Presentation 3:
Utgör nanomaterial en risk för
arbetstagarnas hälsa och säkerhet?
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Hälsoeffekter som identifierats
så här långt
• Nanomaterial kan tränga längre in i den mänskliga
kroppen vid inandning och även passera in i
blodomloppet och ta sig vidare till andra organ
• Vissa nanomaterial (flerväggiga kolnanorör - (multiwalled carbon nanotubes, MWCNT)) har visat
asbestliknande effekter
• Brist på uppgifter om farorna (på människa och
miljö) som orsakas av nanomaterial
• Men vi kan "extrapolera" till nanomaterial från vår
kunskap om effekter av samma eller liknande
material i "bulk"-storlek - toxikologer har ännu inte
identifierat "nya" hälsoeffekter från nanomaterial än
de som setts för andra farliga ämnen
• Toxicitet kan bero på storlek, form, ytladdning,
ålder, etc av nanomaterialen, så deras komplexitet
innebär testning för alla tänkbara variabler och
skulle ta många år och vara dyrt
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Referenser och bilder: What Workers Need to
Know about Nanomaterial Toxicology
https://nanohub.org/groups/gng/training_materials

Försiktighetsåtgärder som en
första reaktion
• Då mycket är okänt om
riskerna med
nanomaterial, är det
bästa tillvägagångssättet
att förebygga
arbetstagarnas
exponering
• Nanopartiklar kan
komma in i kroppen
genom tre vägar:
inandning, absorption
och förtäring
Referens: Colvin, V.L., “The Potential
Environmental Impact of Engineered
Nanomaterials,” in Asmatulu, R. “Toxicity of
Nanomaterials and Recent Developments in
Lung Disease“
http://www.intechopen.com/books/bronchitis/
toxicity-of-nanomaterials-and-recentdevelopments-in-lung-disease
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Exponeringsvägar
INANDNING
•
•
•

Inandning är den viktigaste exponeringsvägen eftersom det är den mest
koncentrerade, och ger de starkaste effekterna
Inhalerade luftburna nanomaterial kan sätta sig i olika delar av lungorna
Inhalerade nanomaterial kan ta sig till andra organ och lymfsystemet via
blodet (även exponering via luktloben/-nerven)

ABSORPTION
•
•

•
•

Färre studier har gjorts på absorption än på inandning
Studier visar olika resultat:
– Liten eller ingen penetration bortom de ytliga hudlagren
– Penetration av spänd, skadad eller sjuk hud
– Penetration av intakt hud inom 8-24 timmar
Ögonen är också en exponeringsväg
Hudstudier baserade på kortsiktiga enstaka applikationer

FÖRTÄRING
•
•
•

Kan uppstå efter inhalationsexponering när slem
kommer upp längs luftvägarna och sväljs
Dålig arbetspraxis kan resultera i hand-till-mun överföring
(t.ex. om man äter eller röker inom arbetsområdet)
Förtärda nanopartiklar kan translokera till andra organ
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Referens:
What Workers Need to Know about
Nanomaterial Toxicology
https://nanohub.org/groups/gng/
training_materials

Oro avseende exponering
Effekter från nanomaterialtestning:
• Cancer, inklusive mesoteliom
• Snabb och ihållande lungfibros
• Kardiovaskulär dysfunktion
• Överföring till olika organ (t.ex. hjärna, hjärta,
lever, tarm, lymfsystemet) – via luktnerven in i
hjärnan, via lungorna, via huden
• Påverkar celler: deras form och struktur, skadar
cellmembran
• Irritationsresponser (t.ex. andningsproblem)
• DNA och leverskador
Referens: What Workers Need to Know about Nanomaterial Toxicology
https://nanohub.org/groups/gng/training_materials
Bilder:
http://science.howstuffworks.com/nanotechnology5.htm
Allmänna säkerhetsrutiner för att arbeta med ingenjörsutformade
nanomaterial i forskningslaboratorier (
http://www.cdc.gov/niosh/docs/2012-147/pdfs/2012-147.pdf)
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Reaktivitet i nanostorlek
• Nanomaterial har mycket större ytareor än samma massa av "bulk"-material så en
större mängd av materialet kan komma i kontakt med omgivande material, vilket ökar
reaktiviteten
• Exempelvis, en solid kub av ett material på 1 cm³ har 6 cm² ytarea = ungefär lika med
en sida av halv ett tuggummi. Samma kub på 1cm³ fylld med nanometer-stora kuber
(med vardera en yta på 6 nanometres²) = 6000 kvadratmeter = lite större än en 4-filig
simbassäng av olympisk storlek
• Deras högre reaktivitet gör nanomaterial attraktiva för införande i produkter och
produktionsprocesser (nya funktioner, ökad energieffektivitet) men denna reaktivitet
gäller även biologiska processer (kroppen) och vi vet att nanomaterial kan ta sig
längre in i kroppen via inandning

Referens och bild:
http://www.nano.gov/nanotech-101/special
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Risker vid närvaro
av nanomaterial
•

•

Denna tabell visar en
sammanfattning av de
risker som skall bedömas
enligt EU:s kemikalierelaterade arbetsmiljölagstiftning om hälsa och
säkerhet, och vissa
riskfaktorer relaterade till
farliga kemikalier
I rött är de riskfaktorer
som måste ägnas
särskild uppmärksamhet
när man gör en
riskbedömning av
nanomaterial på
arbetsplatsen

Referens och bild: DG Employment, 2014,
Guidance on the protection of the health and
safety of workers from the potential risks
related to nanomaterials at work: Guidance
for employers and health and safety
practitioners
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Potentiell exponering av
arbetare över produktlivscykeln
•

•

Arbetarnas exponering kan
förekomma under livscykeln för en
nano-aktiverad produkt: från
produktion av nanomaterial till
tillverkning av en nanoaktiverad produkt, till
produktens användning (t.ex.
bearbetning av produkten), och i
dess "end-of-life"-hantering
(återvinning eller förbränning/
deponering)
Av alla dessa faser, är
arbetsplatser för produktion av
nanomaterial de mest
"utvärderade" för exponering av
arbetstagare

Bild:
http://www.nanotortlaw.com/2013/08/12/nanoparticle-wastetreatment-concerns-evaluated-in-a-new-study/
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