PP Polymer Miljöbrev juli
2019 Samband mellan PCBnivåer i mat och för tidig
död kartlagd. EU-förbud mot
1000
allergiframkallande
ämnen föreslås av Sverige och
Frankrike. Trevlig Sommar –
semesterstängt 15 juli – 2
augusti.
Samband mellan PCB nivåer och för tidig död bekräftat
När du äter feta animaliska livsmedel dvs fisk kött och
mejeri-produkter riskerar du att få i dig PCB:er. Trots att
ämnet varit förbjudet sedan -70 talet så finns det fortfarande
kvar i naturen och bryts långsamt ned längs vår näringskedja.
I en undersökning s.k. PIVUS-Studien, gjord i ett
tvärvetenskapligt samarbete mellan Uppsala universitet,
Akademiska sjukhuset samt miljökemister vid Örebro universitet
på 1000 slumpmässigt utvalda 70 åringar i Uppsala fann man att
de individer som hade högst nivå av PCB i blodet hade en
överdödlighet på 50% i framförallt hjärt-kärlsjukdom jämfört
med övriga grupper. Studien pågick i över en tio-årsperiod.
Detta och även andra studier bevisar att man bör begränsa
intaget av PCB:er via föda.
Strömming, vildfångad lax fr t ex förorenade områden i
Östersjön, Bottenviken, Vättern o Vänern bör man alltså
undvika enligt forskarna.
Källa: JAMA Network Open, forskarna Monica och Lars Lind.

Förbud mot minst 1000 allergiframkallande ämnen
Kemikalieinspektionen och den franska myndigheten Anses har
gemensamt lämnat in ett förslag till ECHA EU:s
kemikaliemyndighet om att införa förbud mot många kemikalier i
samband med framställning av textilier och skor.
De båda myndigheterna är proaktiva och vill dels förbjuda
existerande farliga och allergiframkallande ämnen såväl som
potentiella sådana för att undvika att tillverkarna enbart gör
små förändringar i processerna vilket sedan kan leda till nya
allergibesvär.
Mellan 45000-180000 människor i EU beräknas utveckla nya
allergier varje år och nästan fem miljoner människor är redan
drabbade. När man en gång utvecklat en hudallergi är det ett
livslångt problem för individen.Läs mer
Källa: KemI

Båda nyheter ovan hänger ihop med människors känslighet för
inomhusluftens kvalitet varför jag valt att belysa dessa i
sommarens nyhetsbrev. Önskar skön vila under sommaren och ser
fram emot fortsatta möten under hösten. Ann-Christin Paul

