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NANOPARTIKLAR – SMÅTT OCH GOTT? 
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xtio 

Nanoteknologi och nanopartiklar har 
seglat upp som ett mycket angeläget 
ärende ur miljö- och hälsosynpunkt.  
   Här refereras två seminarier: dels 
det som vi själva anordnade den 2 
november, dels ett om mat som ägde 
rum tidigare i höst.  
   Fler artiklar finns på hemsidan. 
Titta i högerspalten efter ”Läs mer” 
så hittar du många länkar och 
referenser.  
 
Nanopartiklar – smått och gott 
Detta var rubriken på ett seminarium 
och en caféafton som den 2 
november 2011 anordnades i 
samarbete mellan Ekocentrum i 
Göteborg, Läkare för Miljön och 
forskningsprogrammet NanoConnect 
Scandinavia. Seminariet var 
fulltecknat långt i förväg, och alla 
kom inte in.  
   Nanoteknik är mycket omfattande 
och komplex. Partiklarnas storlek, 
innehåll, form (enkel partikel, eller 
struktur som t ex 
kolnanorör), samt hur de 
förekommer (t ex på 
yta, i material eller som 
lösa partiklar) är 
faktorer som styr 
beteende och risker. 
Kunskaper om effekter 
på hälsa och miljö är på 
gränsen till obefintlig 
och reglering saknas 
liksom en 
överenskommen 
definition.  
   Experternas samlade 
bedömning var att 
politikerna måste fatta 
beslut om att reglera 
detta, vilket är fullt 
möjligt. Vad som nu 

krävs är ett ”bottom-up perspective” 
för att aktivera politikerna, dvs. 
opinionsarbete. 

Små partiklar och mat – 
möjligheter och risker  
Detta var titeln på ett seminarium den 
10 oktober. Arrangör var Kungliga 
skogs- och lantbruksakademien. 
   Slutsatsen blev att nanopartiklar 
finns runt omkring oss – både 
naturliga och medvetet framställda. 
Osäkerheten vad detta innebär för 
hälsan är stor. Samtidigt finns det 
många fält där nanoteknologin kan 
anses vara klart hälsofrämjande. 

Vad är nanoteknologi? 
Att ämnet nanoteknologi är hett 
förstår man av att det finns 300 
forskare inom nanoteknologi enbart 
på Chalmers.  
   Prefixet ”nano” (n) betyder  
10-9. Nanometer (nm) är en 
längdenhet och motsvarar en 

miljarddels meter, en miljondels 
millimeter eller en tusendels 
mikrometer. En typisk atom är drygt 
0,1 nm i diameter. 
   Nanoteknologi har kallats ”att göra 
stora saker genom att göra dem 
mindre”. De nanopartiklar vi talar om 
här är i storleken 1-100 nm och 
avsiktligt tillverkade för sina unika 
egenskaper. Förenklat sett kan man 
säga att den övre gränsen går när en 
partikel kan observeras i vanligt 
optiskt mikroskop. Måste man 
använda elektronmikroskop är det 
nanostorlek.  
   Ett annat sätt att försöka förstå är 
att jämföra med en fotboll. En 
nanopartikel förhåller sig till en 
fotboll som en fotboll till jorden.  
   Mindre nanopartiklar, 0,1-50 nm, 
motsvarar bland annat större gas-
molekyler, mindre virus eller metall-
stoft. De lite större, även kallade 
ultrafina partiklar, 50-100 nm, 
omfattar bland annat oljedimma, 

större virus, större metallstoft 
och tobaksrök. 
   Det saknas dock en juridisk 
definition av nanopartiklar.  
   Nanopartiklar av kol är 
speciellt intressanta. En fulleren 
är en ihålig struktur (vanligen 
klot- eller rörformad) av 
kolatomer. Den fulleren som fått 
mest uppmärksamhet utanför 
forskningsvärlden är kol-60 
eller C60. Den består av se
kolatomer ordnade i fem- eller 
sexkantiga figurer ungefär som 
lädret i en fotboll. En annan 
känd fullerentyp är kolnanorör. 
Grafen är en platta av sådana 
sexkantingar, bara en atom 
tjock.

 
 

  
Björn Fagerberg och Bertil Hagström var två av 
arrangörerna. 

På hemsidan finns fler små artiklar och många referenser. Klicka på ”Globala miljöfrågor” 
och sedan i högerspalten ”Nanopartiklar”. Då kommer också raden ”Läs mer” fram. 

http://www.lakareformiljon.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=66&Itemid=172
http://www.ksla.se/aktivitet/sma-partiklar-i-mat/
http://www.ksla.se/aktivitet/sma-partiklar-i-mat/
http://www.ksla.se/
http://www.ksla.se/


NANOTEKNOLOGI – UTVECKLINGSTRENDER, 
RISKER OCH UTMANINGAR 

 
Bengt Kasemo, professor i kemisk 
fysik på Chalmers, 2.11.2011 
 
Han ställde oss inför ett framtids-
perspektiv. På en yta av ett frimärkes 
storlek får det rum mer än en miljon 
diagnospunkter. Man skulle kunna 
lägga in analyser av varje vävnad och 
funktion i kroppen. Men vill vi ha 
detta? Vad säger läkarna? Samhället?  
   Nanoteknologi finns överallt. The 
Project on Emerging Nano-
technologies har försökt inventera 
alla produkter som anges innehålla 
nanopartiklar. Dock tror vissa att 
”nano” är ett bra försäljnings-
argument och lägger till det även när 
det inte stämmer. Stora företag är 
återhållsamma med nano i marknads-
föringen eftersom det rör sig om en 
oprövad teknik. Små företag bryr sig 
inte om riskerna. 
   I Kemikalieinspektionens (KemI) 
rapport 1/10 “Safe use of nano-
materials – need for regulation and 
other measures” konstaterar man att 
staten ännu inte reglerat nanotekno-
login, och att man är sent ute. I EU 
fanns nanoteknologin med redan i 
femte ramprogrammet med ”ELSA”, 
ethical, legal and safety aspects. 
   För att illustrera nanorädslan har 
målningen ”Skriet” av Edvard 
Munch använts.  
   Vi kan se 0,1 mm. Det bästa 
optiska mikroskopet blir blint där 
nanopart börjar och elektron-
mikroskopen tar vid. Ner till 3-4 
atomer i cluster går att urskilja, t.ex. 
cellmembran, proteiner samt vissa 
sot och kosmetikapartiklar.  
   Redan i mitten av 90-talet fanns 
nanotekniken. Det var mikrotekniken 
och mikrochipsens allt större 
kapacitet som ledde utvecklingen 
mot nanotekniken. 1947 kom den 
första transistorn, dvs. halvledaren, 
därefter integrerade kretsar. Det har 
skett en fördubbling av minneskapa-
citeten på 18-24 år, vilket kallas 
Moore’s lag efter Intels grundare 

Gordon Moore. Tillväxten är 
exponentiell.   
   Tre användningsområden för 
nanomedicin har definierats: läke-
medel, vävnadsregeneration och 
bilddiagnostik. Till bilddiagnostik 
hör DNA- och proteinchips, sensorer, 
NMR, röntgen och optisk avbildning. 
Implantat har nanostrukturerade ytor, 
t.ex. tandimplantat, hjärt- och aorta-
klaffar, cochleaimplantat, ledproteser 
och stentar. 
   Nanoläkemedel är målsökande 
nanokapslar som skyddar den aktiva 
substansen och är ”osynlig” för 
kroppens försvarsmekanismer. På 
utsidan finns en igenkännings-
molekyl som fastnar och öppnar 
kapseln när den nått rätt mål Inom 
cancervården kan nanoteknologin 
användas för att först förfina 
diagnosen och lokalisera en tumör 
och sedan ge mycket lokal läke-
medelsbehandling.  
   Kolnanorör och kolnanopartiklar är 
idag vanligt förekommande i 
kompositmaterial som ska vara 
mycket starkt, t.ex. rymdraketer och 
sportutrustning. Kolnanopartiklar kan 
finnas på grafit och ”glassy carbon”. 
När nanopartiklar sätts ihop uppstår 
helt oväntade egenskaper. 
   Katalysatorn på en bil använder 
nanopartiklar. Inom energiområdet 
används nanoteknik för solceller, 
lagringsmaterial, transmissions-
ledningar, sensorer mm. Möjligheter 
finns inom väteproduktion, termisk 
solenergi, bränsleceller, batterier, 
smarta fönster, teknik för energi-
besparing samt energi- och miljö-
övervakning. 
   Nanopartiklar som finns eller 
kommer att finnas i vår vardag 
kommer från t.ex. kosmetika, läke-
medel, trafiken (gatu- och däcks-
slitage), nötning av konstruktions-
material, olika slag av energiteknik 
(solceller, överföringsledningar, 
sensorer, batterier), industrin 
(förgasning, sensorer), elektroniska 

produkter, matförpackningar samt 
sport- och fritidsprodukter.  
   Att nanoteknologin och intresset 
för denna växer står klart. Antalet 
publicerade artiklar och patent växer 
exponentiellt, liksom riskkapital-
investeringar. Marknaden växer 
exponentiellt. Kommersialisering är 
på gång inom en rad olika områden, 
inklusive mat och mediciner. Vi 
kommer att få se nanoteknologi inom 
snart sagt alla samhällssektorer.  
 

    
Det finns tre huvudområden inom 
risk och säkerhet: hälsa, miljö och 
ekosystem samt klimat.      
   Det finns bristande epidemio-
logiska studier. Det är svårt att fånga 
in partiklarna och systematisera dem. 
Vi vet inte vad nanopartiklarna gör i 
cellen. Nanopartiklar kan fästa på 
cellmembran, gå in i cellmembranet 
eller passera membranet. De kan 
påverka kommunikation och 
transport mellan cellens yttre och 
inre, skada cellmembranet eller 
påverka funktioner hos cellkärna, 
mitokondrier etc. De kan även lösas 
upp och bilda toxiska ämnen. Vilka 
processer som sker beror på 
partikelns storlek, form mm.  
   En tysk forskare har funnit att efter 
inhalation av kolnanopartiklar kunde 
dessa återfinnas i olfactorius, den del 
av hjärnan där luktsinnet sitter. När 
kolnanorör fördes in i bukhålan hos 
möss orsakade de asbestosliknande 
förändringar. Asbestfibrers storlek är 
på gränsen till nanostorlek.  
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   Det finns många utmaningar när 
det gäller risk- och säkerhets-
bedömningar. Tillverkning, karak-
terisering och prövningar måste 
utformas med hänsyn till hälsa och 
toxicitet. Risker i arbetsmiljön måste 
kartläggas och avfallsfrågor lösas. 
Effekter på ekosystem och väder, 
t.ex. molnbildning, måste under-
sökas. Nanopartiklar och nano-
strukturer är mycket små och det 

saknas analysverktyg, modell-
partiklar och modellscreeningsystem. 
Övervakning och spårning är viktigt, 
liksom lagar och regler.   
   Organisation av ELSA (Ethical, 
Legal and Safety Aspects) måste ske 
på myndighetsnivå. Men hur skapar 
man regler för sådant man inte 
känner till?  
   Säkerhetsaspekterna är verkliga 
utmaningar. Vi vet mycket lite om 
nanomaterial och hälsa. Nya metoder 
måste utvecklas för insamling av 
data, testning in vitro och in vivo och 
riskbedömning. Det är viktigt att 
agera i tid, helst innan produkterna 
kommer på marknaden – annars kan 
det komma ett bakslag. Man måste 
titta på hela kedjan från råmaterial 
över processande, transporter, 
försäljning, användning och 
avfallshantering. 
   Läkemedelsverket och Naturvårds-
verket gör en del. Man bör fokusera 
på vissa områden med stark veten-
skaplig – teknisk – industriell bas och 
på komponenter med generell 
karaktär över en viss kritisk massa. 
Starka instrument ska vara öppna och 
tillgängliga för industri och akademi. 

En internationell måttstock måste tas 
fram. Detta kräver samarbete mellan 
olika aktörer.  
   Det måste komma ett initiativ från 
regeringsnivå, och opinionsbildning 
måste ske. Det finns ett förslag på 
EU-nivå att ta fram ett projekt för 
nanoscreening. En ansvarig och 
samordnande myndighet för varje 
land måste utses. I Sverige är KemI 
mest närliggande, men frågan angår 
även Livsmedelsverket, Naturvårds-
verket, Energimyndigheten m.fl. 
Arbetet omkring läkemedel och miljö 
kan här ses som ett föredöme.  
   De etiska aspekterna beträffande 
nanoteknologi är desamma som för 
komplex högteknologi. Man måste 
balanser fördelarna mot nackdelarna.  
   Sammanfattningsvis: 
- Säkerhetsfrågorna är reella 
- Vi vet mycket lite om nanomaterial 
och deras hälsoeffekter 
- Det behöver tas fram nya metoder 
och scheman för att testa toxikologi 
och hälsoeffekter. 
- Vi måste handla i takt med den 
tekniska utvecklingen. Annars kan vi 
råka ut för bakslag. 

 
 

NANOPARTIKLAR I LUFTEN - ETT 
LÄKARPERSPEKTIV 

 
Lars Barregård, professor vid 
Arbets- och miljömedicin, Göteborgs 
universitet, 2.11.2011  
 
Nanopartiklar är små luftföro-
reningspartiklar. Det finns nästan 
ingen kunskap om industriellt 
tillverkade nanopartiklar. Jag 
kommer därför att tala om naturligt 
tillverkade partiklar. 
   Luftföroreningar bidrar till hjärt-
kärlsjukdomar, lungsjukdomar, astma 
och cancer. Barn som får besvär av 
luftföroreningar får sämre 
lungtillväxt. Eventuellt ger de också 
fosterpåverkan.  
   Dödligheten ökar med ökande 
partikelhalt i luften, och det mesta 
talar för att det verkligen är partik-

larna som är boven. Effekter har 
påvisats hos människa såväl för 
ultrafina partiklar, mindre än 100 
nm, som för lite större partiklar. 
   Vi vet inte vilka egenskaper som 
bär risken. Det kan vara fysisk 
massa, storleken på ytan, kemin på 
ytan, surhetsgrad etc. Källan kan 
vara dieselavgaser, vedrök, väg-
damm och Saharasand.  
   Inhalation av asbest kan ge 
dammlunga, pleuraplack, lungcancer 
och mesoteliom. Paralleller har 
dragits med kolnanorör. Vi vet en 
del om förbränning och asbestfibrer. 
Men vi har mycket magert underlag 
från humanstudier för industriellt 
tillverkade partiklar. 

 
Referens 
Kolnanorör: Exponering, toxikologi 
och skyddsåtgärder i arbetsmiljön. 
Arbetsmiljöverket, rapport 2011:1. 
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VAD SÄGER LAGSTIFTNINGEN OM 
NANOTEKNIKEN? 

 
Ethel Forsberg, tidigare 
generaldirektör för KemI, numera 
konsult, 2.11.2011  
 
Grön affärsutveckling är under 
utveckling, vilket märks på att KemI 
får många kunder. Det sker en 
intensiv utveckling och forskning 
beträffande nanomaterial, och dessa 
används i ökande omfattning. Det 
kan sägas vara en ny industriell 
revolution. Men riskerna för hälsa 
och miljö är i stort sett okända.  
   Lagstiftningen är svag. Kunskap, 
mätmetoder, definition och anpassat 
regelverk saknas. Nanomaterial finns 
inte med i REACH som ju fokuserar 
på ämnen som produceras i stora 
mänder. Nanomaterial kommer sällan 
upp i de volymerna. Vi har sett 
tidigare, för kemikalierna, att en 
snabb utveckling och ett svagt 
regelverk leder till problem. 
Kemikalieinspektionen (KemI) har 
tagit fram ett antal rapporter där 
risker belyses, liksom behovet av 
reglering. 
   Exempel på användning av 
nanomaterial är kläder som är 
fläckskyddade och vindtäta, färg med 
god vidhäftningsförmåga, fönsterglas 
som är självrenande och reptåliga, 
sportutrustning som är både 
lätt och stark, kosmetika som 
har god upptagningsförmåga 
och transport av aktiva 
ämnen.  
   Vi kan vänta oss bland 
annat   
datorer som är snabbare, har 
större kapacitet och är mer 
energisnåla, effektivare 
katalysatorer för 
avgasrening, superhårda 
borrar och skärverktyg, 
läkemedel som når särskilda 
organ i kroppen, effektiv 
båtbottenfärg, nya typer av 
batterier och kvicksilverfria 
ljuskällor. 
   En skärpt lagstiftning 
kommer till i flera steg. 
Först måste en kartläggning 

ske och riskerna förstås. Därefter ska 
mätmetoder utvecklas. Kriterier, 
risknivå och gränsvärden ska 
bedömas. När lagstiftningen väl är 
genomförd ska kontroll och tillsyn 
utövas. 

- Reglerna i Reach och CLP-
förordningarna ses över och anpassas 
för tillämpning på n nanomaterial.  
- Användningen av nanomaterial som 
tillsatsämnen i biocidprodukter 
regleras.  

   Steg 1 i den skärpta lagstiftningen 
har redan tagits genom de rapporter 
och förslag till svensk strategi som 
KemI och Vinnova tagit fram.1 
Under det svenska ordförandeskapet i 
EU 2009 tog Sverige initiativ till en 
workshop om nanomaterial och 
lagstiftning. Nu är vi i steg 2, där vi 
bevakar och aktivt deltar i OECDs 
arbete med testmetoder.  

 
Andra åtgärder 
- Fortsätta att stödja och delta i arbete 
i OECDs Working Party on 
Manufactured Nanomaterials 
(WPMN). 
- Bidra med ekonomiska eller 
personella resurser så att OECD kan 
ta fram test- och 
riskbedömningsmetodik för 
nanomaterial.     I förslagen till regler som lämnats 

till regering ingår b.la. att 
användningen av nanomaterial som 
tillsatsämnen regleras. Ett 
produktregister för nanoämnen där 
man kan följa användningen 
önskvärt.  

- Bidra till att mer medel avsätts för 
studier av hälso- och miljörisker med 
nanomaterial både hos svenska 
forskningsfinansiärer och inom EUs 
ramprogram för forskning.  
- Bidra till SAICMs mål om ökad 
informationsspridning från 
industriländer till utvecklingsländer 
genom att medverka i OECD-
samarbetet om nanomaterial. 

   Följande förslag har KemI lämnat 
följande förslag till regeringen: 
 
Regler 
- En internationellt överenskommen 
definition av nanomaterial tas fram.  

   Utformningen av lagstiftningen 
återstår. Det gäller att maximera 
nyttan med nanotekniken, utan att 
riskera människors hälsa och miljö.  

- Ett anmälningskrav införs på EU-
nivå för produkter som innehåller 
nanomaterial.   

 
1 Nanoteknik – stora risker 
med små partiklar? KemI, 
Rapport 6/2007 
Användningen av 
nanomaterial i Sverige 2008 – 
analys och prognos  KemI, 
PM 1/2009 
Nanomaterial – aktiviteter för 
att identifiera och uppskatta 
risker  KemI, PM 2/2009 
Säker användning av 
nanomaterial – behov av 
reglering och andra åtgärder  
KemI, Rapport 1/2010 
Nationell strategi för 
nanoteknik – Ökad 
innovationskraft för hållbar 
samhällsnytta. Vinnova: 
Policy VP 2010:1
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NANOSÄKERHET UR ETT EKOLOGISKT 
PERSPEKTIV 

 

 
Steffen Foss Hansen, forskare vid 
Danmarks Tekniske Universitet, 
2.11.2011 
 
Nanomaterial kommer i framtiden 
att vara lika inbyggt i vårt samhälle 
som elektricitet idag. Ett exempel 
är fotofilm på fönstren som gör om 
ljus till el. 
   Nanomaterial kan klassificeras 
som bulk, i enfas eller multifas, 
som yta (strukturerad yta, film och 
strukturerad film) eller som 
partiklar. De senare kan vara fästa 
vid en yta, uppblandad i vätska 
eller i fast ämne eller luftburna. 
   Nanopartiklar är naturligt före-
kommande i eld och vulkanutbrott. 
De kan skapas som en bieffekt, 
t.ex. i bilavgaser. Slutligen kan de 
vara industriellt framtagna. Storlek 
och funktion är vad som då är 
intressant.  
   Risk är en funktion av fara och 
exponering. Beroende på använd-
ningsområde förväntas olika 
material sprida sig olika i miljön. 
Det man tittat på är luft, dricks-
vatten, ytvatten, grundvatten, 
spillvatten och jord. Ämnen som 
man hittat i större koncentrationer i 
vatten och jord är latex, titan-
dioxid, zinkoxid och hydroxy-
apatit.  
   Vi har begränsad kunskap om 
effekterna. Det man studerat är 

framför allt toxicitet på cellnivå 
och för däggdjur, men också 
effekten på mikrober och DNA 
samt ekotoxicitet.  
   Både vanliga och exotiska 
ämnen i periodiska systemet är 
testade, på en mängd olika 
organismer. Fullerener och 
kolnanorör (CNT) hör till mest 
testade. Man har 
testat på fisk, 
ryggradslösa djur, 
alger, växter, 
bakterier, protozoer 
och amfibier.  
   Risker finns 
rapporterat för alla 
sorters 
nanopartiklar. 
Studierna är dock 
svåra att tolka. Det 
finns inga 
standardiserade 
tester. Studierna 
skiljer sig 
beträffande vilka 
arter som testats, 
vilka metoder och 
doser som använts, exponeringens 
längd, vilka effekter som studerats 
och noterats etc. Man har också 
funnit trojanska hästar: Kadmium-
halten i fisk ökade när titandioxid i 
nanoform tillsattes.  
   Beroende på storlek kan ett ämne 
ha helt olika egenskaper. Ett 

grundämne i nanostorlek har inte 
alls samma egenskaper som 
samma ämne i ”normalstorlek”. 
Det kan också skilja mellan olika 
nanostorlekar av samma ämne. 
   Utvecklingen går mycket snabbt, 
och det gäller nu att utveckla säker 
nanoteknologi. Hur ser man på 
livscykelperspektivet? Är det en 

revolution baserad på farliga 
metaller? Ökad användning av 
farliga lösningsmedel kräver 
rening. Vad händer med nano-
soporna? Vi vet inte hur vi ska 
upptäcka och mäta nanopartiklar i 
miljön.
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NANOTOKSIKOLOGI – STORT STÅHEJ FOR 
INGENTING ELLER TID TILL RETTIDIG OMHU? 
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Ulla Birgitte Vogel, forskare vid 
Danmarks Tekniske Universitet, 
2.11.2011 
 
På engelska blir titeln Concerns 
about nanoparticles in the air; 
much ado about nothing or due 
dilligence? 
 
När det gäller hälsoeffekter är de 
luftburna partiklarna de viktiga. 
Irland förbjöd försäljning av kol 
till privata hem 1991. Den totala 
dödligheten sjönk då med 6 %, 
lungdödligheten med 15 % och 
hjärtdöden med 10 %. 
   Den sammanlagda ytan på 
många små partiklar blir större än 
ytan på en stor partikel.  
   Titandioxid i nanoform har 
jämförts med standardpigmentet. 
Det blir mycket mer damm i luften 
av nanopartiklarna än av de större 
partiklarna, och exponeringen kan 
blev upp till 300 gånger större. 
Man kan inte förutse vilka ämnen 
som ger mer damm. 
   I luftvägarna deponeras stora 
partiklar högt upp i svalget och 
bröstet, medan de små följer med 
långt ner. Små partiklar, t.ex. 
nanopartiklar, som når alveolerna 
kan bli liggande kvar länge. 
Partiklarna avlägsnas via fagocytos 
och transporteras upp ur lungan 
med hjälp av cilier. När det gäller 
nanopartiklar blir det många fler 
som kommer långt ner, makro-
fagerna blir överarbetade och kan 
inte ta hand om alla. Det innebär 
en långtidsexponering som kan 
leda till inflammation.  
   För att efterlikna arbetslivet 
exponerade man möss för 
titandioxid i nanoform en timme 
om dagen, i 11 dagar. Man fann då 
att 24 % av dosen fanns deponerad 
efter 5 dagar och 21 % efter 21 
dagar. Inandning av nanoparti-
kulärt titandioxid ger långvarig 
inflammation. Det är partiklarnas 
sammanlagda ytareal som 
bestämmer inflammatoriska 
responsen. Idag regleras partiklar 
efter massan. Men nanopartiklar 
borde regleras efter ytarealen! 
   Carbon black (kimrök), en 
nanopartikel av kol som finns bl.a. 

i trycksvärta, gummiprodukter och 
färgtoner, är extremt reaktiv och 
orsakar skador på DNA in vitro 
och in vivo. Inhalation kan ge 
DNA-skador i lungor och lever. 
Carbon black ökar mutations-
frekvensen in vitro och är cancer-
framkallande.  
   Material med kolnanorör (CNT) 
har en räcka unika och attraktiva 
egenskaper. Det har en dragstyrka 
som är 10-100 gånger större än för 
vanligt stål men bara en bråkdel av 
dess massa. Det används i kompo-
sitmaterial i bland annat cyklar, 
vindkraftverk och flygplan. Det är 
också metalliskt och halvledande, 
vilket gör det attraktivt för 
elektriska komponenter.  
   Men baksidan är att det utgörs av 
långa tunna syrabeständiga fibrer 
som kan andas in. Detta ger en 
långvarig inflammation och ger 
ROS, ”reaktiv oxygen species”.  
   Fibrerna är asbestliknande. Det 
finns tre förutsättningar för att 
asbest ska orsaka cancer efter 
inandning: fibern ska vara tunn 
nog för att komma ner i alveolerna 
(diameter högst 5 μm), fibern ska 
vara så pass lång att makrofagerna 
inte tar upp den (längd över 15 
μm) och fibern får inte vara löslig i 
lungan. När kolnanorör ska 
överföras från t.ex. tunna till flaska 
måste man använda asbesttält och 
asbestutrustning. Men existerande 
teknik mäter inte nanoförekomst i 
luft tillräckligt bra.   
   En typ kolnanorör orsakade 
cancer hos mus, en annan gjorde 
det inte. Det tycks som om risken 
är större med styva långa än med 
runda kulor. Storlek, yta och form 
spelar roll för om partikeln vandrar 

från lungor till blodbana. Det t
ändå handl
promille.  
   Biopersistens innebär att nano-
partiklar koncentreras i levern och 
sedan utsöndras mycket långsam
Vi vet inte vad detta innebär ur 
hälsorisker. Thorotrast användes 
som kontrastmedel vid röntgen av
hjärnans kärl 1920-1947. Thoro-
trast ackumuleras i levern, och de
biologiska halveringstiden över 
400 år. Danska patienter hade 100 
gånger ökad risk för levercancer
   Vi vet att hjärtkärlsjukdomar 
ökar vid samtidig rökning och 
arbetsexponering för partiklar. 
Möjlig mekanism är att inflam-
mation och translokerade partiklar 
påverkar plack i förkalkade bl
ådror. Nanopartiklar ger mer 
inflammation oc
stora partiklar.  
   Oväntade effekter kan också 
uppstå. Man testade en smuts-
avvisande nanofilmprodukt i 
sprayformat. Flera fabrikat testades
i olika dosor. En av dem gav lung-
kollaps hos möss som inahalerade 
den i hög dos. Just denna produkt 
är nu förbjuden i Danmark. Men 
eftersom nano inte behöver dekla
reras så kan man inte 
likn

   Både fara och exponering finns
dvs. risk. Exponeringsrisken för 
nanopartiklar ökar då de tränger 
djupt ner i lungan. De kan trans-
porteras till och ackumuleras i 
levern. Det innebär persistens i
lunga och lever. Effekterna ä
inflammation, akut luftvägs-
toxicitet och möjligen asb
liknande egen
kolnanorör.  



   Ska det finnas gränsvärden för 
nanopartiklar i arbetsmiljön? I 
Danmark, liksom i EU, regleras 
nanomaterialet som ”mode
ämnet”. Kolnanorör och carbon 
black regleras därför som 
grafitdamm med gränsvärde 2,5

mg/m3. Forskare har föreslagit 
gränsvärden på 2-7 μg/m

r-

 

3. För 
/m3. 

e 

teknologi, speciellt högvolym-
ämnen, och i synnerhet kolnanorör. 

 

 

titanoxid är gränsvärdet 5 mg
Förslaget är 0,3 mg/m3. 
   Visionen är att göra enkla 
observationer som kan leda till 
generaliseringar och evidens-

baserad riskvärdering. Man måst
försöka förutse toxiska effekter på 
basis av kunskaper om storlek, 
form och ytegenskaper. Det kan då 
leda till säker användning av nano-

 
 
 
 
 

 

 

NANOTEKNOLOGI UR ETT 
SAMHÄLLSPERSPEKTIV 

 

 
Åsa Boholm, professor i 
socialantropologi, Göteborgs 
universitet, 2.11.2011 
 
Samhällsvetenskaplig riskforskning 
handlar om hur man uppfattar och 
kommunicerar risker. Fyra 
huvudområden är perception, dvs. 
uppfattningar och attityder, 
kommunikation, t.ex. media, 
reglering och styrning samt 
innovationssystem. Begrepp som 
används är riskperception, risk-
kommunikation och riskhantering. 
   Man uppfattar risken som lägre om 
man väljer saken själv än om man 
blir påtvingad. Risken känns som 
lägre om den är frivillig, man har 
kontroll, det finns nytta, rättvisa och 
förtroende. Likaså om risken är känd 
och om den är långsamt verkande 
(”slow killer”). 
Risken uppfattas som högre om den 
är påtvingad, man har brist på 
kontroll, det saknas nytta, det finns 
orättvisa och misstro, risken är okänd 
och den har katastrofpotential.   
   När det gäller nanoteknologin har 
allmänheten låg kunskap, det är 
många som svarar ”vet ej”. Men man 
anser att nyttan överväger riskerna, 

och det finns en teknologisk 
optimism. Användningsområdet 
är viktigt. Det finns också en
ambivalens till teknologi. Det 
finns skillnader mellan experter 
och lekmän. Kvinnor är mer 
känsliga för risker än för män.  
   När Europa jämförs med USA 
så är andelen ”vet ej” större här, 

men i USA är man mer optimistisk 
beträffande fördelarna och tekniken. 
Europa är mer ”vänta och se”.  
   När det gäller nanoteknologi i 
förhållande till livsmedel finns större 
tveksamhet. Om man anser att det för 
nytta med sig tror man att risken är 
lägre. Har man förtroende för 
livsmedelsindustrin och vetenskap 
uppfattar man risken lägre. Men om 
man har preferenser för ”naturligt” 
så uppfattas risken som högre.   
   Resultaten är starkare då det gäller 
nanoprodukter som tillsatser än som 
förpackning/förvaring. Om man 
uppfattar nyttan låg, har lågt 
förtroende och låg känsla av kontroll 
så blir acceptansen låg hos 
konsumenterna. Exempel är 
modifierade livsmedel beträffande 
färg, smak, konsistens och näring.  
   Man kan ha olika attityd beroende 
på användningsområde. När det 
gäller bilvax kan nano vara ett 
försäljningsargument. I 
solskyddsmedel skriver man i stället 
”micronized (not nano)”. 
   Det är svårt att använda 
traditionella riskhanteringsprinciper 
för nanoteknologi. Acceptabel risk 
handlar om toxikologisk ansats, 

mätbara effekter av exponering (dos-
respons), vetenskap och lagstiftning i 
förening, tydliga definitioner och 
kategorier (gränsvärden, protokoll, 
standards). Analys av kost – nytta 
(cost – benefit) förutsätter 
riskbedömning som byggs på med 
ekonomiska kalkyler för risk och 
nytta.  
   ”Bästa möjliga teknik” handlar om 
att reducera risk genom teknologisk 
utveckling och innovation. Här finns 
en teknologisk optimism, teknologin 
utvecklas och förbättras och ofta blir 
riskerna lägre. Dock saknas 
systematisk riskbedömning/analys.  
   Försiktighetsprincipen, slutligen, 
innebär undvikande av fara och 

strävande efter säkerhet. Den kräver 
tolkning och ger stort 
handlingsutrymme. Bevisbördan 
ligger hos producenten och 
kombineras med stort handlings-
utrymme för reglerande myndighet. 
Här finns stor osäkerhet och risk för 
både över- och underreglering.  
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   Riskreglering har tre nivåer. 
Traditionell styrning uppifrån, från 
myndigheter, är tvingande, med 
lagstiftning, juridiska normer, statlig 
övervakning och sanktioner. Denna 
styrning har en politisk-administrativ 
logik. Politiker och förvaltningar på 
olika nivåer (kommun, region, stat, 
EU) är involverade. 
   Självreglering kommer från 
industrin och är frivillig. Hit hör 
industrins egna standards, CSR 
(Corporate Social Responsibility), 
etiska principer för bransch och 
forskning, produktmärkning, 
egenkontroll mm. Självregleringen 
bygger på marknadslogik.  
   Slutligen finns nätverksstyrning 
(”governance”). Det handlar om 

samspel mellan privata och offentliga 
aktörer, förhandling och konsensus. 
Aktörer är vetenskapliga experter, 
lekmän, politiker, tjänstemän, 
industri och intresseorganisationer. 
Regler upprättas för samspel och 
dialog.  
   När det gäller nanoteknologi finns 
det en lång rad viktiga 
samhällsutmaningar. Lagstiftningen 
idag är fragmenterad, och det saknas 
en tydlig problemägare. Riskerna är 
gränsöverskridande: produktion, 
konsumtion och avfall. Anpassning 
till befintliga regelverk, t.ex. 
REACH, är svårt. Självreglering 
förutsätter en välorganiserad 
industribransch. Allmänheten och 
konsumenterna är riskkänsliga: 

användningsområde, uppfattad nytta 
och förtroende spelar en viktig roll. 
Media påverkar, på gott och ont.  
   Här måste man väga osäkerhet och 
risker mot ekonomiska och sociala 
fördelar. Vad står på spel? Vem 
bestämmer balansen – industrin, 
myndigheterna, allmänheten eller 
intresseorganisationerna? 

 
 

FRÅGOR OCH DISKUSSION 
 
Reglering 
Nanopartiklar är farligare än något 
annat. Reglering av nanomaterial 
är nödvändigt. Vi är nu på effekt-
nivå och vill ha en säkerhetsfaktor 
på 100. Vi vet inte riktigt om 
effekten på avkommans lever.  
   I princip vill forskarna detta. Det 
som saknas är politisk vilja. Vi 
gräsrötter måste tycka detta är en 
politisk fråga. Samlande myndig-
het som guidar oss i teknik-
processen behövs. Många 
myndigheter är inblandade, t.ex. 
KemI, Naturvårdsverket och 
Arbetsmiljöverket, men det saknas 

en övergripande myndighet. Det är 
därför svårt att tillämpa miljö-
balken.   

   Allmänheten är ännu inte särskilt 
bekymrad, och det finns inget 
riktigt underlag att driva frågan. 
Det politiska intresset ligger långt 
borta. Nanoteknologin har många 
fördelar för industrin. En konsu-
mentrörelse som bojkottar en 
produkt är bra, men det finns ingen 
riktig ”nano-bransch” och därför 
inget riktigt led mellan producent 
och konsument.  
   Politikerna måste engageras! För 
konsumenterna är detta fortfarande 
ett  hokus pokus.  
   EU-kommisionen har anslagit 
112 miljoner euro för nanosafety. 

Arbetslivsinstitutet i 
Helsingfors har den 
samordnande rollen. 
Dessa pengar är 
allokerade till 
samarbete, inte till 
forskning.  
   När det gäller 
nanoläkemedel är det 
frivilligorganisationern
a som måste driva 
frågan. Företagen 
kommer att kräva 
iskbedömning.  

brott 
k 

e 

ängder 
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nen.  
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Allmänt 
Det har alltid funnits 
naturliga nanopartiklar 
från t.ex. vulkanut

och då berggrund vittrar. Kimrö
(carbon black), titanoxid och 

zinkoxid har funnits mycket läng
och kan betraktas som naturliga. 
Vi använder dock större m
idag. Vid tillverkning tar man 
naturliga ämnen och sätter på vis
andra äm
   Det är troligt att vi redan idag har 
spridning av framställda nano-
partiklar till Antarktis etc. Vi vet 
inte hur känsliga olika arter och 
organismer i naturen är. Detta är 
ett nytt ämne, och forskargrupper 
över hela världen jobbar med det.  
   Sverige och Skandinavien ligger 
ganska bra till jämfört med andra 
ämnen när det gäller de positiva 
delarna av nanoteknik, t.ex. 
material och energi. Men mer 
forskning behövs.  
   Man måste titta på varje specifik 
partikel för att bedöma egenskaper, 
farlighet. Olika storlekar av en 
partikelform beter sig på olika sätt. 
Viktigast att klassificera är kol-
nanorör metaller och mettaloxider. 
Man mobbar med detta på EU-
nivå, och Sverige har tagit en 
ledande roll.  
 
Kroppen 
Solkräm innehåller nano-zinkoxid 
i olöslig partikelform. Det är 
obetydliga mängder som går 
igenom hudbarriären, och doserna 
bedöm som oskadliga. Om så 
skulle ske så tar makrofagerna 

Läkare för Miljön Särtryck Nano nov 2011 9



hand om dem och för dem till 
levern. 
   Vi vet att nanopartiklar går 
igenom lung-blodbarriären. En del 
passerar även blod-hjärnbarriären. 
Beträffande placentabarriären vet 
vi inte. Inflammationen kan vara 
av större betydelse. 
 
Vatten 
När man tvättar sig följer 
partiklarna från solkräm och 
kosmetika med vattnet och 
fortsätter ut i naturen. Renings-
verket kan inte ta hand om dem. 
Silver från tvättmaskiner är ett 
elände då den biologiska 
aktiviteten påverkas.  
   Naturvårdsverket vet inte än hur 
nanopartiklar påverkar renings-
verken. Partiklarna är mycket 
ytaktiva och organiska ämnen 
binder hårt till ytan. Partiklarna 
kan bli större eller aggregera 

beroende på surhetsgrad, salthalt 
mm. Miljögifter och läkemedels-
substanser kan fastna på 
partiklarna. Nanopartiklar kan 
också påverkar andra saker som 
finns i vattnet. Interaktion med 
metaller kan förekomma. 
   Möjligen kan man rena vattnet 
om man får dem aggregera till 
större partiklar som sedan kan 
renas bort. Kanske finns det 
naturliga alternativ. 
 
Naturen 
Det pågår forskning om hur andra 
djur påverkas. Om vi äter dem kan 
vi också påverkas. Det är visat att 
nanopartiklar i åkerjord tas upp av 
daggmaskar.  
  
Nanokol  
När det gäller carbon black 
(kimrök) är det den fria partikeln 
som är ett problem. I trycksvärtan 

är den bunden till ett matrix och ej 
cancerframkallande. 
   Kolnanorör som är vanligt 
förekommande i sportartiklar som 
slits och slängs är besvärligt. Vi 
vet inte vad som händer om 
nanokolrören kommer ut i luften. 
 
Silver 
Silver finns överallt. Nanosilver 
fungerar som antibakteriellt 
material och används i t.ex. 
kylskåp, strumpor, tvättmaskiner 
mm. Silver kan lösa upp sig och 
bilda silverjoner som är giftiga. 
Det kan tänkas påverka djurliv och 
växter. 
 
Destruktion 
Nanopartiklar destrueras med 
förbränning vid hög temperatur. 
Men vi vet inte vad som händer 
vid sopförbränning.

 

SMÅ PARTIKLAR OCH MAT –  
MÖJLIGHETER OCH RISKER 

 
Seminarium 10.10.2011 på 
Kungliga skogs- och 
lantbruksakademien 

Nanoteknologi - ett ”litet” 
forskningsområde eller en ”stor” 
industriell möjlighet? 
Lars Montelius från Nanometer 
Structure Concortium i Lund 
sitter med i EUs standardiserings-
komission. Miljö och hälsa 
kommer med om någon skickar in 
ett förslag. Här är annan industri 
än den svenska aktiv. Ny lag-
stiftning om nanoteknologi är på 
väg, och den kommer att omfatta 
alla befintliga sektorer. Eftersom 
nanopartiklar finns överallt är det 
en multidisciplinär vetenskap. Som 
exempel nämnde han hårddiskar 
och solceller med hög verknings-
grad. 
   Nanoteknologin inom läke-
medelsområdet har flera 
användningsområden: 
- Kontroll på cellulär nivå ger 
möjlighet att styra nerver och 
proteser. 
- Parkinsons sjukdom kan 
behandlas med ”deep brain 
stimulation”. 

- Kod kan tryckas in i piller och på 
så sätt försvåra för förfalskning av 
läkemedel. 
- ”Drug delivery vessels”, dvs, en 
nanopartikel kan leverera ett 
läkemedel till t.ex. en cancercell. 
- Injektion av läkemedel via plåster 
med nanostora injektorer. 
   Förpackningar kan göras passiva, 
aktiva och tom. intelligenta, t.ex. 
mäta tjänlig/otjänlig. Plast kan få 
mönster som gör ytorna aktiva, 
antibakteriella mm. Textilier kan 
göras antibakteriella eller vatten-
avstötande. 
   Vi måste utveckla metodologin 
beträffande riskerna och gå över 
från ”nanorisk” till ”nanosafety”. 
Det handlar om ”learning, methods 
and classification”. Livscykel-
analyser måste utföras. 
   En fråga från publiken var 
om nanopartiklar som ackumuleras 
i celler skulle kunna påverka den 
genetiska koden. Svaret blev att 
mer forskning behövs. I de 
experiment som görs i Lund tycks 
cellerna kunna hantera nano-
trådarna. Ett problem är att det inte 
finns något systematiskt sätt att 
göra undersökningar. 

Nano - foods and packaging - 
what's up and in the pipeline? 
Beate Kettliz från Food Drink 
Europe, dvs. industrin, påpekade 
att mat naturligt innehåller 
partiklar i nanostorlek. Metoder 
som åstadkommer nanostora 
partiklar är malning, homo-
genisering (mjölk, juice) och 
sprayning (framställning av 
extrakt). Exempel på nanopartiklar 
i mat är proteiner, polysackarider, 
emulsioner, oorganiskt material 
och tillsatser som kasein. 
   Vad vi pratar om är medvetet 
tillverkade nanopartiklar som beter 
sig på annorlunda än sin konven-
tionella motpart. Här kommer 
säkerhetsaspekter in. 
   Möjligheterna som nano-
teknologi ger är bl.a. följa aktuellt 
näringsinnehåll i mat, att deklarera 
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matens aktuella tillstånd på 
hyllorna (i stället för ”bäst före”) 
och att följa produktens lagrings-
historia. Andra möjligheter är 
antibakteriella lagringsmöjligheter 
i hemmen. 

Nano - stora risker med små 
partiklar? Del 1  
Talare var Bengt Fadeel från 
Karolinska Institutet. Nano-
partiklar finns bl.a. i ljuslågan från 
ett stearinljus.  
   Inom medicinen används 
nanopartiklar i kontrastmedel vid 
MR-undersökningar. Nanopartiklar 
som bärare av läkemedel är 
fortfarande på forskningsstadiet. 
   I Forskning och framsteg 3/2007 
skriver Johanna Rose: ”Med 
nanotekniken förändras världen 
totalt. Men det gäller att stega in i 
framtiden i lagom takt, så att de 
etiska frågorna hinner lösas och 
alltför stort risktagande undviks.” 
   Redan 2004 visades att fullerener 
(C60) kan orsaka oxidativ stress i 
hjärnan hos fiskar. Kolnanorör är 
långa, tunna och biopersistenta, 
och de kan tränga in i celler. 
Inhalerade kan de ge liknande 
effekter som asbest. Immun-
försvaret tycks inte klara av långa 
kolnanorör. Kolnanorör som 
genomgått biologisk nedbrytning 
gav ingen inflammatioin i 
luftvägarna hos möss.  
   EFSA (European Food Safety 
Authority) har tagit fram en 
riskbedömningsguide. 
   Det är viktigt att ta hänsyn till 
den faktiska exponeringen. T.ex. 
kan nanopartiklar från förpack-
ningar gå in i mat som sedan 
passerar först den tuffa miljön i 
magsäcken, sedan övriga gastro-
intestinalkanalen där de kan tas 
upp. Oskadad hud utgör en god 
barriär mot nanoparitklar. 
   När råttor fick nanoguld togs de 
små partiklarna upp bäst till bl.a. 
hjärtat, men det var de något större 
som togs upp i hjärnan.  Nano-
partiklar kan orsaka oxidativ stress 
och celldöd i tarmepitelet. Nano-
partiklar kan också agglumerera 
och bilda stora partiklar. Kanske 
kan stora partiklar fall sönder och 
få nanostorlek. 
   Det är fullt möjligt att använda 
nanoteknologi för att fånga läke-
medel i reningsverk, men det kan 

vara dyrt. 
   EU har ett nanoprogram. 

Nano - stora risker med små 
partiklar? Del 2 
Lilianne Abramsson Zetterberg 
och Kettil Svensson från Livs-
medelsverket turades om att tala. 
Vi utsätts för nanopartiklar i 
vardagen: Energirika sportdrycker 
(ej i Sverige), kosttillskott (handlas 
över nätet), bakteriedödande medel 
i hushållsredskap, hushålls-
produkter med silver, t.ex. skär-
brädor, plastburkar, kylskåp, plast-
omslag, plastfilm. 
   Syftet med användningen är ge 
ökad biotillgänglighet, smak, lukt 
och konsistens. Förpacknings-
material kan ha hållbarhets-
sensorer, bakterieskydd och andra 
barriäregenskaper.  
   Det är osäkert hur mycket vi 
exponeras via livsmedel. Reglerna 
för livsmedel säger att om en 
partikelstorlek väsentligt förändras 
skall utvärdering ske och nytt 
tillstånd sökas. Enligt EFTA-
rapporten finns mycket lite 
information. För närvarande finns 
inga kosttillskott, djurfoder, 
pesticider, veterinärprodukter eller 
gödningsämnen som är godkända 
på europeiska marknaden. 
   Vid riskvärdering av nano-
partiklar tittar man på olöslighet/ 
persistens/reaktivitet, riskvärden 
fall för fall, mängden data och 
exponering. In vivo-data måste till. 
   Det finns liten erfarenhet av 
riskvärdering av nanopartiklar i 
livsmedel. Få jämförande studier 
mellan nano- och non-nanoformen, 
liksom in vitro - in vivo. Gen-
toxicitet kan eventuellt induceras 
genom oxidativ stress vid höga 
doser. Det är visat att det för 
vissa finns en tröskel för att ge 
inflammation. 
   Vid riskbedömning av tillverk-
ningen tittar man på om nano-
material används som tillsats, 
materialämne eller pesticid - i 
livsmedel eller simulant, i test-
systemet, dvs. in vitro/in vivo, eller 
i människans blod, urin etc. 

Nanoteknologi - behövs fler 
regler?  
Maria Wallén arbetar på Kemi-
kalieinspektionen (KemI). EU-

lagarna består av en huvudlag som 
alla länder skrivit under och därför 
är svår att ändra. Till detta kan 
man lägga bilagor och vägled-
ningar som är betydligt lättare att 
anpassa, vilket behövs för att 
reglerna ska fungera. 
   Enligt EU-kommissionen 2008 
omfattas nanopartiklar av reglerna 
i egenskap av kemikalier. Men 
reglerna passar inte eftersom 
nanomaterial skiljer sig från 
bulkmaterial: det har en reaktiv 
yta, följer andra fysiska lagar och 
har unika egenskaper. Nano-
partiklar hör hög reaktivitet, 
förändrad löslighet, de bildar lätt 
aggregat och agglomerat och de 
interagerar med biologisk vävnad 
(corona).  
   Nanopartiklar finns ej inskrivet i 
Reach. För att bedöma risk 
behöver man se över definitioner, 
kravet på att minsta tillverknings-
mängd 1 ton per år, testmetodiken 
och en obligatorisk rapportering 
om var nanomaterial finns. 

Diskusson  
Om tidigast tre år blir det obliga-
toriskt att ange ev. tillsatser i 
nanoformat. 
   Exempel på användnings-
områden som kom upp var: 
- Film runt frukt som håller E coli 
borta 
- Non sticking coat inuti förpack-
ningar, t.ex. youghurt och filmjölk 
- Nanokapslar med vitaminter etc 
kan göra livsmedel mer näringsrikt 
- Green packaging gjort av 
ekologiskt korn och hummerskal 
blir antibakteriellt och nedbrytbart 
- Nano clay, dvs plastflaskor ej 
släpper igenom syre 
- En duk fuktad med nano-
pesticider släpper långsamt ut 
bekämpningsmedel under 
växtperioden 
- Kycklingfoder innehåller nano-
kolhydrater som binds till 
campylobacter och kommer ut med 
skiten 
- Nanokapslar med Omega 3 i bröd 
- Blockera bitterhet, sälta, 
konsistens mm 
   Publiken ville ha livscykelanalys 
där energiåtgången i hela 
kretsloppet kom med.
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NANOPARTIKLAR SOM DÖDAR 
RESISTENTA BAKTERIER 

Det finns biologiskt nedbrytbara 
nanopartiklar, som kan hitta och förstöra 
resistenta bakterier. 
   Forskare har upptäckt nya typer av 
nanopartiklar som fysiskt dras som magneter 
till MRSA-celler (meticillinresistenta 
stafylokocker) och dödar bakterierna genom 
att göra hål i dess väggar. Nanopartiklarna 
ignorerar helt och hållet friska celler.  
   Denna upptäckt kan ge avsevärda 
förbättringar av mediciners effektivitet. 

 
FINNS RISKER MED NANOMEDICINER I 
NATUREN? 

Nanopartiklar kan användas som bärare av läkemedel för 
bättre distribution i kroppen. Idag finns ett 20-tal sådana 
läkemedel, och ytterligare ett hundratal är under utveckling. 
   Av dagens läkemedel vet man att några utsöndras från 
råttor via urinen. Om samma sak gäller för människor vet 
man inte. 
   Man har också visat att nanopartiklar kan öka i 
koncentration (anrikas) när de avancerar längs 
födoämneskedjan. 
   Nu har man också sett att nanopartiklar innehållande läke-
medel fastnar på cellulosaytor. Cellulosa är vad i princip alla 
växter är uppbyggda av. 

 
 

 
 
 
 
 
 

BLI MEDLEM I LFM! 
 
Några få nummer av ett medlemsblad per år – det är inte mycket. Framför allt b sta är 
gammalt.  
   Vill du ha färskare nyheter, inbjudningar och annat? Se då till att vi har en aktu dig 
på hemsidan www.lakareformiljon.se eller skicka ett mail till info@lakareformiljon.se
   På hemsidan finns nu möjlighet att kommentera artiklarna. Dessutom har vi öp
diskussioner kommer att föras.  
   Du kan också bli vän med LfM på Facebook! Även där kan debatter föras. 
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