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BAKGRUND 
Etylenoxid har producerats sedan början av 1900-talet och den årliga världsproduktionen 

uppgår till ca sju miljoner ton. Produktionen idag i Sverige är stor men då användningen 
främst är som en mellanprodukt inom kemisk industri så förbrukas etylenoxiden kort efter att 
den tillverkats. Antalet exponerade arbetare är troligtvis lågt. Den här undersökta gruppen har 
dock exponerats vid sterilisering av medicinsk utrustning vilket genomfördes på de två 
studerade företagen fram till 1994 och 2002. Vad vi vet förekommer inte storskalig 
sterilisering med etylenoxid i Sverige idag. 

 
Etylenoxid är klassificerat som cancerframkallande för människa av International Agency 

for Research on Cancer (IARC). Bedömningen är baserad på en kombination av mekanistiska 
data (etylenoxid skadar DNA) och en ökad cancerförekomst i djurstudier, medan beläggen för 
en cancerframkallande effekt vid uppföljning av exponerade arbetare varit begränsade. Dock 
har man för några tumörtyper sett sk dos-respons samband, dvs en ökad cancerförekomst vid 
högre kumulerad dos (sammantagen exponering). Dessa observationer har gjorts för cancer i 
blodbildande organ (lymfom och leukemier), samt bröstcancer. 

 
Syftet med studien har varit att studera cancerinsjuknande och dödlighet i gruppen av 

etylenoxidexponerade anställda. Särskilt fokus har vi lagt på om de samband som setts i 
tidigare studier, med cancer i blodbildande organ och bröstcancer, också kunde ses vid de 
förhållandevis låga exponeringsnivåer som den undersökta gruppen haft. 

 
 

 
STUDERAD GRUPP 

Den studerade gruppen består av 2171 anställda vid två skånska företag med produktion av 
medicinsk utrustning som steriliserats med etylenoxid. För 2020 av dessa anställda (93 %) har 
det gått att fastställa en individuell kumulerad dos av etylenoxid. Gruppen har studerats 
tidigare och har i de nu aktuella analyserna följts avseende tumörsjuklighet och dödlighet 
under perioden 1972-2006, vilket innebär 16 år längre uppföljningstid jämfört med tidigare. 



 
RESULTAT 

Cancerinsjuknandet (antalet diagnostiserade maligna tumörer) i den studerande gruppen var 
på samma nivå som i den allmänna befolkningen, hänsyn taget till ålder, kön och födelseår. 
Ingen förhöjd risk kunde heller ses för bröstcancer, lymfom eller leukemier. Vi såg dock fler 
insjuknanden i ändtarmscancer än förväntat. 

 
Varken den totala dödligheten, eller död till följd av cancer var förhöjd i gruppen. En ökad 

förekomst av dödsfall av cancer i bukspottskörteln (pankreas) kunde vi dock se. 
 
För total tumörsjuklighet, tumörer i blodbildande organ och bröstcancer gjorde vi interna 

analyser inom gruppen baserat på hur mycket man hade varit exponerad för etylenoxid. Vi 
delade upp exponeringen i en låg, mellan och högexponerad grupp. För de två högsta 
exponeringskategorierna såg vi en svag ökning av total cancersjuklighet, medan det för 
bröstcancer var en tydlig trend för ökad risk vid högre exponering. Detta mönster sågs inte för 
lymfom och leukemier (se tabell).  
 
 
 
 
Tabell. Jämförelse mellan insjuknande i tumörer i den exponerade gruppen med den allmänna 
befolkningen (SIR), samt en intern jämförelse (IRR) mellan exponeringskategorier. 
 

Tumördiagnos kod enligt ICD) Fall Personår SIR 95% KI* IRR 95% KI* 
Samtliga (140-209)       
 0-0,13 ppm-år** (n=1039) 67 25707 0,87 0,68 – 1,11 1,00 - 
 0,14-0,21 ppm-år (n=486) 56 13833 0,99 0,74 – 1,28 1,37 0,95 – 1,97 
 ≥ 0,22 ppm-år (n=495) 70 14509 1,00 0,78 – 1,26 1,34 0,94 – 1,90 
Bröst cancer (170)        
 0-0,13 ppm-år (n=615) 10 15763 0,52 0,25 – 0,96 1,00 - 
 0,14-0,21 ppm-år (n=287) 14 8245 1,06 0,58 – 1,78 2,76 1,20 – 6,33 
 ≥ 0,22 ppm-år (n=295) 17 8874 1,12 0,65 – 1,79 3,55 1,58 – 7,93 
Blodbildande organ (200-209)       
 0-0,13 ppm-år (n=1039) 7 25707 1,35 0,54 – 2,78 1,00 - 
 0,14-0,21 ppm-år (n=486) 5 13833 1,32 0,43 – 3,09 1,17 0,36 – 3,78 
 ≥ 0,22 ppm-år (n=495) 5 14509 1,08 0,35 – 2,54 0,92 0,28 – 3,05 

* 95% KI = 95% Konfidensintervall 
** ppm-år beräknas som genomsnittlig exponering för etylenoxid i ppm multiplicerat med anställningstid 



 
 

SLUTSATS 
Vi såg inga förhöjda risker för totalt cancerinsjuknande eller för tumörer i blodbildande 

organ i gruppen av anställda som exponerats för etylenoxid. Den totala dödligheten eller död 
till följd av cancer var inte förhöjd i gruppen jämfört med den allmänna befolkningen.  

 
Antalet inträffade bröstcancerfall i gruppen var inte heller högre än förväntat vid jämförelse 

med den allmänna befolkningen. Däremot såg vi att de fall av bröstcancer som inträffat i 
gruppen i högre utsträckning finns bland de med högst exponering för etylenoxid.  

Det förhöjda insjuknandet i ändtarmscancer och den förhöjda dödligheten i cancer i 
bukspottskörteln var oväntade och har inte rapporterats från tidigare studier och kan vara 
slumpfynd. Samband mellan etylenexponering och bröstcancer har däremot rapporterats 
tidigare. 

 
Det finns andra kända riskfaktorer för bröstcancer som till exempel antal födda barn, BMI 

(Body Mass Index) och livsstilsfaktorer som rökning. Även skiftarbete har nämnts som en 
tänkbar men svag riskfaktor. Resultaten har inte kunnat justeras för dessa riskfaktorer. Vi tror 
dock inte att sambandet mellan exponeringsnivå och bröstcancer kan förklaras av dessa 
riskfaktorer eftersom analysen gjordes inom gruppen anställda och sådana faktorer vanligen 
inte följer exponeringsgrad. 

 
Projektets nyttiggörande och kommunikationsplan 

Projektet har redovisats i en vetenskaplig publikation (Mikoczy Z, Tinnerberg H, Björk J, Albin M. 
Cancer incidence and mortality in Swedish sterilant workers exposed to ethylene oxide: updated cohort study 
findings 1972-2006. International Journal of Environmental Research and Public Health (2011) 8:2009-2019). 
Projektet har också redovisats till de berörda företagen samt presenterats på en vetenskaplig 
konferens, EPICOH 2010 i Taiwan. 

 
 



 
 

 

 
Denna rapport sammanfattar en uppdatering av en kohort av 
skånska arbetstagare som tidigare har varit exponerade för 
etylenoxid. Uppföljningen sedan den senaste studien är förlängd 
med 16 år. 
 
Det förelåg inga förhöjda risker i totalt cancerinsjuknande eller 
dödlighet i kohorten i jämförelse med den allmänna 
befolkningen. Antalet bröstcancerfall var inte heller högre än 
förväntat vid jämförelse med den allmänna befolkningen, 
däremot såg vi att de fall av bröstcancer som inträffat i gruppen i 
högre utsträckning fanns bland de med högst exponering för 
etylenoxid. 
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