
% av dosen utsöndras i urinen som
inaktiva metaboliter.
Daunorubicin och dess metaboliter
utsöndras i urin och galla. Cirka 20 %
utsöndras via urinen under fem dagar.
Cirka 5 % utsöndras via urinen och
40-45 % återfinns i gallan under sju
dagar.
40-60 % av administrerad återfinns i
urinen.
60-80 % av dos återfinns i urinen inom
72 timmar. Hälften av utsöndring är i
oförändrad form, dock hos barn är
andelen mindre.
Huvuddelen av given dos utsöndras
inom 6 timmar. 70 % av dosen
utsöndras efter ett dygn.
Huvuddelen av den administrerade
dosen är i oförändrad form inom ett
dygn.
Cirka10 % av den administrerade
substansen utsöndras via urinen och
cirka 18 % via gallan.
Från barn är 37 % under tre dagar.
Cirka 10 % av administrerad dos
återfinns i urinen och cirka 80 %
återfinns i exkret.

Riskavfall
Urin: under 72 t.
Urin: under 72 t.
Urin: under 72 t.
Urin, kräkning:
under 24 t.
Urin, kräkning:
under 24 t.
Urin, kräkning:
under 72 t.
Exkret: en vecka
Urin, kräkning:
under 72 t.
Urin: under 72 t.

Urin: under 72 t.
Urin, kräkning:
under 72 t.
Urin, kräkning,
exkret: under 24 t.
Urin, kräkning,
exkret: under 72 t.
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