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Simning, speciellt inomhus, har i studier visat sig medföra ökad risk för astma och andra symptom från andningsvägarna hos tävlingssimmare. Kloramin i badvattnet har identifierats som en bidragande orsak. Foto: Colourbox.com
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många fler timmar vid poolkanten,
ofta av sociala skäl för att träffa
kamrater, vänta på skjuts och t o m
utförande av skolarbete!

Datainmatning Lindängsbadet. Simmarna
hade en hög frekvens av sensibilisering
(52%) mot de vanligaste luftburna
allergenen även om de inte rapporterat en
högre frekvens av symptom vid kontakt
med allergen än vad kontrollerna gjorde.

ansträngnings- och mannitolprovokation. Simmarna hade en hög frekvens
av sensibilisering (52 %) mot de
vanligaste luftburna allergenen även
om de inte rapporterat en högre
frekvens av symptom vid kontakt med
allergen än vad kontrollerna gjorde.
Flera av simmarna hade också
positivt utfall, talande för ökad
bronkreaktivitet, vid de båda provokationstesterna, mannitolprovokation
26 % och ansträngningsprovokation
14 %. Andelen positiva ökades
ytterligare när man även tog hänsyn
till reversibilitet efter inhalation av
luftrörsvidgande efter avslutade
provokationstester.
Inte bara elitsimmarna rapporterade hög frekvens av luftvägssymptom och doktorsdiagnosticerad astma
utan även simmarna i kontrollgruppen. Detta talar för att simningen i sig
och inte bara träningsintensiteten
medför risk för astmautveckling.
Simmarna tränade i genomsnitt 18
timmar per vecka men tillbringade
Mätning av trikloramin vid bassängkanten, kan utföras, men görs alltför sällan
på våra badanläggningar.
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Trikloraminmätning
I anslutning till studien mättes luftens
innehåll av kloramin fyra gånger i de
simhallar där simmarna tränade. Två
av mätpunkterna var placerade precis
över vattenytan och de andra på
samlingsplatser i hallarna. De fyra
mätningarna var 290, 300, 320 och
330 mg/m3 utan någon större skillnad
mellan de olika simhallarna eller
avståndet till vattnet.
Det är tidigare känt att vistelse i
simhallar, som använder klorföreningar för rening av bassängvattnet,
ökar risken för astma (4). Kloramin
bildas i vattnet av klor i kombination
med det kväve som finns i organiska
ämnen såsom urin, svett och hudavlagringar. Trikloramin, som är mycket
flyktigt och ger upphov till klorlukten
i bassängen är den klorförening som
anses ligga bakom andningsbesvären
bland annat beroende på slemhinneskador i luftvägarna. (6, 7). Luftens
trikloraminhalt är beroende av
mängden kloramin i vattnet, vattnet
surhetsgrad, aktiviteten i vattnet
(antal badande) och ventilationen och
kan även ligga bakom andra hälsoproblem såsom huvudvärk och illamående. Dessutom har man i en nyligen
publicerad undersökning funnit en
koppling mellan grad av kloraminexponering i poolmiljö och androgen
påverkan, ökad poolexponering var
här associerad till en reducerad
testosteronnivå i blodet (8).
Livsstilsfaktorer
Simmarna rapporterade en hälsosammare livsstil utan rökning, med
mindre alkohol och hälsosammare
kostvanor. Alla grupper, inklusive de
som inte var fysiskt aktiva, tyckte att
fysisk aktivitet var viktigt. Anledningen
att de fysiskt inaktiva ej motionerade
var framförallt bristande intresse
(69 %) och/eller brist på tid (21,3 %).
En intressant observation var att
simmarna, även om de tillbringade
många timmar med sin sport,
fortfarande inte kände sig mer
stressade eller tyckte att de hade
för mycket att göra jämfört med
de stillasittande kontrollerna.

Slutsats
Simmare som tränar i simhallar med
klorerade bassänger har en ökad risk
för andningsproblem, inklusive
astma. Trots den höga frekvensen av
andningsbesvär hos simmarna
rapporterar de en högre grad av både
psykiskt och fysiskt välbefinnande.
Den fysiska aktiviteten i sig tillsammans med den sociala miljön verkar
här spela en viktig roll.
Hög exponering för trikloramin är
en riskfaktor för simmarna. För att
minimera hälsorisken bör således
regelbundna kontroller av luften i
simhallarna genomföras. Övergång
till alternativa reningsmetoder i
bassängerna kan vara ett annat
alternativ.
Det är viktigt att de positiva effekter
som fysisk aktivitet innebär inte ska
behöva spolieras av en dålig inomhushusmiljö i de träningshallar där
våra idrottande ungdomar tillbringar
en stor del av sin lediga tid.
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