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Bostad-Barn-Hälsa studien följer över
10,000 barn för att undersöka vilken
betydelse miljöfaktorer i barndomen har
för allergisk sjukdom senare i livet och
för att hitta dessa riskfaktorer. Men
intresset har också riktats mot det
faktum att en del barn med allergiska
symtom faktiskt tillfrisknar.
I en delstudie undersöktes 198 barn
med allergisk sjukdom och 202 friska
kontroller och prover togs för att mäta
om de var sensibiliserade (IgE) mot
kända allergen som katt, hund, kvalster,
mögel, pollen mm. Vidare gjordes
omfattande mätningar i barnens
bostäder för att undersöka förekomsten
av kemikalier och annat i damm och luft.
Ett hundratal olika ämnen identifierades och delades in i 8 olika VOC-grupper.
I en första analys undersöktes om det
fanns någon skillnad i luftkoncentrationen av dessa VOC-grupper mellan sjuka
och friska barn. För 7 av de 8 grupperna
fanns ingen skillnad. Men för de s.k.
propylenglykoletrarna (PGEs) uppmättes
högre koncentrationer i de sjuka barnens
sovrumsluft. Denna skillnad var också
statistiskt säkerställd.
Bruket av vattenbaserad färg och
städning med vattenbaserade städmedel
verkar öka förekomsten av propylenglykoletrar i inomhusluften. Halten av
sådana ämnen är högre hos allergiska
barn, PGEs i inomhusluften kunde
relateras till IgE-sensibiliering hos barn
och dessa samband uppvisade ett
dos-respons samband.
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ntresset för hälsorisker som kan
kopplas till kemikalier i miljön
har funnits under mycket lång tid.
Historiskt sett var sådana problem
oftast relaterade till industriella
miljöer där arbetare utsattes för
mycket höga exponeringar av olika
ämnen. Kända exempel är lantbruksarbete och andra klassiska hårt
belastade industriella miljöer, med
kopplingar till svåra hälsoproblem
och i vissa fall död. Sådana miljöer
och sådan exponering finns naturligtvis än idag, men andelen som arbetar
där minskar stadigt. De flesta
människor arbetar idag på kontor,
daghem, skolor och i andra ickeindustriella miljöer. I den mån
klassiska industriella miljöer finns,
har de förbättrats ur miljösynpunkt,
de har renats, farliga ämnen har
fasats ut och ersatts av mindre farliga
och därmed har hälsoriskerna
minskat. Hundra år av yrkesmedicinsk forskning har verkligen gett
resultat! Det finns naturligtvis dåliga
miljöer än idag, men de är inte lika
många. Många industrier har lagts
ner och tillverkningen har flyttats till
låginkomstländer med stora hälsoproblem för befolkningen där istället,
eftersom man i dessa länder ofta har
en svag yrkesmiljölagstiftning.
Dessutom förekommer barnarbete i
många låginkomstländer vilket gör
problematiken än mer allvarlig där.

Moderna kemikalier
finns överallt
Idag är den dominerande exponeringen för kemikalier i västerlandet istället
relaterad till bruket av vanliga kon-

sumtionsvaror som läcker ämnen till
omgivningen. Sådana läckande
ämnen hamnar i miljön och kan tas
upp av människan och i vissa fall leda
till hälsoproblem. Mängden av sådana
varor och produkter ökar stadigt och
vi finner dem inom en mycket stor
mängd ytterst vanliga applikationer
såsom byggnadsmaterial, färger,
möbler, rengöringsmedel, leksaker,
kosmetika, förpackningar, textilier
mm. Inte minst produkter som kan
relateras till födan är här av intresse.
Det finns idag en stor kunskap om att
vår föda innehåller kemikalier av
hälsomässig relevans, vare sig de
finns där från början (t ex pesticider),
har tillkommit vid processandet (t ex
konserveringsmedel) eller har
tillkommit till följd av läckage från
förpackningar (t ex BPA från konservburkar av plåt).

Inomhusmiljön viktig
Källorna till moderna kemikalier finns
således överallt och framförallt finns
de i födan och i våra vardagsmiljöer,
inte minst i våra bostäder. Bostaden är
dessutom den plats där vi tillbringar
den mesta tiden. Beräkningar visar att
en vuxen människa tillbringar uppåt
90 % av tiden inomhus och när det
gäller små barn så är denna siffra
ännu högre och den mesta tiden
tillbringas i sovrummet. Detta innebär
att alla är exponerade i stort sett hela
tiden. Det innebär också att de delar
av populationen som i flera avseenden
är känsligast är exponerade, dvs
gravida kvinnor och därmed foster och
spädbarn. Exponering av foster och
spädbarn har i många sammanhang

emikalier och
hos barn

En studie av 400 förskolebarn i Värmland visar att de barn som bor i hus med de högsta koncentrationerna
av propylenglykoletrar (PGEs) har ökad sannolikhet för att få astma eller eksem och mer än fördubblad sannolikhet
för hösnuva, jämfört med barn i bostäder med låga PGE-koncentrationer. Foto: colourbox.com

gett upphov till oro, eftersom utvecklingsskeden tidigt är livet kan vara
mer känsliga jämfört med exponering
senare. Det blir också mer och mer
uppenbart att livmodern inte skyddar
på det sätt som förut har antagits.
Många moderna kemikalier har visat
sig passera denna barriär och därmed
kan fostret exponeras. Det kan här
påpekas att den yrkesmedicinska
forskningen historiskt framförallt har
fokuserat på vuxna individer eftersom
det är denna del av befolkningen som
arbetar. Foster och spädbarn innefattas inte i normalfallet.

Svag lagstiftning
En försvårande omständighet är att
lagstiftningen i detta sammanhang är
svag. Innehållet av kemikalier i
vanliga konsumtionsvaror och

läckaget av sådana ämnen till miljön
regleras i mycket liten utsträckning
och om ämnena finns i låga koncentrationer i produkten så behöver de
ofta inte ens deklareras. Inom detta
område finns idag mycket att önska
ur ett folkhälsoperspektiv.

Kemiska ämnen bör följas
från källan till människan
Senare års forskning har visat att
kemikalier som är av hälsomässig
relevans rutinmässigt kan mätas i föda
och vatten till följd av att de finns där
ifrån början – till exempel rester av
bekämpningsmedel – eller att varan
smittas av förpackningar – liksom i
fallet med bisfenol a från konservburkar eller nappflaskor. Vi kan vidare
rutinmässigt hitta en stor mängd
kemiska ämnen om vi analyser damm

och luft både ute och inne. Det är precis vad man kan förvänta sig eftersom
källorna finns där, framförallt inomhus. Människan är därmed exponerad
hela tiden och det kan ske ett upptag
av kemikalier både genom födan
(oralt), genom inandning (inhalation)
och genom huden (dermalt). Det sista
inte minst till följd av användning av
hudvårdsprodukter som är vanligt
både bland barn och vuxna. Den stora
frågan är då slutligen vilka hälsorisker
en sådan exponering innebär.
Att på detta sätt följa kemiska
ämnen från källan till hälsoeffekten
är av yttersta vikt ur ett folkhälsoperspektiv. OM vi kan visa att det finns
kemikalier som har relevans för
människors hälsa så blir ju naturligtvis nästa fråga hur vi reducerar
exponeringen i befolkningen. Detta är
ju det viktigaste momentet sett ur ett
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preventivt perspektiv. Men då måste vi
veta var ämnena finns, dvs vi måste
veta vilka källorna är, och vi måste
lära oss mer om vilka faktorer som
påverkar avgivningen av ämnena till
den omgivande miljön.

Bostad-Barn-Hälsa studien
I vår studie Bostad-Barn-Hälsa
(Dampness in Buildings and Health,
DBH) har vi stort fokus på kemikalieexponering tidigt i livet och vi undersöker bland annat om sådan exponering
kan kopplas till allergisk sjukdom hos
barn. Vi har bl a studerat förekomsten
av så kallade ftalater i inomhusmiljön
och hur dessa kan relateras till allergisk sjukdom hos barn. Ftalater tillhör
en grupp av kemikalier som misstänks
kunna vara hormonstörande och
därmed är exponering under viktiga
utvecklingsskeden, såsom fosteroch spädbarnstid, särskilt intressant.
Vi har i olika artiklar visat att man kan
följa sådana kemikalier från källorna
(PVC-mattor i Sverige), över till miljön
där vi finner dem i damm och luft
inomhus. Nyligen har vi visat att
små barn tar upp sådana ämnen
om källorna finns i deras omgivning,
och slutligen har vi funnit att en högre
halt av sådana ämnen ökar risken för
astma och allergi hos barn.
Tillsammans med Harvard School
of Public Health i Boston och Mount
Sinai School of Medicine i New York
City går vi nu vidare med denna typ av
kemikalier i vår födelsekohortstudie,
SELMA, där vi följer 2 500 barn från
tidig graviditet, över förlossning och
uppåt i livet för barnen. Huvudsyftet
med den studien är att undersöka
vilken betydelse kemisk exponering
under fosterstadiet har för kronisk
sjukdom hos barnet senare i livet.
Mer information om SELMA-studien
finns på www.selmastudien.se

Flyktiga organiska
ämnen i inomhusluft
En annan typ av kemikalier som
återfinns inomhus är s.k. flyktiga
organiska ämnen (VOC-ämnen,
Volatile Organic Compounds). Hundratals sådana ämnen kan mätas i normal
inomhusluft, men oftast i låga koncentrationer, och deras eventuella
hälsorisker har diskuterats under flera
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decennier. De flesta av dessa ämnen
är inerta och det finns inte speciellt
mycket belägg för att de skulle ha
hälsomässiga konsekvenser, dock
med några undantag. Organiska
ämnen av flyktig natur (VOC) kan
återfinnas i en mycket stor mängd
vanliga hushållsprodukter. Även dessa
ämnen har studerats i vår studie.
Vi fann att en grupp av VOC-ämnen,
så kallade propylenglykoletrar (PGEs),
kunde kopplas till både besvär
och sensibilisering hos barn.

DBH-studien
Bostad-Barn-Hälsa studien följer
mer än 10 000 barn från deras tidiga
barndom och uppåt i åldrarna för
att undersöka vilken betydelse miljöfaktorer i barndomen har för allergisk
sjukdom senare i livet. Studien
startade år 2000 med en enkät till
mer än 14 000 barn i Värmland i
åldern 1–5 år. Av dessa rekryterade
vi nästan 11 000 barn som följs upp
regelbundet. En uppföljning genomfördes år 2005 och en 2010 och vi
planerar nu för en 15-års uppföljning.
Mycket handlar naturligtvis om
att hitta riskfaktorer i miljön – och
särskilt tidigt i livet – för allergisk
sjukdom senare. Men vårt intresse
har under senare tid också riktats
mot det faktum att en hel del barn
med allergiska symtom faktiskt
tillfrisknar. Här är ju då lika viktigt
att undersöka om det finns miljöfaktorer och annat som har betydelse

för tillfrisknande, likväl som att miljöfaktorer är riskfaktorer för insjuknande.
Inom Bostad-Barn-Hälsa studien
finns också en delstudie där vi riktade
intresset mot 400 barn i en så kallad
fall-kontroll undersökning, 198 barn
med allergisk sjukdom och 202 friska
kontroller. Dessa barn läkarundersöktes och det togs prover, t ex blod
för att mäta om de var sensibiliserade
(IgE) mot kända allergen såsom katt,
hund, kvalster, mögel, pollen mm.
Vidare gjordes omfattande mätningar
i barnens bostäder där vi bland annat
undersökte vad som fanns av kemikalier och annat i damm och luft. Dessutom undersöktes bostäderna av inspektörer som noterade skador och
problem och mätningar gjordes av
temperaturer, fuktighet och ventilation.

Mer än 75 000 barn innefattas
DBH-studien genomförs idag dessutom i 8 länder för att studera likheter och skillnader mellan olika
länder och världsdelar. Med samma
metodik genomförs studier i Bulgarien, Singapore, Taiwan, Danmark,
USA, Kina, och Korea, innefattande
mer än 75 000 barn och nya länder
har visat intresse för att genomföra
studier med samma koncept. Enbart
den svenska DBH-studien har gett
upphov till ett fyrtiotal artiklar och
utgjort underlag för 5 färdiga och
3 pågående doktorsavhandlingar.
Du kan läsa mer om studien på

Figur 1 Koncentrationen av olika VOC-grupper i bostadsluft hos 400 barn, 198 allergiska
barn och 202 friska kontroller. Koncentrationen av propylenglykoletrar (PGEs) var
signifikant högre hos de sjuka barnen jämfört med de friska.

webben där också resultat och
publikationer finns redovisade,
(www.dbhstudien.se)

Flyktiga organiska ämnen
och allergisk sjukdom hos barn
Resultaten som redovisas i denna
artikel härrör från undersökningen av
de 198 barnen med allergisk sjukdom och de 202 friska kontrollerna.
Vi analyserade luftprover från dessa
barns sovrum med avseende på
flyktiga organiska ämnen. Dessa
resultat finns redovisade i två artiklar;
en som behandlar hälsorisker (1),
och en som behandlar källor till
VOC-ämnen inomhus (2).
Vi kunde identifiera ett hundratal olika ämnen som kunde delas
in i 8 olika VOC-grupper. De enskilda
ämnena grupperades och deras
koncentrationer summerades i olika
naturliga grupper. I en första analys
undersökte vi om det fanns någon
skillnad i luftkoncentrationen av
dessa 8 VOC-grupper mellan sjuka
och friska barn. Av figur 1 framgår
att det inte fanns någon skillnad
för 7 av de 8 grupperna. Men när det
gäller de s.k. propylenglykoletrarna
(PGEs) så kunde vi mäta högre koncentrationer i de sjuka barnens
sovrumsluft jämfört med de friska
barnens. Denna skillnad var också
statistiskt säkerställd (figur 1).
Analyserna förfinades och vi delade
in materialet i s.k. kvartiler, dvs
fyra grupper med avseende på kon-

centrationen av PGE i sovrumsluften.
Barn som bodde i den fjärdedel av
bostäderna som hade de högsta PGEhalterna jämfördes med barn som
bodde i den fjärdedel av bostäderna
som hade de lägsta nivåerna. Det
visade sig då att barnen som bodde
i bostäder i den högsta kvartilen hade
en 50  %-igt högre risk för att vara
sjuka (fallbarn) och en lika stor risk
för att ha astma eller eksem, och de
hade en mer än fördubblad risk för
att ha hösnuva när man jämförde med
de barn som bodde i bostäder från
den lägsta kvartilen. Dessa analyser
indikerade också ett dos-respons
samband vilket ofta brukar användas
som ett kriterium för starka fynd
i epidemiologiska studier. Sådana
dos-respons samband var särskilt
tydliga för allergisk snuva hos barnen.
I alla dessa analyser har vi på olika
sätt försökt hantera problemet med
bakgrundsfaktorer som kan störa
analyserna och öka risken för att vi
drar fel slutsatser, så kallade förväxlingsfaktorer. Vi har tagit hänsyn
till kön hos barnet, rökning i familjen,
allergisk sjukdom i familjen, städvanor
i hemmet, pälsdjursexponering både
vad gäller innehav av djur och mängden allergen i inomhusdamm, samt en
rad andra livsstilsfaktorer. Vidare har
analyserna justerats för andra fynd i
studien, framförallt de tidigare
nämnda ftalaterna från PVC-material
inomhus. Vi har inte funnit att de
samband vi redovisar har påverkats
av de faktorer som nämns ovan.

Figur 2 Jämförelse av koncentrationen av propylenglykoletrar (PGEs)
i inomhusluften mellan IgE-sensibiliserade barn och barn utan sensibilisering.
Jämförelsen gjordes separat inom fall- och kontroll-gruppen.

En fråga här är naturligtvis om
summamåttet för PGE-ämnena styrdes
av något enskilt ämne. För att undersöka detta analyserade vi de16 ämnena
som ingår i PGE-måttet var och för sig.
De 16 ämnen som ingår i PGE-gruppen
finns redovisade i artikeln inklusive så
kallade Cas-nummer. Vi fann då att
de flesta av dessa ämnen fanns i lite
högre koncentration i de sjuka barnens
sovrumsluft. I vissa fall var dessa
skillnader signifikanta, men inte alltid,
vilket framförallt beror på att studiegruppen inte var tillräckligt stor. Men
analysen visade i alla fall att sambandet
mellan summamåttet för PGEs och
hälsa hos barnen inte styrdes av ett
enda ämne. Ett ytterligare fynd som
styrker detta är att antalet enskilda
PGE-ämnen i sovrumsluften tenderade
att vara högre hos de sjuka barnen.
Sambandet mellan antalet PGE-ämnen
i luften och allergisk sjukdom hos
barnen var faktiskt statistiskt sett
starkare än vad sambandet mellan
summakoncentrationen och allergisk
sjukdom var, vilket ytterligare stärker
hypotesen att flera av dessa ämnen
kan vara av hälsorelevans.

Sensibilisering
Men det som kanske var mest
intressant med dessa data var att vi
fann ett samband mellan PGE-koncentrationen i sovrumsluften och
sensibilisering hos barnen. Av de 400
barnen kunde vi ta ett blodprov på 393
stycken. Dessa blodprov analyserades
för att se om barnen var sensibiliserade mot vanliga allergen såsom
timotej, björk, katt, häst, hund, två
kvalster och två mögel (Penicillium
och Cladosporium). Av figur 2 framgår
att barn som var sensibiliserade mot
något av dessa allergen hade en
signifikant högre halt av PGE jämfört med barn utan sensibilisering.
Av figuren framgår att vi undersökte
fall och kontroller för sig eftersom
sensibilisering framförallt fanns hos
fallen. Vi fann även att sensibiliserade
barn hade ett högre antal PGE-ämnen
i sovrumsluften jämfört med icke
sensibiliserade barn (figur 2).
Vi har således visat att vanliga
flyktiga organiska ämnen som kan
klassas inom gruppen propylenglykoletrar finns i inomhusluften i vanliga
bostäder och att dessa ämnen kunde
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Är dessa fynd rimliga?
De här redovisade fynden att vanliga
flyktiga organiska ämnen i inomhusluften skulle kunna ha betydelse för
allergisk sjukdom hos barn är inte
helt enkla att tolka och dra slutsatser
av. För det första ska man vara på
det klara med att epidemiologiska
undersökningar aldrig kan resultera
i identifiering av kausalsamband.
Detta alldeles oavsett vilken studiedesign som används. Men sådana
studier kan indikera samband och
resultaten kan ge upphov till hypoteser som kan testas på andra sätt,
inte minst experimentellt.
Våra resultat som visar att vattenbaserad målarfärg och vattenbaserade
rengöringsmedel är viktiga källor för
PGEs finns det goda stöd för i den
vetenskapliga litteraturen. Men det
finns också vetenskapliga underlag
som visar att dessa ämnen finns i
många andra produkter också. Det
finns vidare en ganska omfattande
litteratur som visar att målare
rapporterar olika typer av besvär
som kan relateras till bruk av vattenbaserad färg. Detta har visats bland
annat av Gunilla Wieslander. Det finns
även ett antal vetenskapliga rapporter
som visar att professionella städare
uppvisar mer allergiska besvär än
normalbefolkningen. Sammantaget
innebär detta att våra fynd rörande
PGE-exponering som en risk för
allergisk sjukdom inte är helt orimliga.
Men att det skulle finnas ett
specifikt kausalt samband mellan
propylenglykoletrar och allergisk
sjukdom är långt ifrån självklart. Ett
av de största problemen med våra
data är naturligtvis att de härrör från
en tvärsnittsundersökning. Vi mätte
således vad som fanns i luften
hemma hos barn som redan var
sjuka. Detta kan vi inte göra mycket
åt, mer än att vi kommer att studera
dessa PGE-ämnen i SELMA-studien,
där vi kan titta på exponeringen under
graviditet och spädbarnsår och sedan
se vilken betydelse sådan exponering
har för insjuknande senare i livet.
Tvärsnittsundersökningar har
naturligtvis brister, inte minst vad
gäller det faktum att de som medverkar vet om de är sjuka eller ej. Men
vårt fynd vad avser kopplingen mellan
PGE-exponering och sensibilisering

är värt viss eftertanke. De flesta
familjer vet naturligtvis om deras
barn är sjuka. Men de vet i normalfallet inte om deras barn är sensibiliserade. Det faktum att vi se ett samband
mellan PGE-exponering och sensibilisering är intressant just i detta
avseende och vi kommer som sagt
att följa upp detta i andra studier.
Ytterligare en fråga är naturligtvis
hur den biologiska mekanismen för
ett samband mellan PGE-exponering
och astma/allergi skulle kunna se ut.
Här går det heller inte att dra några
slutsatser från en epidemiologisk
studie. Vi känner inte heller till någon
hypotes som innefattar denna typ av
exponering.

Summering
Sammanfattningsvis har vi således
funnit att bruket av vattenbaserad
färg och städning med vattenbaserade
städmedel verkar öka förekomsten av
propylenglykoletrar i inomhusluften.
Vi har också funnit att halten av
sådana ämnen är högre hos allergiska
barn när man jämför med icke-allergiska kontroller. Vi fann också att PGEs
i inomhusluften kunde relateras till
IgE-sensibiliering hos barn och att
dessa samband uppvisade ett dosrespons samband. Vi kan dock inte dra
slutsatser om något kausalt samband
mellan PGE-exponering och allergisk
sjukdom hos barn. Det är delvis
beroende på studiens tvärsnittsmässiga design, men också beroende på
brister i kunskap om vilka biologiska
mekanismer som skulle förklara ett
sådant samband. Vi avser dock att gå
vidare med dessa fynd i vår pågående
SELMA-studie.
Referenser
1. Choi, H., Schmidbauer, N., Spengler, J.,
Sundell, J., Hasselgren, M., Bornehag, C.G.
(2010a) Common Household Chemicals and
the Allergy Risks in Pre-School Age Children.
PLos ONE 5(10): e13423. doi:10.1371/journal.
pone.0013423
2. Choi, H., Schmidbauer, N., Spengler, J., Sundell,
J., Bornehag, C.G. (2010b) Sources of propylene
glycol and glycol ethers in air at home. Int.
J. Environ. Res. Public Health 7(12), 4213–37
3. Wieslander, G.; Norback, D. Ocular
symptoms, tear film stability, nasal patency,
and biomarkers in nasal lavage in indoor
painters in relation to emissions from
water-based paint. Int. Arch. Occup.
Environ. Health 2010, 83, 733–41.
4. Singer, B.C.; Destaillats, H.; Hodgson, A.T.;
Nazaroff, W.W. Cleaning products and air
fresheners: Emissions and resulting
concentrations of glycol ethers and
terpenoids. Indoor Air 2006, 16, 179–91.

◗◗

bakgrunnsillustrasjon: colourbox.com

associeras till barn med allergisk
sjukdom. En fråga är då naturligtvis
om vi kan säga något om varifrån
dessa ämnen kommer? Det är sedan
tidigare känt att de ingår i vanliga
produkter såsom vattenbaserad färg
för inomhusbruk (3) och rengöringsmedel (4) men förmodligen också i
många andra typer av produkter.
Vi kunde i våra data se att man hade
högre halter av PGEs i inomhusluften
om man våtstädade ofta och om man
hade målat invändiga ytor med vattenbaserad färg under senare tid. Resultaten från dessa analyser finns redovisade i Choi et al, (2). Vi kunde inte
hitta några andra byggnadsfaktorer
eller livsstilsrelaterade faktorer som
kunde kopplas till PGE-halten i
inomhusluften, förutom de redan
nämnda, vattenbaserad städning och
målning med vattenbaserad färg.
Fyndet att städfrekvensen kunde
kopplas till förekomsten av PGEs i
inomhusluften är inte helt oproblematiskt. Det är sedan tidigare känt att
PGEs ingår i rengöringsmedel. Men
det är också rimligt att förvänta sig att
allergiska familjer våtstädar mer än
familjer utan allergisk sjukdom. I så
fall finns det här en uppenbar risk för
ett förväxlingsfenomen, dvs om PGEs
finns i städmedel och allergiska
familjer städar mer så kommer
allergiska familjer att få en högre halt
av PGEs i inomhusluften utan att det
finns något kausalt samband mellan
PGE och allergisk sjukdom. För att
undersöka detta studerade vi ett
annat ämne, limonen och mängden
terpener där limonen ingår, som vi vet
ingår i många städmedel. Vi kunde i
dessa analyser inte se att vårt samband mellan PGE och allergisk sjukdom hos barn var ett resultat av ovan
nämnda förväxlingsfenomen. Vårt
fynd att PGE-ämnen ingår i vattenbaserad målarfärg är känt sedan
tidigare och har bland annat visats
av Gunilla Wieslander vid Arbetsoch miljömedicin i Uppsala (3).
Men dessa analyser visade också att
det måste finnas fler källor till PGEs
inomhus än de vi har funnit. Detta
har också rapporterats tidigare där
nämnda källor är läkemedel, pesticider, kosmetika, polermedel, pigment,
klister mm. Fler referenser finns även
i de redovisade artiklarna nedan.

