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Metakrylat-exponering
via luftvägarna
NYTT FRÅN NIOM Flera studier har påvisat metakrylatmonomerer i luften på
tandläkarmottagningar. Även om metakrylat-koncentrationen i luft är relativt
låg, är det viktigt att ta hänsyn till yrkes
exponeringen då denna är långvarig.
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Resinbaserade tandbehandlingsmaterial härdas
som regel i patientens mun. Tandvårdspersonal
hanterar således dagligen dessa material i ohärdat tillstånd. Metakrylatmonomerer, som är en
huvudkomponent i resinbaserade material, är
reaktiva ämnen som bland annat kan ha allergiframkallande egenskaper. Uppmärksamhet
kring problem med allergiska kontaktdermatiter
har medverkat till att fokus legat på att undgå
direkt hudkontakt med materialen. Flera studier
har emellertid också påvisat metakrylatmonomerer i luften på tandläkarmottagningar [1–3],
och denna typ av exponering är svårare att skydda sig mot. Även om metakrylat-koncentrationen
i luft är relativt låg, är det viktigt att ta hänsyn
till yrkesexponering via luftvägarna då denna är
långvarig.
De flesta publicerade laboratorieförsök som
har undersökt celltoxiska effekter av metakrylater, har i huvudsak utförts på celler från munhålan. Celler från skilda organ och vävnader reagerar olika på samma exponering. Information
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Figur i. Mikroskopbilder av cellkultur med lungceller från råtta. Figur a
visar celler strax innan exponering för 1 mM HEMA. Figur b visar samma
område i cellkulturen efter sex timmar. Pilarna visar morfologiska förändringar hos cellerna som förknippas med apoptotisk celldöd (kondensering av cellkärna och fragmentering av cellen [5]).
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från försök med en celltyp kan inte nödvändigtvis överföras till en annan celltyp. Två nyligen
utförda cellkulturstudier från niom beskriver
effekter av 2-hydroxyetylmetakrylat (hema) på
lungceller [4, 5].
Sammanfattningsvis visar försöken att hema
ger cellskador som kan resultera i celldöd (figur
i). Vissa av fynden tyder på att celldöden initieras av skador på cellens arvsmassa (dna). I likhet med flera tidigare studier av andra celltyper,
försvagar hema det intracellulära försvaret mot
oxidativa skador. I motsats till det som uppmärksammats hos andra celltyper ser det emellertid
ut som att dna-skadorna inte är ett resultat av
ökad oxidativ stress i lungcellerna.
I lungorna finns det enzym som omvandlar
lipofila föroreningar till föreningar med högre
vattenlöslighet. Dessa underlättar utsöndringen
av föroreningar från kroppen. Normalt är denna
typ av reaktion förknippad med avgiftning. För
några föreningar kan en sådan reaktion emellertid skapa mycket reaktiva föreningar som är långt
mer toxiska än »moderföreningen«. Denna reaktion är orsaken till att ämnen såsom akrylamid
kan ge dna-skador. I en av studierna från niom
visas att hema kan omvandlas till mer reaktiva
ämnen med hjälp av sådana enzymer [5].
Resultaten från niom-studierna tyder på att
lungceller kan skadas av exponering för hema
via mekanismer som inte tidigare är beskrivna.
Studierna visar endast vilka skador hema har
förmåga till att orsaka i lungceller, men man kan
inte direkt använda observationer från sådana
cellkulturstudier till att värdera situationen i kliniken.
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