
 

 

 

Examensarbete, 15 hp 

Kadmium och preeklampsi – 

finns det något samband? 
En litteraturstudie 
 

Författare: Åsa Gustafsson 

Handledare: Emma Ahlstrand 

Examinator: Thomas Näsström 

Termin: VT17 

Ämne: Biomedicinsk vetenskap 

Nivå: Grund 

Kurskod: 2BK01E 



  
 

i 
 

Kadmium och preeklampsi - finns det något samband? 
 

Examensarbete i biomedicinsk vetenskap, 15 hp 

 

 

 

Författare:   Åsa Gustafsson 

Hälsovetenskapliga programmet, 180 hp 

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap 

Linnéuniversitetet, Kalmar 

 

 

Handledare:  Emma Ahlstrand, doktorand 

  Institutionen för kemi och biomedicin 

  Linnéuniversitetet i Kalmar 

SE-391 82 Kalmar 

 

 

Examinator: Thomas Näsström, biträdande lektor 

  Institutionen för kemi och biomedicin 

  Linnéuniversitetet i Kalmar 

SE-391 82 Kalmar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ii 

Förkortningar och ordförklaringar 

8-OHdG 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine, bildas vid oxidativ DNA-skada och används 

som biologisk markör för utvärdering av oxidativ stress 

11β-HSD1 11-beta-hydroxisteroiddehydrogenas typ 1, genererar aktivt glukokortikoid 

genom att katalysera konversionen av 11-dehydrokortikosteron till kortikosteron och 

kortison till kortisol 

11β-HSD2 11-beta-hydroxisteroiddehydrogenas typ 2, katalyserar kortisol till kortison  

AID activation-induced cytidine deaminase, ett enzym som är viktigt för mognaden av 

antikroppar och autoantikroppars svar 

APE1 apurinic/apyrimidinic (AP) endonuclease, involverat i base excision repair 

AT1-AA angiotensin II typ 1 receptor-agonistiska autoantikroppar  

AT1R angiotensin II typ 1 receptorer  

CYP11A1 det viktigaste och hastighetsbegränsande enzymet för kolesterols konversion 

till pregnenolon i steroidhormonernas biosyntes 

CYP11B1 kortikosteroidsyntesenzym  

CYP21 kortikosteroidsyntesenzym 

C5a fragment från komplementkomponent 5, ett anafylatoxin som skapar ett 

inflammatoriskt svar genom aktivering av C5a receptorer hos flera målceller bl a 

endotelceller, epitelceller, vaskulära glattmuskelceller och inflammatoriska celler 

Decidua livmoderslemhinnan (endometriet) under graviditet 

EFSA Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet 

Glomerulär endotelios innebär att njurarnas glomerulus blir förstorade och stela då 

endotelcellerna svullnat och därmed minskar kapillärlumen 

GR glutationreduktas, antioxidant 

HELLP hemolysis, elevated liver enzymes, low platelet count syndrome, drabbar ca 10 

% av de med en svår form av preeklampsi 

Katalas antioxidant 

Kortikosteroider kortikoider, ämnen med gemensam grundstruktur som bildas i 

binjurarnas bark där några är hormoner och övriga är förstadier till hormoner 

ICP-MS induktivt kopplad plasma-masspektrometer  

Losartan AT1 receptorblockerare 

Media mellersta lagret i blodkärlsväggen, består till största delen av tunna, cylindriska 

glattmuskelceller och elastisk vävnad 
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NOX total nitrit; dvs ansamlingar av kvävedioxid (NO2) och nitrater (NO3), stabila 

oxidativa produkter från kväveoxid (NO). NOX används som biomarkör för oxidativ 

stress då det reflekterar halterna av NO i kroppen 

Nrf-2 nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2, reglerar transkriptionen för dess 

nedströms antioxidanter som exempelvis TRX 

Placental labyrinth område i placenta hos gnagare, där villi finns och utbytet mellan 

foster och moder sker 

PMX53 C5aR-antagonist  

qPCR kvantitativ direktanalyserad PCR  

RT-PCR PCR med omvänd transkription 

RNS reaktiva kväveföreningar  

ROS reaktiva syreföreningar 

SCN(-) tiocyanat 

sFlt-1 soluble fms-like tyrosin kinase 1, en receptor som i huvudsak finns hos 

endotelceller och som är nödvändig för vaskulogenes och vaskulärt underhåll 

SOD1 superoxiddismutas 1, antioxidant 

Spiralartär artärtyp i livmoderns endometrium 

TAC total antioxidantkapacitet, reflekterar summan av antioxidantaktivitet i systemet 

Trofoblaster de celler som närmast omger ägget, som är inbäddat i 

livmoderslemhinnan och varifrån placentan har sitt ursprung 

TRX tioredoxin, antioxidant 
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Sammanfattning 
Bakgrund: Kadmium (Cd) är ett metalliskt grundämne med välkända negativa 

hälsoeffekter som vi exponeras för i vår miljö, till stor del genom kosten. Preeklampsi 

drabbar årligen 3-7 % av alla gravida kvinnor och är en av de vanligaste orsakerna till 

sjuklighet och dödlighet för modern och en stor orsak till prematuritet och hämmad 

fostertillväxt. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka om det finns något samband mellan Cd och 

preeklampsi och i så fall vad sambandet/sambanden kan vara. 

Metod: Arbetet är en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar som 

sammanfattats. 

Resultat: Samtliga sju artiklar visar ett samband mellan Cd och preeklampsi. I 

experimentella modeller på dräktiga råttor som exponeras för Cd så utvecklar råttorna 

karakteristika för preeklampsi inklusive högt blodtryck. Hos människor observeras 

signifikanta samband mellan preeklampsi och högre Cd-halter i blod, serum samt 

fostervatten. 

Slutsats: Artiklarna visar att det finns ett samband mellan Cd och preeklampsi även om 

det inte går att fastställa att det rör sig om direkta orsakssamband utan fortsatt forskning. 

 

Abstract 
Background: Cadmium (Cd) is a metallic element with well-known negative health 

effects that we are exposed to in our environment, largely through diet. Preeclampsia 

annually affects 3-7% of all pregnant women and is one of the most common causes of 

morbidity and mortality for the mother and a major cause of prematurity and fetal 

growth retardation. 

Purpose: The purpose of the study was to investigate whether there is any correlation 

between Cd and preeclampsia and, if so, what the connection may be. 

Method: This study is a literature review based on scientific articles summarized. 

Results: All seven articles show a correlation between Cd and preeclampsia. In 

experimental models on pregnant rats exposed to Cd, rats develop characteristics of 

preeclampsia including high blood pressure. In humans, significant association between 

preeclampsia and higher Cd levels are observed in blood, serum and amniotic fluid. 

Conclusion: The articles show that there is a correlation between Cd and preeclampsia, 

although it cannot be established that it is a direct causal link without further research. 
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Kadmium, preeklampsi 

 

Tack 
Tack till min handledare Emma Ahlstrand som bidragit med goda råd och svarat på 

många frågor. Jag vill också tacka min familj som har fått stå ut med min frånvaro 

under arbetets gång men som också är en stor del i att det har blivit färdigt. Tack 

Mamma, Jocke och Samuel. 



  
 

v 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 

2 Bakgrund ___________________________________________________________ 1 
2.1 Kadmium _______________________________________________________ 1 

2.1.1 Förekomst ___________________________________________________ 1 

2.1.2 Exponering __________________________________________________ 1 

2.1.3 Riskbedömning _______________________________________________ 2 

2.1.4 Toxikokinetik _________________________________________________ 2 

2.1.5 Toxicitetsmekanism ____________________________________________ 3 

2.1.6 Hälsoeffekter _________________________________________________ 3 

2.1.7 Kvinnor och graviditet __________________________________________ 4 

2.2 Preeklampsi _____________________________________________________ 4 
2.2.1 Behandling ___________________________________________________ 5 

2.2.2 Patogenes ___________________________________________________ 5 

3 Syfte och frågeställning ________________________________________________ 6 
3.1 Syfte ___________________________________________________________ 6 
3.2 Frågeställning ____________________________________________________ 6 

4 Metod ______________________________________________________________ 6 

5 Resultat _____________________________________________________________ 7 

5.1 Sammanfattning av studie 1: Cadmium-induced immune abnormality is a key 

pathogenic event in human and rat models of preeclampsi. Zhang et al. 2016. (28) _ 7 
5.1.1 Syfte ________________________________________________________ 7 

5.1.2 Metod _______________________________________________________ 7 

5.1.3 Resultat _____________________________________________________ 9 

5.1.4 Slutsats _____________________________________________________ 10 

5.2 Sammanfattning av studie 2: miRNAs as common regulators of the transforming 

growth factor (TGF)-β pathway in the preeclamptic placenta and cadmium-treated 

trophoblasts: Links between the environment, the epigenome and preeclampsia. 

Brooks et al. 2016. (30) ______________________________________________ 11 

5.2.1 Syfte _______________________________________________________ 11 

5.2.2 Metod ______________________________________________________ 11 

5.2.3 Resultat ____________________________________________________ 12 

5.2.4 Slutsats _____________________________________________________ 14 

5.3 Sammanfattning av studie 3: Placental Cadmium Levels Are Associated with 

Increased Preeclampsia Risk. Laine et al. 2015. (33) ________________________ 14 
5.3.1 Syfte _______________________________________________________ 14 

5.3.2 Metod ______________________________________________________ 14 

5.3.3 Resultat ____________________________________________________ 15 

5.3.4 Slutsats _____________________________________________________ 16 



  
 

vi 

5.4 Sammanfattning av studie 4: Preeclampsia induced by cadmium in rats is related 

to abnormal local glucocorticoid synthesis in placenta. Wang et al. 2014. (35) ___ 16 

5.4.1 Syfte _______________________________________________________ 16 

5.4.2 Metod ______________________________________________________ 17 

5.4.3 Resultat ____________________________________________________ 17 

5.4.4 Slutsats _____________________________________________________ 18 

5.5 Sammanfattning av studie 5: The association of amniotic fluid cadmium levels 

with the risk of preeclampsia, prematurity and low birth weight. Ebrahim & 

Ashtarinezhad. 2015. (37) ____________________________________________ 19 
5.5.1 Syfte _______________________________________________________ 19 

5.5.2 Metod ______________________________________________________ 19 

5.5.3 Resultat ____________________________________________________ 20 

5.5.4 Slutsats _____________________________________________________ 20 

5.6 Sammanfattning av studie 6: Increased Oxidative DNA Damage in Placenta 

Contributes to Cadmium-Induced Preeclamptic Conditions in Rat. Zhang et al. 2015. 

(38) ______________________________________________________________ 21 

5.6.1 Syfte _______________________________________________________ 21 

5.6.2 Metod ______________________________________________________ 21 

5.6.3 Resultat ____________________________________________________ 22 

5.6.4 Slutsats _____________________________________________________ 23 

5.7 Sammanfattning av studie 7: Catalase Activity, Serum Trace Element and Heavy 

Metal Concentrations, and vitamin A, D and E Levels in Pre-eclampsia. Kolusari et 

al. 2008. (43) _______________________________________________________ 24 

5.7.1 Syfte _______________________________________________________ 24 

5.7.2 Metod ______________________________________________________ 24 

5.7.3 Resultat ____________________________________________________ 24 

5.7.4 Slutsats _____________________________________________________ 25 

5.8 Tabeller ________________________________________________________ 26 

5.8.1 Tabell 1 ____________________________________________________ 26 

5.8.2 Tabell 2 ____________________________________________________ 28 

6 Diskussion __________________________________________________________ 31 
6.1 Sambanden kadmium och preeklampsi _______________________________ 31 

6.2 Orsaksmekanismer/teorier _________________________________________ 31 
6.3 Cd-exponering, tidpunkt och halter __________________________________ 32 
6.4 Begränsningar ___________________________________________________ 32 

6.4.1 Metod ______________________________________________________ 32 

6.4.2 Interaktioner ________________________________________________ 33 

6.4.3 Låg födelsevikt och preeklampsi _________________________________ 33 

6.4.4 Rökning och preeklampsi ______________________________________ 33 

7 Slutsats ____________________________________________________________ 33 

Referenser ___________________________________________________________ 34 



  
 

vii 

 



  
 

1 
 

1 Inledning 
Vi exponeras konstant för mängder av olika ämnen i vår närmiljö där vissa kan påverka 

oss på olika sätt beroende på ämne, dosstorlek, exponeringsväg m.m. Efter otaliga 

sökningar i OneSearch1 inför valet om vad mitt examensarbete skulle handla om så föll 

valet slutligen på att göra en litteraturstudie och undersöka om det finns något samband 

mellan kadmium (Cd) och preeklampsi. Kadmium är ett metalliskt grundämne som 

finns naturligt i vår miljö (1). Kadmium har negativa hälsoeffekter och förutsatt att man 

är icke rökare så är kosten den största källan till att vi får i oss Cd och speciellt då från 

sådant som anses vara nyttigt för oss (2).Preeklampsi (havandeskapsförgiftning,  

graviditetstoxikos) drabbar årligen 3-7 % av alla gravida kvinnor vilket motsvarar ca 

5000 kvinnor i Sverige och 8,5 miljoner kvinnor globalt (3). De globala årliga 

vårdkostnaderna för preeklampsi uppskattas vara mellan 18–22 miljarder dollar (3). 

Redan från slutet av 1950 talet rapporterades det om att dräktiga råttor dog efter att de 

fått låga doser Cd som inte var dödliga för icke dräktiga råttor. Både kliniskt och 

morfologiskt påminde det som drabbade råttorna om det som beskrivits i patologin vid 

graviditet hos människor (4). Kan det vara så att det finns ett samband mellan Cd och 

preeklampsi? 

 

2 Bakgrund 

2.1 Kadmium 
2.1.1 Förekomst 

Kadmium är ett metalliskt grundämne och bryts därmed inte ner i miljön (1). Ämnet har 

stor spridning och finns naturligt i många råvaror som utvinns och används exempelvis 

råolja, olja och stenkol. Kadmium finns även i mineraler i jordskorpan och förekommer 

därmed vid tillverkning av cement och fosforinnehållande gödsel (1). Inom EU 

framställs metalliskt Cd till störst del som en biprodukt vid tillverkning av zink (Zn) 

men även en viss del vid återvinningen av nickelkadmium (NiCd)-batterier samt 

koppar- och blyåtervinning (1). Användningen av metalliskt Cd inom EU är framför allt 

vid tillverkning av NiCd-batterier, legeringar och ytbehandlingar. Kadmium används 

som råvara vid t ex färgpigment i konstnärsfärger och stabilisatorer då främst för plasten 

polyvinylklorid (PVC) (1). Kadmium finns i låga halter i bromsbelägg, bränsle, däck 

och vägbeläggningar och utsläpp sker från vägtrafik och fordonstvättar (1). Den största 

och näst största källan idag till svenska åkermarker sker från depositionen dvs. nedfallet 

från källor utomlands respektive från olika gödselmedel (1). 

 

2.1.2 Exponering 

Förutsatt att man är icke rökare så är kosten den största källan till att vi får i oss Cd och 

speciellt då från sådant som anses vara nyttigt för oss såsom spannmålsprodukter, 

rotfrukter och grönsaker (2). I Sverige är medelintaget av Cd via kosten enligt 

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) 2,3 µg/kg kroppsvikt och 

vecka men högre intag kan förekomma hos exempelvis vegetarianer eller personer som 

bor i kraftigt Cd-belastade områden (2). Enligt Riksmaten 1997-98 så är Cd-intaget 1 

µg/kg kroppsvikt och vecka (1). Skillnaderna mellan beräkningarna beror till största 

delen på att metoderna skiljer sig åt genom olika haltdata från Europa respektive 

Sverige samt att de olika livsmedlen grupperades olika och intagsmängderna blir 

därmed annorlunda (1). 

                                                 
1 Universitetsbibliotekets söktjänst för gemensam sökning av databaser och bibliotekskatalogen vid 

Linnéuniversitetet. 
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Tobaksblad ackumulerar höga mängder Cd från jorden och genom att röka ett paket 

cigaretter/dag så kan 1-3 µg Cd/dag tas upp (5). Halterna av Cd i blodet kan öka ca 0,1-

0,2 µg/l efter en rökt cigarett (6). Enligt Socialstyrelsens rapport; Graviditeter, 

förlossningar och nyfödda barn så uppgav år 2014 13,6 % av kvinnorna att de rökte 3 

månader innan aktuell graviditet och 4,6 % att de snusade. Vid inskrivningen vid 

mödravårdcentralen så var de rökande kvinnor 5,5 % och 1,3 % snusade och i den sena 

graviditeten vid vecka 30-32 så uppgav fortfarande 4 % att de rökte och 0,7 % att de 

snusade (7). 

 
2.1.3 Riskbedömning 

Den senaste riskbedömningen av Cd är gjord 2009 av EFSA utifrån effekter på njurarna 

med ett tolerabelt veckointag (TWI, Tolerable Weekly Intake) på 2,5 μg/kg kroppsvikt 

och vecka detta med antagandet att halterna i urin inte överstiger 1 µg Cd/g kreatinin (1, 

2). Det beräknade medelintaget enligt EFSA på 2,3 μg/kg kroppsvikt och vecka innebär 

att marginalen är liten och EFSAs bedömning är att exponeringen av Cd bör minskas 

(2). Senare forskning visar att det finns ökad risk för effekter på benskörhet vid Cd-

nivåer runt 0,5 µg Cd/g kreatinin i urin (1). En annan studies resultat tyder på att låga 

Cd-koncentrationer kan störa migrationen hos humana trofoblaster, dvs. de celler som 

närmast omger ägget som är inbäddat i livmoderslemhinnan och varifrån placentan har 

sitt ursprung (8). 

 

2.1.3.1 Cd-halter 

Medel- och medianvärden för Cd-halter i blod från svenska studier ligger mellan 0,25-

0,85 µg/l. Dessa har inte förändrats över tid de senaste 2-3 årtiondena (1). 

 

Urin-Cd speglar Cd-belastningen på njurarna och Cd-halten i njurarna är som högst i 

50-60 års åldern (1). Medianvärde för Cd-halter i urin från svenska studier ligger mellan 

0,12-0,67 (min-max 0,01-3,6) µg/g kreatinin. Detta värde baseras på tre förhållandevis 

stora studier under 2000-talet. 0,2-6 % icke rökande kvinnor i åldern 50-64 år hade 

halter över 1 µg/g kreatinin. Bland rökande kvinnor i samma ålder hade 1,8-20 % Cd-

halter i urin över 1 µg/g kreatinin. Enstaka kvinnor i åldern 20-35 år hade redan i Cd-

halter i urin över 0,5 µg/g kreatinin (1). 

 
2.1.4 Toxikokinetik 

Enligt Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) så sker absorption 

av Cd oavsett vilken kemisk form det förekommer i exempelvis karbonat, klorid, oxid, 

sulfat, sulfid eller andra former. Syra, ljus och syre uppges göra föreningar som är 

olösliga i vatten till vattenlösliga salter. Kadmiumsulfider uppges även kunna reagera 

med koldioxid i lungorna för absorption av Cd-joner men absorptionen (5) och 

biotillgängligheten för både oralt och inhalerat intag är dock litet (9). Kadmiumkarbonat 

och kadmiumhydroxid är två exempel med låg vattenlöslighet som har förts in på EU:s 

kandidatförteckning över särskilt farliga ämnen då de är cancerframkallande och 

mutagena i könsceller samt att långvarig exponering orsakar allvarliga skador på njurar 

och benvävnad (10). I princip inget Cd tas upp via huden (5). Beroende på 

partikelstorlek och löslighet så tas ca 5-50 % av det som inandas upp i kroppen via 

lungorna (5). Av det som tas in via munnen tas ca 1–10 % Cd upp av tarmen men vid 

exempelvis järnbrist ökar upptaget (5). Divalent metal transporter 1 (DMT1), som tar 

upp järn i duodenums mucosaceller, uppregleras vid järnbrist och har även en affinitet 

för Cd2+ och andra divalenta metalljoner t ex Zn2+ (11). Även lågt kalcium- och 

proteinintag ökar Cd-upptaget medan Zn anses minska absorptionen (12). 
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Det är inte känt att Cd genomgår någon metabol omvandling som alkylering, oxidation 

eller reduktion. Tvåvärda kadmiumkatjoner binder in till anjoniska grupper hos 

proteiner och andra molekyler, särskilt till sulfhydrylgrupper som finns i albumin och 

metallothionein (5). Metallotionein är en klass intracellulära och cysteinrika proteiner 

som är viktiga när det gäller att skydda vävnader och organ mot metallers toxiska 

effekter. De finns i hela kroppen men framförallt i lever och njurar. Utanför 

portådersystemet underlättar metallotionein absorptionen till lever och njurar (13). 

Kadmium bildar komplex med metallotionein (metalloprotein) och hjälper till med 

avgiftningen men det är även njurtoxiskt. Man tror att det är när Cd dissocierar från 

metallotionein som skador på njurarna uppstår (12). Kadmium transporteras i blodet av 

erytrocyter och av albumin men mellan 50-75 % av den totala kroppsbelastningen lagras 

bundet till metallotionein i lever och njurar (12). Kroppen kan oskadliggöra en del Cd 

men njurarna och levern kan bli överbelastad och då räcker inte den förmågan till. En 

liten del av kroppsbelastningen utsöndras via urin ca 0,007 % och avföring ca 0,009 % 

per dag (5). Urinkoncentrationen av Cd ökar med åldern och den påföljande njurskadan 

som uppstår (12). Hos människan har man sett halveringstider på över 26 år och Cd 

ansamlas förutom i lever och njurar även i annan vävnad som muskel, hud och ben (5) 

samt placenta (12). 

 

Djurstudier med råttor, möss och kaniner anses ha generellt jämförbar toxikokinetik för 

Cd som för människa (5). 

 
2.1.5 Toxicitetsmekanism 

Kadmium hämmar kalciumjonkanaler och Ca2+-ATPas i plasmamembran samt hämmar 

DNA-reparation från skador som kan uppstå från olika kemikalier (12). Kadmium kan 

p.g.a. sin affinitet för sulfhydrylgrupper hämma olika enzymer som exempelvis katalas 

(vars aktivitet senare ses öka) och enzymer som är inblandade i glukoneogenesen (12). 

Kadmium hämmar oxidativ fosforylering och minskar förmågan till att hämma det 

proteinspjälkande trypsinet (12). Kadmium kan inducera oxidativ stress (14). 

 
2.1.6 Hälsoeffekter 

Kadmium har flertalet negativa effekter på hälsan. Kadmium kan i höga koncentrationer 

ge akut förgiftning med lokala symtom från mag-tarmkanalen eller kemisk 

lunginflammation och lungödem med i vissa fall dödlig utgång (12). En välkänd 

hälsoeffekt är att Cd ansamlas speciellt i njurarna och mängden ökar under livet då den 

biologiska halveringstiden är ca 10-30 år. På sikt kan det leda till att njurarnas 

reningsfunktion skadas (2). Det blir en kronisk nedsatt funktion i njurtubuli; Cd stör 

reabsorptionen i proximala tubuli vilket leder till aminoaciduri och glukosuri och senare 

även proteinuri med förmodad minskning av glomerulär filtration (12). När det gäller 

kopplingen mellan Cd och benskörhet så verkar det vara så att risken för benskörhet och 

frakturer går vid lägre exponeringsnivåer mot vad man tidigare trott (1). Det verkar 

också vara så att Cd kan öka risken för vissa hormonberoende tumörer vid bröst- och 

livmodercancer (2). Senare tids forskning pekar på att Cd kan påverka tillväxt och 

kognitiv utveckling hos foster och barn (2). Kadmium misstänks även öka risken för 

hjärt-kärlsjukdom (2). Hos människor har man förutom skadlig påverkan på njurar och 

ben även det på lungor, hjärta och gonader (12). Kroniska låga nivåer av exponering kan 

leda till kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och emfysem (12). Kadmium har i 

tidigare studier också setts kunna ge högt blodtryck (15). Kadmium kan ersätta Zn och 

ackumulering i testiklarna kan därmed hämma testiklarnas funktion (12). Det finns även 

ett eventuellt samband med Cd och prostatacancer (12). Långtidsexponering av Cd kan 

leda till anemi vilket troligen kan bero på att Cd stör järnabsorptionen (12). Kadmium 
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anses inte vara genotoxiskt, trots att studier påvisat kromosomavvikelser hos bland 

annat humana lymfocyter, men väl cancerogent för människor även om man vid 

experimentella studier sett att det tom minskar induktionen av tumörer (12). Kadmium 

kan dämpa immunsystemet och påverka cellulariteten hos mjälte och benmärg (12). 

Omogna B-celler visar en ökad påverkan av Cd (12). Kadmium anses även vara 

hormonstörande (16) och har uppvisat östrogenliknande effekter vid både in vitro och in 

vivo studier (17). I djurstudier har Cd visat sig vara både reproduktionsstörande och 

fosterskadande vid kronisk exponering (12). 

 
2.1.7 Kvinnor och graviditet 

Kvinnor har generellt en högre Cd-belastning än män vilket till största delen beror på att 

upptaget av Cd ökar vid låga järndepåer, vilket är vanligt förekommande hos kvinnor i 

fertil ålder (2). Studier har visat en förekomst av järnbrist hos 30 % fertila kvinnor (1). 

Hos gravida kvinnor i Europa förekom järnbristanemi år 2001 hos mellan 6-30 % (1). 

Gravida verkar ackumulera mer Cd och studier tyder på att njurarna är mer känsliga för 

Cd under graviditet alternativt att Cd ökar njurarnas reabsorption (18). Den största 

andelen Cd stannar kvar i placentan istället för att gå över till fostret. En studie har visat 

att Cd-förhållandet mellan placenta och navelsträngsvävnad var 59:1. Som jämförelse 

kan nämnas att samma förhållande för organiskt kvicksilver var 2,4:1 (19). 

Kadmiumhalter i blodet ökar under graviditet (18). Järnbrist under graviditet leder till 

ökad Cd-absorption med högre halter i kroppen och hos kvinnor som fått fler barn har 

Cd-halterna i urin setts öka ytterligare med stigande ålder hos den blivande modern 

(20).  

 

2.2 Preeklampsi 

Redan från antiken finns det uppgifter om förekomst av preeklampsi (21). Preeklampsi 

är en av de vanligaste orsakerna till sjuklighet och dödlighet (p.g.a. stroke och 

leverruptur) för modern vid tiden runt födelsen likväl som det är en stor orsak till 

prematuritet (15 % (3)) och hämmad fostertillväxt (1/3 (3)) (22). Förtidig avlossning av 

placenta, syrebrist hos fostret och intrauterin fosterdöd förekommer också (23). 

Genomgången svår preeklampsi ger ökad risk för att drabbas av hjärtkärlsjukdom 

senare i livet (23). Kvinnor och män som varit utsatta för preeklampsi som foster har 

ökad risk för högt blodtryck, metabolt syndrom och hjärtkärlsjukdom vid relativt tidig 

ålder (22). 

 

Blodtrycksökning under graviditet uppträder hos ca 8 % av alla gravida kvinnor och ca 

3-4 % drabbas av preeklampsi (23). Preeklampsi kallas det om kvinnan efter 20:e 

graviditetsveckan har ett blodtryck ≥140/90 mmHg tillsammans med proteinuri ≥0,3 

g/dygn och/eller i kombination med organpåverkan (23). Sjukdomen kan vara svår att 

diagnostisera p.g.a. diffusa symtom (3). Högt blodtryck ≥ 140/90 och protein i urinen är 

symtom vid lindrigare former men detta kan övergå i ett högre blodtryck samt även 

drabba flera organ (3). Multiorganpåverkan från framför allt centrala nervsystemet, och 

lever samt påverkan på koagulationen förekommer vid svår preeklampsi (23). HELLP 

(hemolysis, elevated liver enzymes, low platelet count syndrome) drabbar ca 10 % av de 

med en svår form av preeklampsi som innefattar organpåverkan (23). 1-2 % av 

kvinnorna med preeklampsi drabbas av eklampsi vilket innebär medvetslöshet och 

kramper. Dock är mekanismerna bakom detta okända (23).  

 

Vid preeklampsi finns karakteristiska lesioner i njurarna vilket benämns glomerulär 

endotelios. Detta innebär att njurarnas glomerulus blir förstorade och stela då 

endotelcellerna svullnat och därmed minskar kapillärlumen (24). 
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2.2.1 Behandling 

De flesta som drabbas får en lindrig form men vid allvarliga former krävs akut sjukvård 

(25). Idag finns inga prover eller undersökningar som på ett tidigt stadie kan förutsäga 

vilka kvinnor som har en ökad risk för att utveckla preeklampsi (3). Effektiv behandling 

saknas idag och den enda bot som finns är att förlösa barnet (3). I övrig består 

behandlingen av symtomlindrande åtgärder samt att förbättra prognosen för modern och 

fostret (23). Ett nytt läkemedel med alfa-1 mikroglobulin (A1M), ett kroppseget protein 

som bland annat skyddar mot fritt hemoglobin och är en radikalhämmare och 

antioxidant samt vävnadsreparatör kommer dock att börja testas på människor under 

2018 (26, 27). 

 

2.2.2 Patogenes 

Preeklampsi har kallats för ”the disease of theories” och de bakomliggande orsakerna är 

inte helt klarlagda men en genetisk predisposition, immunologiska mekanismer och 

endotelcellsdysfunktion anses ligga bakom (23).  
 

2.2.2.1 Riskfaktorer 

Den ärftliga predispositionen verkar komma från båda föräldrar då risken även ökar om 

faderns moder och/eller syster har haft preeklampsi (22, 23). 

 

Andra riskfaktorer för preeklampsi är flerbörd, äggdonation, hög ålder hos moder, högt 

BMI, nedsatt insulinkänslighet, diabetes typ 2, graviditetsdiabetes, hyperlipidemi, vissa 

hyperkoagulationsrubbningar, polycystiskt ovariesyndrom (23), njursjukdom, primär 

hypertoni, vissa autoimmuna sjukdomar som exempelvis SLE (3), trofoblastsjukdomen 

mola hydatiosa samt kromosomavvikelsen trisomi 13 (23). Framför allt drabbas 

förstföderskor och risken ökar om kvinnan varit drabbad vid tidigare graviditet (23). 

När det gäller etnicitet, så har svarta kvinnor har en ökad risk (3). Låg socioekonomisk 

status associeras med en ökad risk (22).  

 

2.2.2.2 Förklaringsmodell 

Kännetecknande för preeklampsi är maternell och placentär endotelskada (3). En 

generell vasokonstriktion (3) med minskad genomblödning som följd drabbar i princip 

alla organ (21) men framför allt cirkulationen mellan livmodern och placenta samt 

njurarna (3). Den förklaringsmodell som idag anses vara generellt accepterad är den s.k. 

tvåstegsmodellen. Vid en normal graviditet sker en migration av trofoblaster genom 

livmoderslemhinnan in i myometriet vilket gör att spiralartärerna omvandlas till mer 

elastiska, lågresistenta kärl så att fostret får ett adekvat gas- och näringsutbyte (23). Vid 

preeklampsi så är trofoblastmigrationen ofullständig vilket innebär att spiralartärernas 

flödesmotstånd fortsätter att vara högt (23). Steg 1 kännetecknas av en defekt 

placentabildning där det sker en ytlig inväxt av trofoblasterna i livmoderslemhinnan och 

en ofullständig omvandling av spiralartärerna i livmoderväggen. Detta innebär ett 

försämrat blodflöde mellan livmoder och placenta med ojämn syrgastransport vilket 

bidrar till lokal syrebrist, vävnadsskada och bildning av fria syrgasradikaler. 

Vävnadsskadan och oxidativ stress leder till att en alternativt flera faktorer frisätts från 

placentan och läcker över till moderns cirkulation. I steg 2 sker en generell endotelskada 

och systemisk inflammation p.g.a. partikel och celläckage; bland annat fritt fetalt 

hemoglobin från placenta och foster (3) och soluble fms-like tyrosin kinase 1(sFlt-1) 

(22) en receptor som i huvudsak finns hos endotelceller och som är nödvändig för 

vaskulogenes och vaskulärt underhåll. Angiogenesen är en förutsättning för att en 

normal placentation kan ske och den kan påverkas av en ökning av sFLt-1 vilket 

hämmar angiogenesen. När endotelcellsfunktionen störs aktiveras trombocyter och 
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koagulationskaskaden (23). Man har sett att placentans produktion av prooxidanter är 

ökad medan bildningen av antioxidanter är minskad vilket kan ge oxidativ stress med 

kärlskada (23). 

 

2.2.2.3 Skyddande faktorer 

Genomgången abort och missfall samt byte av partner vid tidigare preeklampsi verkar 

minska risken att drabbas (23). 

 

Antioxidanttillskott pekar på olika resultat. Antioxidanttillskott till kvinnor under tidig 

graviditet har setts minska oxidativ stress, endotelaktivering och förekomst av 

preeklampsi (21). Fiskolja, vitamin C och E har inte visats ha reproducerbara 

riskreducerande effekter utan snarare en ökad risk för komplikationer hos fostret vid 

förebyggande behandling med vitamin C och E (23). 

 

Rökning tycks ha en skyddande effekt mot uppkomsten av preeklampsi och orsaken till 

detta skulle kunna vara att kolmonoxid har en positiv påverkan på trofoblastinvasionen 

och spiralartärerna med ökat blodflöde till placenta och minskat inflammatoriskt svar 

(22). Minskad frisättning av sFlt-1från placenta skulle också kunna vara en del av detta 

(22). 

 

3 Syfte och frågeställning 

3.1 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om det finns något samband mellan Cd och 

preeklampsi och i så fall vad sambandet/sambanden kan vara. 

 

3.2 Frågeställning 

Finns det något samband mellan Cd och preeklampsi? 

Om det finns ett samband vad anses vara orsaksmekanismerna alternativt teorierna? 

Har det betydelse hur Cd-exponeringen sker, vid vilken tidpunkt och vid vilka halter? 

 

4 Metod 
Detta arbete är en litteraturstudie där litteratur till resultatet hämtats från en 

artikelsökning som gjordes i OneSearch 27:e mars 2017 med sökorden: cadmium and 

preeclampsia or cadmium and pre-eclampsia or cadmium and toxaemia. Sökningen 

begränsades till artiklar i fulltextformat och peer-reviewed. Resultat blev 35 artiklar och 

efter att sorterat bort exakta kopior så var det 23 artiklar kvar. Abstrakten på dessa lästes 

och utifrån dessa valdes 13 artiklar ut som ansågs passande för ämnet. Två av artiklarna 

sorterades bort eftersom de visade sig inte vara orginalartiklar. För att ytterligare 

begränsa arbetet så valdes artiklar som undersökte andra toxiska metaller vilka inte är 

spårelement bort, detta för att hålla fokus vid Cd. Ytterligare en artikel från 1995 valdes 

bort på grund av osäkerhet om innehållets aktualitet. Det resulterade slutligen i sju 

artiklar som lästs i sin helhet och vars resultat sammanställts och redovisats med 

frågeställningarna som utgångspunkt. Referenslitteratur har hämtats ur referenser i de 

utvalda vetenskapliga artiklarna samt diverse riktade sökningar i framför allt PubMed. 

 

Vissa enheter i artiklarna har ändrats för att få enhetlighet genom arbetet. 
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5 Resultat 

5.1 Sammanfattning av studie 1: Cadmium-induced immune 
abnormality is a key pathogenic event in human and rat models of 
preeclampsi. Zhang et al. 2016. (28) 

 
5.1.1 Syfte 

Studiens syfte var att undersöka effekter av Cd på immunsystemet hos patienter med 

preeklampsi samt hos råttor. 

 
5.1.2 Metod 

Deltagare 

40 stycken kvinnor i graviditetsveckorna 28-40.  

85 + stycken honråttor av rasen Wistar. 

 

Studiens utformning och analyser 

Kvinnorna 

20 kvinnor med diagnostiserad allvarlig preeklampsi, vilket definierades som systoliskt 

blodtryck ≥ 160 mmHg eller diastoliskt blodtryck ≥ 110 mmHg eller proteinuri ≥ 5,0 

g/24 timmar, samt 20 kvinnor med en okomplicerad graviditet valdes slumpmässigt ut 

som kontroll. Kvinnor med kronisk hypertoni, njursjukdom, kollagen kärlsjukdom, 

förtida bristning av fosterhinnor eller andra graviditetskomplikationer exkluderades. 

Plasmaprover togs på samtliga kvinnor för en biokemisk analys inklusive angiotensin II 

typ 1 receptor-agonistiska autoantikroppar (AT1-AA) som flera tidigare studier visat att 

kvinnor med preeklampsi har. Dessa binder till angiotensin II typ 1 receptorer (AT1R) 

och aktiverar, orsaken till detta är dock inte känd. Dessa autoantikroppar har setts 

orsaka preeklampsiliknande symtom inklusive högt blodtryck hos dräktiga råttor (29). 

Proverna innefattade även fragment från komplementkomponent 5; C5a vilket är ett 

anafylatoxin som skapar ett inflammatoriskt svar genom aktivering av C5a receptorer 

hos flera målceller bland annat endotelceller, epitelceller, vaskulära glattmuskelceller 

och inflammatoriska celler. Immunkomplex av AT1-AA och AT1R leder till att C5a 

bildas från C5. Kadmium mättes i maternellt blod och navelsträngsblod med induktiv 

kopplad plasma-masspektrometer (ICP-MS). 

 

Bestämma exponeringstid för preeklampsimodellen 

För att upprätta en preeklampsimodell och bestämma passande tidpunkt och dosering av 

kadmiumklorid (CdCl2) användes 25 dräktiga råttor som slumpmässigt delades in i 5 

grupper med 5 råttor i varje grupp: Normal dräktig kontroll, D7 (dräktighetsdag 7-12), 

D9 (dräktighetsdag 9-14), D11 (dräktighetsdag 11-16) och D13 (dräktighetsdag 13-18). 

Råttorna fick intraperitoneal injektioner med CdCl2 0,25 mg Cd/kg kroppsvikt dagligen 

i 6 dagar de dagar som står inom parentes. Blodtrycket mättes och jämfördes i alla 

grupper för att bestämma lämpliga injektionstider.  

 

Lägsta effektiva dos för preeklampsimodellen 

20 dräktiga råttor delades in i 4 grupper med 5 i varje grupp som fick intraperitoneala 

injektioner; en normal dräktighetsgrupp fick steril koksaltlösning, en grupp fick CdCl2 

koncentration på 0,0625 mg Cd/kg kroppsvikt, en grupp fick CdCl2 koncentration på 

0,125 mg Cd/kg kroppsvikt och en grupp fick CdCl2 koncentration på 0,25 mg Cd/kg 

kroppsvikt. För att bestämma lägsta effektiva dos mättes blodtrycket samt honans och 

fostrens kroppsvikt och jämfördes mellan grupperna. 
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Experimentell preeklampsi 

25 råttor delades slumpmässigt in i lika stora grupper; normal dräktighet + Cd (NP + 

Cd), normal dräktighet + koksaltlösning (NP + NS), normal dräktighet (NP), en icke 

dräktig + Cd (Non-p + Cd) samt en grupp med icke dräktiga (Non-p). Experimentell 

preeklampsi inducerades hos NP + Cd genom att ge 0,125 mg Cd/kg kroppsvikt 

intraperitonealt dräktighetsdagarna 9-14. Gruppen Non-p + Cd fick också CdCl2 0,125 

mg/Cd per kg kroppsvikt. Gruppen NP +NS fick bara steril koksaltlösning medan 

grupperna NP och Non-P inte fick något alls. För att bestämma om det förhöjda 

blodtrycket efter CdCl2 sker via AT1R-aktivering så gavs losartan, en AT1 

receptorblockerare, via sond dräktighetsdagarna 14-19 till 5 råttor som fått CdCl2. En 

C5aR-antagonist (PMX53) gavs intraperiotonealt dagligen med början dagen före CdCl2 

dock framkommer inte antal råttor men att det gavs till en NP grupp och en NP+Cd 

grupp. Mellan grupperna jämfördes blodtryck, protein i urinen, kännetecken hos fostren 

och patologiska förändringar. 

 

Verifiering icke akut toxicitet hos Cd 

För att verifiera att effekterna på de dräktiga råttorna inte berodde på akut toxicitet av 

Cd så fick 2 grupper av dräktiga råttor med 5 st i varje grupp intraperitonealt CdCl2 

0,125 mg Cd/kg kroppsvikt i 6 dagar alternativt 1 mg Cd/kg kroppsvikt 1 dag. 48 

timmar efter exponeringen avlivandes råttorna och utvalda vävnader samlades in för att 

användas i experimentet. 

 

Blodtryck och urinprotein 

Hos de dräktiga råttorna mättes systoliskt blodtryck varje morgon på de vakna, 

återhållsamma råttorna före och under dräktigheten till och med 8 dagar efter 

förlossning. Hos de icke dräktiga råttorna användes jämförbara tidsperioder.  

24 timmars urinprotein bestämdes i varje grupp på dag 3 och 19 i dräktigheten med 

bicinchoninic acid (BCA) analys. 

 

Övriga analyser 

På dräktighetens 21:a dag under bedövning gjordes hjärtpunktion för att ta blod, där 

plasma användes. Foster, placentor, deciuduas och njurar togs om hand och vägdes. 

Från varje råtta valdes slumpmässigt tre placentor, decidua och en njure. Morfologisk 

utvärdering i ljusmikroskop gjordes av preparat från placenta, njure, lever, decidua och 

aorta efter hematoxylin-eosin-färgning. Immunhistokemi användes för att söka efter 

ökat uttryck av C5a (C5) i njurar och CD34 i placenta för att undersöka   

angiogenesen i placentan. 

 

Activation-induced cytidine deaminase (AID) är ett enzym som är viktigt för mognaden 

av antikroppar och autoantikroppars svar. Östrogen kan öka 

immunoglobulinproduktionen genom att uppreglera uttrycket av AID. Från råttors 

mjälte mättes AID-uttrycket i de fyra olika grupperna NP, NP + NS, NP + Cd och Non-

P + Cd. Vidare användes kulturer med isolerade B celler från dräktiga råttors mjälte 

som exponerades för antingen CdCl2 i anvisad koncentration (1 µM, 5 µM, 10 µM eller 

50 µM) eller 17β-östrogen (0,01 µM) som positiv kontroll vilket stimulerades med 

rekombinant IL-4 och LPS (från E.coli) eller ingenting som kontroll för att genomgå 

class switch DNA recombination (CSR) till IgG3. Det mättes totalt IgG med ELISA och 

AID i B celler mättes med kvantitativ direktanalyserad PCR (qPCR) och western blot. 

För att undersöka mekanismen bakom att Cd skulle öka AID så mättes uttrycket av 

AICDA mRNA och AID protein hos B cellerna efter att en östrogenreceptorantagonist; 

ICI182780, en GPR30- (g protein-kopplad receptor för östrogen) antagonist; G15 eller 
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en selektiv hämmare för nuclear factor kappa B (NF-ĸB); MG-132 som tillsattes 30 

minuter innan CdCl2. 

 

Statistisk analys 

Data presenteras som medelvärde ± SEM från minst tre oberoende experiment. P-

värden < 0,05 ansågs signifikanta. För övriga utförda statistiska analyser hänvisas till 

artikeln. 

 

5.1.3 Resultat 

Kvinnorna 

Kadmiumhalterna i perifert blod hos kvinnorna med preeklampsi var signigikant högre 

jämfört hos kvinnorna med en normal graviditet; (37,65 ± 1,84 µg/l) respektive (18,65 ± 

1,22 µg/l) (p < 0,001). Det fanns ingen skillnad i navelsträngsblod mellan grupperna; 

(1,149 ± 0,126µg/l) hos preeklampsi-gruppen och (1,266 ± 0,0845 µg/l) vid normal 

graviditet. Medelvärdet av anafylatoxinet C5a var högre hos kvinnorna med 

preeklampsi än kontrollgruppen (p <0,001). 

 

Exponeringstid för preeklamspimodellen 

Det systoliska blodtrycket hos råttorna i grupperna D7, D11 och D13 ökade något efter 

CdCl2. I gruppen D9 ökade det kraftigt och det var signifikant högre jämfört med 

kontrollgruppen (p < 0,01) och de andra grupperna (p < 0,01). Dräktighetsdag 9-14 

valdes därför som injektionstid för att skapa preeklampsimodellen. 

 

Lägsta effektiva dos för preeklampsimodellen 

Grupperna 0,0625 mg Cd/kg , 0,125 mg Cd/kg och 0,25 mg Cd/kg hade högre systoliskt 

blodtryck (113,50 ± 1,19 mmHg, 134,00 ± 2,27 mmHg, 131,80 ± 1,10 mmHg) jämfört 

med gruppen normal dräktighet som fick koksaltlösning (101,00 ± 2,04 mmHg). 

Fostrens kroppsvikt var också lägre jämfört med gruppen normal dräktighet, speciellt i 

grupperna; 0,125 mg Cd/kg och 0,25 mg Cd/kg (p <0,01). Baserat på resultaten valdes 

0,125 mg Cd/kg kroppsvikt till preeklampsimodellen. 

 

Experimentell preeklampsi - Preeklampsimodellen 

Dräktiga råttor som fick CdCl2
 (0,125 mg Cd/kg kroppsvikt) fick en signifikant ökning 

av det systoliska blodtrycket dräktighetsdag 19 jämfört med Non-p + Cd (p < 0,01) och 

var signifikant högre än i grupperna NP och NP + NS (p < 0,01). Det fanns ingen 

skillnad i det systoliska blodtrycket mellan grupperna; Non-p + Cd och Non-p. Hos de 

dräktiga råttorna som fick CdCl2 (0,125 mg/kg kroppsvikt) sågs en ökning av protein i 

urinen (p < 0,001) som var signifikant högre än i gruppen med NP och NP +NS (p < 

0,001). Det fanns ingen skillnad mellan grupperna Non-p + Cd och Non-p. Ungarna var 

signifikant mindre hos de som fick 0,125 mg Cd/kg kroppsvikt än NP-gruppen. 

Svullnad av endotelceller i njurarna sågs hos råttorna som fick CdCl2 (0,125 mg/kg 

kroppsvikt), detta verkade minska kapillärutrymmet dessutom sågs förtjockning av 

media i njurens kärlväggar samt protein i njurtubuli. Det syntes även förtjockningar i 

spiralartärväggar i decidua samt degeneration av placental labyrinth; där villi finns och 

utbytet mellan foster och moder hos gnagare sker, samt förtjockning av media i 

placentas kärlväggar. Dessutom kunde det också observeras en ruptur i aortas inre 

elastiska membran. 

 

Verifiering icke akut toxicitet hos Cd 

Den daglig maternella viktuppgången var signifikant mindre hos gruppen som fick 1 mg 

Cd/kg kroppsvikt jämfört med gruppen 0,125 mg Cd/kg kroppsvikt (p < 0,05). Gruppen 
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1 mg Cd/kg kroppsvikt hade minskat kapillärutrymme i njuren 48 timmar efter 

injektionen, fettdegeneration av hepatocyter samt neutrofil infiltration i placenta. Denna 

påverkan syntes inte hos råttorna som fick 0,125 mg Cd/kg kroppsvikt 48 timmar efter 

exponering. 

 

Övriga resultat 

För att avgöra effekter av Cd på enzymet mättes AID-uttrycket. I gruppen NP + Cd var 

AICDA mRNA och AID proteinuttrycket signifikant högre mot gruppen NP. Både 

CdCl2 och 17 β-estradiol ökade AICDA mRNA-uttrycket i mjältens B celler men LPS 

och rIL-4 ökade på detta ytterligare i ett Cd-dosberonde sätt, vilket sedan nästan helt 

sågs försvinna vid den högsta koncentrationen 50 µM CdCl2. B lymfocyternas 

proliferation och viabilitet påverkades inte förrän vid koncentrationen 50 µM därav 

användes 10 µM CdCl2 som passande dos. Uppregleringen av AID hävdes av 

östrogenreceptorantagonisten ICI182780 men inte av de andra två; G15 och MG-132. 

Kadmium liksom östrogen kan inducera AID, möjligtvis via östrogenreceptor alfa (Erα) 

men inte via de andra två vägarna; membranöstrogenreceptor eller NF-ĸB. 

Kadmiumklorid vid koncentrationen 10 µM ökade signifikant IgG produktionen (29,48 

± 2,36 µg/ml) jämfört med kontrollen (5,93 ± 2,63 µg/ml) (p < 0,05) i råttornas B celler. 

Efter samodling med ICI182780 minskade effekten av Cd. I plasma ökade AT1-AA till 

(80,96 ± 2,62 ng/l) från (71,09 ± 1,76 ng/l) efter att råttor med normal dräktighet fick 

CdCl2 (p < 0,05). När losartan (AT1R blockare) gavs observerades en markant 

minskning av det Cd-inducerade förhöjda blodtrycket från (134,00 ± 2,27 mmHg) till 

(102,30 ± 2,66 mmHg) (p < 0,001). Blodtrycksökning ansågs därför medieras via AT1 

receptorer. C5a i plasma var signifikant högre hos dräktiga råttor som fått CdCl2 

(177,70 ± 14,61 µg/ml) jämfört med gruppen NP (117,00 ± 5,67 µg/ml) eller de som 

fick både Cd och losartan (103,00 ± 6,63 µg/ml) (p < 0,01). C5 i njurtubuliepitelceller 

var signifikant ökat hos dräktiga råttor som fått CdCl2 jämfört med råttor med normal 

dräktighet. Losartan minskade signifikant denna effekt. Angiotensin II typ 1 receptor-

agonistiska autoantikroppar ansågs stimulera deposition av C5 i njurarna hos dräktiga 

råttor som fått CdCl2 via AT1R. En ökning av C5aR mRNA sågs i placentor från råttor 

som fick CdCl2. Dräktiga råttor fick C5aR- antagonisten PMX53 och CdCl2 efter detta. 

Det ökade systoliska blodtrycket hos de dräktiga råttorna som fick CdCl2 minskades av 

PMX53 (p < 0,05). Endast koksaltlösning hade inte den effekten. Det fanns ingen 

skillnad i det systoliska blodtrycket mellan grupperna NP, som inte fått nån injektion 

och de som behandlats med PMX53. Kadmiumklorid-inducerat högt blodtryck via ökat 

AT1-AA hämmades signifikant av C5aR-antagonisten. Protein i urinen minskade hos de 

dräktiga råttorna som fick Cd och PMX53. Endast koksaltlösning hade inte denna 

effekt. Råttorna med normal dräktighet som fick PMX53 eller ingenting uppvisade inga 

skillander på protein i urinen. Njurskador minskade signifikant genom att blockera 

C5aR-aktivering med PMX53. PMX53 minskade signifikant CD34 färgning i placenta 

hos de dräktiga råttorna som fick CdCl2.  

 
5.1.4 Slutsats 

Författarnas egen slutsats är att resultaten i studien visar att Cd-medierade 

immunavvikelser, likväl som östrogen är nyckelmekanismer bakom funktionerna av 

preeklampsi, inducerad av låga doser av CdCl2 hos dräktiga råttor. Kadmium ökar 

produktionen av immunoglobuliner, i huvudsak AT1-AA genom att öka uttrycket av 

AID hos B celler. Angiotensin II typ 1 receptor-agonistisk autoantikroppsmedierad 

AT1R-aktivering ökar C5. Förhöjt C5a via C5aR- aktivering medverkar till 

preeklampsins nyckelsymptom i råttmodellen för preeklampsi som etablerades i studien. 
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Sammanfattning av resultat med frågeställningarna som utgångspunkt  

Studien visar ett samband mellan Cd och preeklampsi. Modellen för att framkalla 

experimentell preeklamspi hos råttor tyder på detta. Högt blodtryck (systoliskt), lägre 

fostervikt, ökat protein i urinen observerades hos de som fått CdCl2 0,125 mg Cd/kg 

kroppsvikt vid exponering under dräktighetsdagarna 9-14. Det kraftigt ökade 

blodtrycket dag 19 hos dräktiga råttorna som fått CdCl2 uppvisade inte icke dräktiga 

råttor som fick samma dos CdCl2. Ungarna från råttorna som fick CdCl2
 var dessutom 

mindre än i normal dräktighetsgruppen. Det som också talar för sambandet mellan Cd 

och preeklampsi är den vävnadspåverkan som Cd-exponerade dräktiga råttor uppvisade 

med svullnad av endotelceller i njurar som verkade minska kapillärutrymmet, 

förtjockning av media i njurens kärlväggar, protein i njurtubuli, förtjockning av 

spiralartärväggar i decidua, degeneration av placental labyrinth, förtjockning av media i 

placentas kärlväggar samt ruptur i aortas inre elastiska membran. 

 

Möjlig orsaksmekanism/teori; artikelns resultat och slutsats tyder på att Cd kan påverka 

immunsystemet genom dess östrogenlika effekter och därigenom öka produktionen av 

AT1-AA genom att öka uttrycket av AID hos B celler. Den AT1-AA medierade AT1R- 

aktiveringen ökar C5 och förhöjt C5a via C5aR-aktivering vilket medverkar till 

preeklampsins nyckelsymtom. 

 

Kadmiumhalterna i perifert blod hos kvinnorna med preeklampsi var (37,65 ± 1,84 µg/l) 

och hos kvinnorna med en normal graviditet (18,65 ± 1,22 µg/l). Skillnaden var 

signifikant (p < 0,001). I denna studie var inte den högsta exponeringen av Cd på 

dräktiga råttor den som visade störst effekter och hos råttorna så hade tiden för 

exponering dräktighetsdag 9-14 till synes störst negativa effekt för det 

preeklampsiliknande tillståndet.  

 

5.2 Sammanfattning av studie 2: miRNAs as common regulators of 
the transforming growth factor (TGF)-β pathway in the preeclamptic 
placenta and cadmium-treated trophoblasts: Links between the 
environment, the epigenome and preeclampsia. Brooks et al. 2016. 
(30) 

 
5.2.1 Syfte 

Studiens syfte var att undersöka effekter av Cd på genom och epigenom hos celler i 

placenta för att vidare belysa biologiska orsaker bakom preeklampsis patologi samt för 

att bidra med framtida terapeutiska mål för behandling. 

 
5.2.2 Metod 

Deltagare 

32 st gravida kvinnor, varav 16 st diagnostiserade med preeklampsi och 16 st 

normotensiva kontroller. 

 

Studiens utformning och analyser 

Alla kvinnorna med preeklampsi hade en allvarlig form med ett blodtryck > 160/100 

mmHg tillsammans med neurologisk dysfunktion, njurdysfunktion och/eller HELLP 

syndrom. Kvinnor med förstadium till diabetes och diabetes exkluderades. Proverna 

samlades in från samtliga kvinnors placentor vid förlossningen. De togs med full 

tjockleksbiopsi där områden med synliga infarkter och i periferin undveks. 

Kadmiumkoncentrationer i placenta mättes med ICP-MS.  
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TGF-β-signalvägen har samband med med angiogenesen vilken anses vara ottillräcklig 

vid preeklampsi och vilket kan leda till undermålig placentation. Minskat blodflöde till 

placenta uppreglerar uttrycket av bland annat TGF-β1 och TGF-β2. TGF-β-

superfamiljen har dock setts motarbeta migrationen av trofoblaster (31). Kadmium 

anses ha potential att påverka epigenetiskt och skapa instabilitet i genom. 

 

Analyser gjordes av gen-, mRNA- och miRNA-uttryck i kliniska prover från 

placentavävnad och i in vitro cellkulturer där JEG-3 celler användes, en human 

placental trofoblast cell-linje som upprätthåller egenskaperna hos trofoblasterna i första 

trimestern. JEG-3 cellerna exponerades för CdCl2 på slutliga koncentrationer av 1,10 

och 25 µM. Genutrycket i placenta analyserades med helgenoms mikromatrisanalys 

samt med en efterföljande fokuserad analys på 84 stycken målinriktade TGF-β- 

signalvägsassocierade gener. Relationen med TGF-β riktade miRNA med sina mål-

mRNA undersöktes med Pearson korrelationsanalys för att identifiera miRNA-mRNA i 

placenta. Ett eventuellt samband mellan Cd-koncentrationerna i placenta och miRNA-

uttrycket undersöktes genom multivariabel regressionsanalys där modeller som 

kontrollerats för graviditetens längd, moderns ålder, etniskt ursprung och eventuell 

rökning användes. Genuttrycket i trofoblasterna analyserades med PCR med omvänd 

transkription (RT-PCR) för 84 stycken målinriktade TGF-β-signalvägsassocierade gener 

genom att använda isolerat RNA från JEG-3 celler som exponerats för CdCl2 samt 

oexponerade JEG-3 celler. För att undersöka regleringen av TGF-β-signalvägs miRNA 

hos trofoblaster så gjordes en helgenoms miRNA mikromatrisanalys från cellerna som 

exponerats för 25 µM CdCl2 under 48 timmar. 6 stycken utvalda miRNA analyserades 

med kvantitativ direkt analyserad PCR (q-PCR) för att undersöka deras uttryck hos 

JEG-3 celler som exponerats för CdCl2 koncentrationer på 1 µM eller 10 µM under 48 

timmar. Det gjordes jämförelser av TGF-β-signalvägs riktade miRNA från 

preeklamptisk placenta och TGF-β-signalvägs riktade miRNA från 25 µM Cd 

exponerade trofoblaster. 

 

Statistisk analys 

p ≤ 0,05 ansågs statisktiskt signifikant. För övriga utförda statistiska analyser hänvisas 

till artikeln. 

 
5.2.3 Resultat 

Genuttrycket som analyserades fokuserade på 84 stycken målinriktade TGF-β-

signalvägsassocierade gener i placenta från kvinnorna med preeklampsi samt 

kontrollgruppen där man fann 31 stycken TGF-β-signalvägsgener som var signifikant 

ökade i placenta från preeklampsi-gruppen. Man undersökte om miRNA kan stå för 

regleringen av uttrycket för dessa gener. Av 651 sammanställda miRNA riktade mot 

TGF-β-signalvägen, observerades 109 miRNA annorlunda uttryckta i placentorna från 

kvinnorna med preeklampsi; varav 63 visade ökat uttryck och 46 visade minskat 

uttryck. 631 av 861(73 %) testade humana miRNA ur helgenoms miRNA analysen var 

annorlunda uttryckta i preeklamptisk placenta och 17 % (109 av 631) var riktade mot 

TGF-β-signalvägen. Bland dessa miRNAs så fanns 52 stycken som tidigare har visat sig 

vara förändrade vid preeklampsi. Transforming growth factor beta-1(TGFB1), 

transforming growth factor beta receptor 1 och 2 (TGFBR1/2) var några av de 31 

målgenerna. När man undersökte sambandet mellan TGF-β miRNA-uttryck och deras 

målgener så identifierades 128 signifikanta miRNA-mRNA (relationer både positiva (n 

= 78) och negativa (n = 50). 23 av de 31 (74 %) TGF-β associerade generna uppvisade 
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en signifikant association med TGF-β associerat miRNA vilket tyder på att miRNA är 

mediator för signaleringsvägen. 

 

Med multivariabel regressionsanalys så testades om det fanns ett samband mellan 

placentas Cd-koncentration och miRNA uttrycket. Kadmiumhalten hos gruppen med 

preeklampsi fanns i ett intervall på (0,35 – 8,01 ng/g) och hos kontrollgruppen (1,01 - 

10,42 ng/g) och undersöktes om det fanns ett samband med förändrat miRNA-uttryck. 

344 och 441 miRNAs identifierades hos preeklampsi-gruppen respektive 

kontrollgruppen. miRNA med TGF-β-signalvägen som mål hade kraftiga 

uttrycksförändringar i relation till Cd-halter med en delmängd miRNA (n = 29) vanliga i 

båda grupperna. Kadmiumnivåerna associerades med avsevärda förändringar i uttrycket 

av miRNA som siktar på TGF-β-signalvägen i båda grupperna.  

 

För att få förståelse för sambandet mellan Cd-exponering och reglering av TGF-β-

signalvägen i placenta så gjordes in vitro experiment med JEG-3 celler som 

exponerades i kulturer med CdCl2 koncentrationer på 1 och 10 µM under 48 timmar 

(minimalt cytotoxiskt < 5% celldöd). Analysen av genuttrycket gjordes med RT-PCR på 

84 stycken målinriktade TGF-β-signalvägsassocierade gener genom att använda isolerat 

RNA från JEG-3 celler som exponerats för CdCl2 samt oexponerade JEG-3 celler. Fem 

unika gener uttrycktes signifikant vid både 1 µM och 10 µM CdCl2 jämfört med 

oexponerade JEG 3 celler, varav tre visad ökad expression. Vid 25 µM (måttligt 

cytotoxiskt < 50% celldöd) CdCl2 vid 24 och 48 timmar så uppvisade 52 av de 84 gener 

som testades (62 %) signifikant förändrat uttryck efter 24 eller 48 timmar. Vid 48 

timmar visade 46 av 49 gener ett ökat uttryck jämfört med 6 av 10 vid 24 timmar. 

Eftersom 25 µM CdCl2 vid 48 timmar uppvisade det största genomiska svaret så 

användes dessa celler för att göra en helgenoms miRNA mikromatrisanalys när man 

undersökte regleringen av TGF-β-signalvägen via miRNA. 99 av 651 TGF-β-

signalvägsriktade miRNA visade en signifikant förändring i expression. Av de celler 

som exponerats för Cd så visade en majoritet av miRNA minskat uttryck (n = 64). 

Resultatdata visade ett generellt omvänt samband mellan Cd-inducerat genuttryck vid 

TGF-β-signalvägen och Cd-inducerad minskning av miRNA som riktar sig mot 

signalvägen. Det var dock både negativa (n = 65) och positiva (n = 36) samband mellan 

uttrycken av TGF-β associerade miRNA och deras mRNA mål. Kadmiuminducerat 

miRNA i helgenomet uppvisade 466 signifikant förändrade miRNA där 285 var 

nedreglerade och 181 uppreglerade. 99 av 466 (ca 20 %) av de förändrade miRNA hos 

de Cd-exponerade trofoblasterna har TGF-β-signalvägen som mål, detta i likhet med 

resultatet hos den preeklamptiska placentan.  

 

För att vidare undersöka Cd-mottagliga miRNA hos trofoblaster så analyserades sex 

miRNA med q-PCR för uttrycket hos JEG-3 celler som exponerats med 1 µM 

alternativt 10 µM CdCl2 i 48 timmar. De miRNA som valdes ut var TGF-β-associerade 

och uttrycktes signifikant i preeklamptisk placenta (miR-31* och miR-3677-5p) som 

reaktion på Cd, miRNA som hade signifikant uttryck i JEG-3 celler (miR-187* och 

miR-3663-3p) som exponerats för 25 µM Cd i 48 timmar eller TGF-β associerade 

miRNA som tidigare fastställts att de uttrycks i preeklamptisk placenta (miR-26a och 

miR-155). miR-155, miR-187* och miR-3677-5p var signifikant nedreglerade hos 1 

µM-gruppen jämfört med kontrollgruppen och miR-187* hade signifikant minskat 

uttryck även vid 10 µM jämfört med kontrollgruppen. miR-3677-5p var signifikant 

minskat vid 1 µM medan dess målgen var avsevärt ökad som svar på Cd, vilket skulle 

kunna tyda på en Cd-driven miRNA mekanism för regleringen av TGF-β-signalvägen. 
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De 109 annorlunda uttryckta TGF-β-signalvägsriktade miRNA i den preeklamptiska 

placentan jämfördes med de 99 TGF-β-signalvägsriktade miRNA från de Cd-

exponerade trofoblasterna 25 µM i 48 timmar. 58 stycken fanns hos båda grupperna. 15 

stycken TGF-β-signalvägsriktade miRNA sågs ha samband med Cd i placenta från både 

de med preeklampsi och normotensiva samt trofoblasterna. Dessa miRNA har tidigare 

associerats med preeklampsi (32). Genuttryck som involverar TGF-β-signalvägen sågs 

ha starka likheter hos både placenta och trofoblaster. 26 stycken signifikant uttryckta 

TGF-β-signalvägsgener hos de Cd-exponerade trofoblasterna var samma som de 31 

påverkade generna i preeklamptisk placenta.  

 
5.2.4 Slutsats 

Författarnas slutsats är att studiens resultat pekar på att dysreglering av miRNA är 

närvarande vid preeklampsi vilket påverkas av Cd-exponering. I trofoblaster samt i 

placenta från kvinnor med preeklampsi observerades dysreglerad miRNA-signalering i 

samband med förändrat uttryck i signalvägen hos TGF-β, vilket kan minska 

trofoblastmigrationen. Studien anses ge nya bevis för ett samband mellan Cd-inducerat 

uttryck och epigenetisk omprogrammering i placenta vilket kan förbättra förståelsen för 

interaktioner mellan genetik och miljöexponeringar som bidrar till uppkomsten av 

preeklampsi. 

 

Sammanfattning av resultat med frågeställningarna som utgångspunkt 

Studiens resultat pekar på att dysreglering av miRNA är närvarande vid preeklampsi 

vilket påverkas av Cd-exponering. 

 

Möjlig orsaksmekanism/teori; Cd påverkar miRNA som påverkar TGF-β-signaleringen 

och påverkar framskridandet av preeklampsi. Trofoblastmigrationen skulle kunna 

minska genom att den dysreglerade miRNA signaleringen påverkar signalvägen hos 

TGF-β. 

 

Cd-halten i placenta hos gruppen med preeklampsi fanns i ett intervall på (0,35 – 8,01 

ng/g) och hos kontrollgruppen (1,01 - 10,42 ng/g). 25 µM CdCl2 vid 48 timmar 

uppvisade det största genomiska svaret in vitro på JEG-3 cellerna med förändrat uttryck. 

Det fanns ett samband mellan placentas Cd-koncentration och miRNA-uttryck. 

 

5.3 Sammanfattning av studie 3: Placental Cadmium Levels Are 
Associated with Increased Preeclampsia Risk. Laine et al. 2015. (33) 

 

5.3.1 Syfte 

Studiens syfte var att mäta halterna av Cd, Zn och selen (Se) i placenta i en kohort på 

172 gravida kvinnor i södra USA samt att undersöka sambanden av metallhalterna med 

risken för preeklampsi i en nested fall-kontroll studie.  

 

5.3.2 Metod 

Deltagare 

172 stycken gravida kvinnor från södra USA. 

 

Studiens utformning och analyser 

En kohort med 86 kvinnor med preeklampsi och 86 normotensiva, friska kvinnor ur 

MOTOR (Maternal Oral Therapy to Reduce Obstetric Risk) studien med totalt 1806 

gravida kvinnor i södra USA studerades. Kvinnorna med preeklampsi valdes ut med 
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kriterierna; nydiagnostiserad med högt blodtyck (> 140/90 mmHg vid två tillfällen med 

sex timmars mellanrum) samt proteinuri (> 0,3g protein på 24 timmar alternativt 

urinprotein/kreatinin kvot 0,3 mg/dl) som förekom senare än 20:e graviditetsveckan. 

Kontrollerna valdes slumpmässigt ut från kvinnorna utan preeklampsi. Grupperna 

skiljde sig inte åt när det gäller bland annat ålder, socioekonomisk status och utbildning. 

 

Full tjockleksbiopsi gjordes från placentas centrala zon där områden med infarkter 

undveks. Med ICP-MS bestämdes värden på Cd, Zn och Se från placenta som togs om 

hand direkt vid förlossningen. Det inbördes förhållandet mellan halterna av Cd, Zn och 

Se i placenta beräknades. Undersökningar om det fanns proportionsskillander för olika 

demografiska variabler mellan de med preeklampsi och kontrollgruppen gjordes. Det 

undersöktes också om Cd-nivåerna skiljde sig mellan de som själva uppgav sig vara 

rökare både före och under graviditeten. 

 

Omatchad logistisk regression användes för att beräkna oddskvot (OR) och 95 % 

konfidensintervall för preeklampsi med Cd-exponering kontrollerat mot confounders 

samt även interaktiva modeller av Cd x Zn och Cd x Se. Confounders valdes ut med 

bakgrund av deras kända samband med både preeklampsi och metallexponering. Fyra 

stycken modeller användes där modell 1 representerade en ojusterad modell utan att 

innefatta confounders, modell 2 innefattade kovariater som korrelerade metaller, 

demografiska variabler som maternell ålder, graviditetsvecka, tidigare graviditeter, 

etniskt ursprung, utbildning, tobak och alkohol under graviditet, 

magnesiumsulfatbehandling, socialbidragstagare och behandling av parodontala 

sjukdomar. Två modeller till kördes som variation till modell 2 för sensivitetsanalys där 

modell 3 uteslöt graviditets längd som kovariat och modell 4 uteslöt behandling för 

parodontal behandling. 

 

Statisktisk analys 

Signifikans p < 0,05. Konfidensintervall (CI) 95 %. OR signifikant om 

konfidensintervallet inte inkluderade nollvärde 1. För övriga utförda statistiska analyser 

hänvisas till artikeln. 

 

5.3.3 Resultat 

Moderns genomsnittliga ålder vid förlossningen var 25 år. 38 % självidentifierade sig 

som vita och 62 % som svarta. 96 % rapporterade ingen tobaksanvändning under 

graviditeten, 85 % hade gymnasieutbildning eller högre utbildning och 73 % hade 

socialhjälp. 

 

Medelvärdet för Cd i placenta var 3,6 ng/g (median: 3,0; intervall: 0,52-14,5 ng/g; SD = 

2,0). Medelvärdet för Cd hos kvinnorna med preeklampsi var högre än kontrollgruppens 

(3,7 ng/g jämfört med 3,5 ng/g, p = 0,44). Medelvärdet för Zn 8659,1 ng/g (median: 

8525,2; intervall: 3595,2-18573,9 ng/g; SD = 2105,6) och medelvärdet för de med 

preeklampsi var signifikant högre jämfört med kontrollgruppen (8892,0 ng/g jämfört 

med 8414,7 ng/g, p = 0,04). Medelvärdet för Se var 246,4 ng/g (median: 248,4; intervall 

90,2-514,3 ng/g; SD = 89,7) och medelvärdet hos de med preeklampsi var lägre jämfört 

med kontrollgruppen (237,5 ng/g jämfört med 254,5 ng/g, p = 0,19). Det fanns ett 

signifikant samband mellan placentanivåerna för både Cd och Se i relation till Zn (p < 

0,001 respektive p < 0,05). Kadmiumnivåerna hos rökare var något högre, dock ej 

statistiskt signifikant. 
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Justerad OR för preeklampsi i förhållande till Cd-nivåer i placenta var 1,5 (95 % CI: 

1,1-2,2) vilket innebär ett signifikant samband. Interaktionstermerna för Cd x Se och Cd 

x Zn var båda signifikanta (p < 0,05). Oddskvot för preeklampsi i relation till Cd 

beräknades i relation till högre eller lägre Se eller Zn baserat på deras medianvärden, 

248 ng/g respektive 8525 ng/g. Oddskvot för preeklampsi i relation till Cd med högre 

Se i placenta var 0,98 (95 % CI: 0,5-1,9) medan den för lägre Se var 2,0 (95% CI: 1,1-

3,5). Oddskvot för preeklampsi i relation till Cd med högre Zn i placenta var 1,3 (95 % 

CI: 0,8-2,0) medan OR med lägre Zn var 1,8 (95 % CI: 0,8-3,9). En minskning av OR 

för preeklampsi uppstod när en sensivitetsanalys där graviditetens längd exkluderats 1,2 

(95 % CI 0,88-1,6) för Cd). Det gjordes även en sensivitetsanalys för att exkludera 

behandling för periodontal sjukdom eftersom studien är gjord ur MOTOR studien, där 

fanns ingen skillnad i OR. 

 
5.3.4 Slutsats 

Enligt författarna är detta den första kohortstudien i USA som visar interaktiva effekter 

av Cd och essentiella metaller i placenta med oddsen för preeklampsi. Studiens resultat 

tyder på att Zn och Se kan vara viktiga för att minska risken för Cd-associerad 

preeklampsi. 

 

Sammanfattning av resultat med frågeställningarna som utgångspunkt  

Studien visade att medelvärdet av Cd i placentan mellan grupperna inte skiljer sig åt 

signifikant även om medelvärdet är högre i preeklampsi-gruppen jämfört med 

kontrollgruppen. Medelvärdet för Cd i placenta var 3,6 ng/g (median: 3,0; intervall: 

0,52-14,5 ng/g; SD = 2,0) och medelvärdet för Cd hos kvinnorna med preeklampsi var 

högre än kontrollgruppens (3,7 ng/g jämfört med 3,5 ng/g, p = 0,44). Justerad OR för 

preeklampsi i förhållande till Cd-nivåer i placenta var 1,5 (95 % CI: 1,1-2,2) vilket 

innebär ett signifikant samband. Det innebär att sannolikheten att drabbas av 

preeklampsi är 1,5 gånger större för varje enhetsökning (ng/g) av Cd-halter i placenta, 

när det justerats för confounders. 

 

Oddskvot för preeklampsi i relation till Cd med högre Se i placenta var 0,98 (95 % CI: 

0,5-1,9) medan den för lägre Se var 2,0 (95% CI: 1,1-3,5) dvs Se-halter lägre än 

medianen ökade signifikant sambandet mellan preeklampsi och Cd-placentahalter och 

sannolikheten att drabbas av preeklampsi sågs alltså öka ytterligare. Oddskvot för 

preeklampsi i relation till Cd med högre Zn i placenta var 1,3 (95 % CI: 0,8-2,0) medan 

OR:en med lägre Zn var 1,8 (95 % CI: 0,8-3,9). Både högre och lägre Zn visade att 

sannolikheten att drabbas av preeklampsi ökar, dock inget signifikant samband. 

 

Möjlig orsaksmekanism/teori; Cd inducerar oxidativ stress och/eller reaktiva 

syreföreningar ROS (14) vilket bland annat försämrar placentas funktion, detta är en 

mekanism som författarna tar upp i artikeln samt att Zn och Se är båda antioxidanter 

som har setts hämma Cd-inducerad toxicitet (34). 

 

5.4 Sammanfattning av studie 4: Preeclampsia induced by cadmium in 

rats is related to abnormal local glucocorticoid synthesis in placenta. 

Wang et al. 2014. (35) 

 

5.4.1 Syfte 

Studien presenterar en hypotes angående inblandning av Cd vid preeklampsis uppkomst 

och utveckling, en hypotes som baseras på placentans endokrina inblandning. 
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5.4.2 Metod 

Deltagare 

27 stycken honråttor av rasen Sprague Dawley. 

 

Studiens utformning och analyser 

Tre grupper med slumpmässigt indelade dräktiga råttor: kontrollgruppen (n = 6), 0,25 

mg Cd/kg kroppsvikt grupp (n =7) och 0,5 mg Cd/kg kroppsvikt grupp (n = 8). Sex 

stycken icke dräktiga råttor användes som icke dräktig kontrollgrupp. Kadmium i steril 

koksaltlösning gavs med intraperitoneal injektion vid dräktighetsdagarna 5-19. 

Kontrollgruppen fick steril koksaltlösning och den icke dräktiga kontrollgruppen fick 

lösningen med 0,5 mg Cd/kg kroppsvikt. Hos de dräktiga råttorna mättes det systoliska 

blodtrycket på morgonen på de vakna, återhållsamma råttorna vid fyra olika tidpunkter: 

före dräktigheten, vid dräktighetsdagarna 1-4, 10-13 och 19. Hos de icke dräktiga 

råttorna användes jämförbara tidsperioder. Dräktighetsdag 3 och 19 samlades 24 

timmars urin för att mäta protein (albumin) i urinen med BCA analys. Dag 20 under 

bedövning mellan klockan 9.00-10.00 på förmiddagen (p.g.a den hormonella 

dygnsrytmen) togs maternellt blod med hjärtpunktion där plasma användes. Ungarna 

förlöstes med kejsarsnitt efter att mödrarna avlivats. Delar av placentor, decidua och 

njurar valdes slumpmässigt från varje råtta och granskades med hematoxylin-eosin-

färgning eller immunhistokemi. Kadmium mättes med ICP-MS i placenta samt 

maternellt och fetalt blod. Glukokortikoider är steriodhormoner som utsöndras från 

binjurarna. Oberoende av binjurarna så kan lokal kortikoidsyntes dock ske i olika 

vävnader vid patologiska tillstånd (36). Kortikosteronkoncentrationen i plasma och 

kortikosteronkoncentrationen i placenta mättes med ELISA. 

Kortikosteronkoncentrationen mättes i plasma hos mödrar och foster den 20:e 

dräktighetsdagen samt i placenta. För att bestämma mRNA-uttryck i placenta användes 

RT-PCR. Protein från placenta isolerades och analyserades med western blot.  

 

Statistisk analys 

Numeriska resultat uttrycks som medelvärde ± SEM av flera försök. Skillnader ansågs 

statistiskt signifikanta när p < 0,05. För övriga utförda statistiska analyser hänvisas till 

artikeln. 

 

5.4.3 Resultat 

Det systoliska blodtrycket var signifikant högre hos de dräktiga råttorna i 0,5 mg Cd/kg 

kroppsvikt-gruppen jämfört med kontrollgruppen (p < 0,01) och 0,25 mg Cd/kg 

kroppsvikt-gruppen (p < 0,01) dräktighetsdag 19. De dräktiga råttorna som fick 0,5 mg 

Cd/kg kroppsvikt uppvisade vid dräktighetsdag 19 ett signifikant ökat systoliskt 

blodtryck jämfört med de icke dräktiga råttorna som fått samma koncentration Cd (p < 

0,01). En ökning av albumin i urinen (proteinuri) syntes i alla fyra grupperna 

dräktighetsdag 19 men de dräktiga råttorna som fick 0,5 mg Cd/kg kroppsvikt 

uppvisade en signifikant ökning jämfört med alla de tre andra grupperna (p < 0,01). 

Ungarnas vikt var signifikant minskad hos gruppen 0,5 mg Cd/kg kroppsvikt (3,53 ± 

0,67 g) jämfört med kontrollgruppen (2,51 ± 0,61 g) (p < 0,05). I gruppen 0,5 mg Cd/kg 

kroppsvikt observerades en 28 % minskning av fostervikt jämfört med kontrollgruppen 

(p < 0,05). Jämfört med kontrollgruppen (3,62 ± 0,1 cm) var hjässa-kokkyxlängd 

signifikant mindre i 0,5 mg Cd/kg kroppsvikt-gruppen (2,74 ± 0,36 cm, p < 0,01) och 

0,25 mg Cd/kg kroppsvikt-gruppen (3,17 ± 0,35 cm, p < 0,05). I gruppen som fick 0,5 

mg Cd/kg kroppsvikt observerades i placenta förtjockning av kärlväggars media och 

överdriven perivillös fibrininlagring i placental labyrinth. Decidua observerades i 
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samma grupp vakuoliserad och svullen. I njurarna kunde svullna endotelceller ses som 

verkade minska kapillär spacet (glomerulär endotelios) och även förtjockning av media 

i kärlväggar. I både njurar och placenta sågs ansamlingar av leukocyter. 

 

Kadmiumkoncentrationen i placenta var i 0,5 mg Cd/kg kroppsvikt-gruppen (2,81 ± 0,5 

µg/g torrvikt) och i 0,25 mg Cd/kg kroppsvikt-gruppen (1,03 ± 0,3 µg/g torrvikt) vilket 

innebar en signifikant skillnad (p < 0,05). Kadmium i blodet på den oexponerade 

kontrollgruppen samt i fostrens blod i båda Cd-exponerade grupperna var under 

detekterbara nivåer (15µg/l). I blodet hos 0,5 mg Cd/kg kroppsvikt-gruppen var halten 

Cd (30,6 ± 0,2 µg/l). 

 

Kortikosteronkoncentrationerna i plasma hos de som fick 0,5 mg Cd/kg kroppsvikt 

(231,1 ± 12,9 ng/ml) var signifikant ökade jämfört med både avkommorna (168,9 ± 9,4 

ng/ml) och kontrollgruppen (142,1 ± 15,5 ng/ml) (p < 0,01). I placenta var 

koncentrationen hos 0,5 mg Cd/kg kroppsvikt-gruppen (143,4 ± 11,0 pg/mg vävnad) 

signifikant ökad jämfört med kontrollen (79,7 ± 5,2 pg/mg vävnad) (p < 0,01). Data 

tyder på att preeklampsiliknande kännetecken och intrauterin tillväxthämning fanns i 

grupperna med höga cirkulerande och lokala kortikosteronnivåer. 

 

CYP11A1 är det viktigaste och hastighetsbegränsande enzymet för kolesterols 

konversion till pregnenolon i steroidhormonernas biosyntes. CYP11A1 var ökat hos 0,5 

mg Cd/kg koppsvikt-gruppen (p < 0,05) jämfört med kontrollgruppen. Låga nivåer av 

kortikosteroidsyntesenzymerna CYP21 och CYP11B1 mRNA observerades i placenta 

från 0,5 mg Cd/kg kroppsvikt-gruppen (p < 0,01) jämfört med placenta från 

oexponerade där det inte fanns detekterbara halter. CYP11B1 undersöktes vidare om 

dess ökade mRNA-uttryck även gav ökat proteinutryck. Glest fördelade och låga nivåer 

av CYP11B1 observerades i framför allt trofoblaster i placental labyrinth. I placenta 

från 0,5 mg Cd/kg kroppsvikt-gruppen sågs ett svagt men ändå signifikant högre 

CYP11B1 proteinuttryck (p <0,01) jämfört med kontrollgruppen. Jämförelser med 

mängden mRNA för varje steroidogent enzym i råttors placenta jämfört med råttors 

binjurar visade att koncentrationerna av CYP21 och CYP11B1 var mycket lägre i 

placenta. Enzym som är nödvändiga för glukortikoidproduktion ses i placenta vilket ger 

stöd för att råttors placenta kan syntetisera lokal produktion av kortikosteroider efter 

Cd-exponering. 

 

11-beta-hydroxisteroiddehydrogenas typ 1 (11β-HSD1), vilket genererar aktivt 

glukokortikoid genom att katalysera konversionen av 11-dehydrokortikosteron till 

kortikosteron och kortison till kortisol, var inte förändrat i placenta jämfört med 

kontrollgruppen (p = 0,14). 11β-HSD2, vilket i placenta skyddar fostret från negativa 

effekter från moderns glukortikoider genom att göra dessa aktiva glukokortikoider till 

inaktiva metaboliter, var dock signifikant minskat hos de som fått Cd både gällande 

mRNA och proteinnivåer (p < 0,01). Prenatal Cd-exponering kan inducera nedreglering 

av 11β-HSD2 i placenta vilket ger en ökad lokal glukokortikoid aktivitet. 

 

5.4.4 Slutsats 

Författarnas slutsats är att prenatal exponering av låga Cd-koncentrationer på råttor 

skapar många fenotypiska karakteristika som vid preeklampsi hos människor inklusive; 

högt blodtryck, proteinuri och hämmad fostertillväxt. Kadmiumexponering under 

dräktighet inducerar lokalt syntetiserade glukokortikoider i placenta vilket bidrar till 

preeklampsi hos råttor.  
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Sammanfattning av resultat med frågeställningarna som utgångspunkt  

Studien visade att låga Cd-koncentrationer kan skapa ett preeklampsiliknande tillstånd 

hos råttor med högt blodtryck, proteinuri och hämmad fostertillväxt. Dessutom fanns 

synlig vävnadspåverkan i placenta med förtjockning av media i kärlväggar och 

överdriven perivillös fibrininlagring i placental labyrinth, decidua observerades vara 

vakuoliserad och svullen, njurarna uppvisade svullna endotelceller som verkade minska 

kapillär spacet (glomerulär endotelios) och även förtjockning av kärlväggars media. I 

både njurar och placenta sågs även ansamlingar av leukocyter.  

 

Möjlig orsaksmekanism/teori; exponering av Cd under dräktighet observerades inducera 

lokalt syntetiserade glukokortikoider i placenta vilket tycks kunna bidra till preeklampsi 

hos råttor. Studien visar att enzym som är nödvändiga för glukortikoidproduktion ses i 

placenta efter Cd-exponering samt att prenatal Cd-exponering kan inducera 

nedreglering av enzym i placenta vilket ger en ökad lokal glukokortikoid aktivitet.  

 

0,5 mg Cd/kg kroppsvikt-gruppen uppvisade störst påverkan för de 

preeklampsiliknande symtomen. De råttorna hade inte heller oväntat högst 

koncentration i placenta (2,81 ± 0,5 µg/g torrvikt). I blodet hos 0,5 mg Cd/kg 

kroppsvikt-gruppen var halten Cd (30,6 ± 0,2 µg/l). Tidpunkten som exponeringen 

skedde var under dräktighetsdagarna 5-19.  

 

5.5 Sammanfattning av studie 5: The association of amniotic fluid 
cadmium levels with the risk of preeclampsia, prematurity and low 
birth weight. Ebrahim & Ashtarinezhad. 2015. (37) 

 

5.5.1 Syfte 

Studiens syfte var att undersöka sambandet mellan Cd-halter i fostervatten och 

störningar som preeklampsi, för tidigt födda och risken för låg födelsevikt på fem olika 

offentliga sjukhus i Irans huvudstad, Teheran. 

 
5.5.2 Metod 

Deltagare 

341 gravida kvinnor. 

 

Studiens utformning och analyser 

Studien innefattade 341 gravida kvinnor inlagda på fem olika offentliga sjukhus i 

Teheran under perioden september 2011 till december 2012. Samtliga besvarade frågor 

om ålder, etniskt ursprung, kostmönster, rökvanor, antal tidigare graviditeter och 

förlossningar, medicinanvändning och anställningsstatus. Exkluderades gjordes kvinnor 

med tidigare högt blodtryck eller preeklampsi, kardiovaskulära, renala, lever eller 

endokrina sjukdomar inklusive diabetes; de som använde kosttillskott, diuretika eller 

hormonbehandling; samt kvinnor med epilepsi eller Rh-faktor rubbningar. Eftersom 

många av svaren var tvetydiga om kvinnorna rökte eller inte och många uppgett att de 

utsatts för passiv rökning så mättes plasma-tiocyanat (SCN-) för att bestämma 

kvinnorna som rökare respektive icke rökare. Samtliga hade bott i Teheran de senaste 

tre åren och ingen hade exponerats för Cd i arbetet. 

 

De kliniska kriterierna som användes för att diagostisera preeklampsi var systoliskt 

blodtryck > 140 mmHg och/eller diastoliskt blodtryck > 90 mmHg efter 20:e 

graviditetsveckan; proteinuri > 0,5 g/24 timmar. Födelsevikten angavs som låg 
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födelsevikt (LBW) om vikten var < 2500 g. Kvinnorna delades in i tre grupper baserat 

på fostervattnets Cd-koncentration: låg exponering (<1 µg/l); måttlig exponering (1-10 

µg/l) och hög exponering (> 10 µg/l). Skillnader i förekomst av preeklampsi, låg 

födelsevikt och förtidigt födda jämfördes också mellan grupperna. Fostervattenprover 

togs från samtliga kvinnor under förlossningen och analyserades med 

atomabsorptionsspektrofotometri (AAS) som var utrustad med grafitugn. 

 

Statistiska analyser 

Erhållna värden uttrycktes som medelvärden ± SEM. P värde < 0,05 ansågs statistiskt 

signifikant. För övriga utförda statistiska analyser hänvisas till artikeln. 

 
5.5.3 Resultat 

Hos de 341 kvinnorna var medelåldern (33,6 ± 5,1 år) varav ca 83,2 % var mellan 20 - 

35 år, 9,7 % var äldre än 35 och 2 % yngre än 18 år. 79,1 % av kvinnorna hade fött barn 

tidigare och 21,9 % var förstföderskor, mellan dem observerades ingen signifikant 

skillnad gällande preeklampsiförekomst, förtidigt födda och låg födelsevikt. Andra 

demografiska kännetecken visade inte heller någon signifikant skillnad på preeklampsi, 

förtidigt födda och låg födelsevikt.  

 

46 av kvinnorna ansågs som rökare baserat på uppmätt SCN(-). Medelvärdet för Cd-

koncentrationen i fostervatten hos icke rökare (0,78 ± 0,000231 µg/l) var signifikant 

lägre jämfört med dem som ansågs som rökare (13,4 ± 0,91 µg/l). Det fanns en 

signifikant korrelation mellan Cd-koncentrationen i fostervatten och SCN(-) halterna i 

plasma (r2 = 0,882). Medelvärdet för födelsevikt hos icke rökare (3445 ± 829 g) och 

rökare (3187 ± 241 g) visade inte på någon signifikant skillnad, men ändå en skillnad. 

Preeklampsi förekom hos 26 % (n = 12) av de rökande kvinnorna och 10,5 % (n = 31) 

hos icke rökarna vilket var en signifikant skillnad (p < 0,05). Total förekomstfrekvens 

av preeklampsi (12,6 %) var betydligt högre i denna studie än liknande studier. 15,2 % 

(n =7 ) av de nyfödda med rökande mödrar hade låg födelsevikt (≤ 2500 g) och 12,5 % 

(n = 37) bland icke rökarna. Vid analys av födelsevikt och Cd-halter i fostervatten 

genom icke parametrisk linjär regression så observerades en korrelation mellan 

minskning av födelsevikt och ökning av Cd i fostervattnet där en signifikant minskning 

av födelsevikten med ökade halter av Cd i fostervatten observeras. Inget signifikant 

samband observerades mellan exponeringsnivå och graden av förtidigt födda. I den högt 

exponerade gruppen hade 21,4 % preeklampsi, detta var signifikant högre jämfört med 

de båda andra grupperna (måttlig: 11,5 % respektive låg: 9,8 %) (p < 0,05). 

Medelfödelsevikten i varje exponeringsgrupp skiljde sig signifikant från de andra 

grupperna och en ökning av Cd-exponering visade en minskning av medelfödelsevikten. 

Låg födelsevikt i de måttliga och högexponerade grupperna var signifikant högre än 

lågexponerade (p < 0,05). 

 
5.5.4 Slutsats 

Författarna drar slutsatsen att Cd-halter i fostervatten kan användas som en känslig och 

pålitlig biomarkör för dess toxicitet gällande reproduktion och utveckling. Att fastställa 

toxicitet från Cd under graviditet kan förutsäga möjliga effekter på fosterutveckling och 

erbjuda konstruktiva lösningar för att sluta röka, kontroll av miljöexponering och 

använda kelatbehandling om det behövs. 

 

Sammanfattning av resultat med frågeställningarna som utgångspunkt  

I den högt Cd-exponerade gruppen hade 21,4 % preeklampsi, vilket var signifikant 

högre jämfört med båda de andra grupperna (måttlig: 11,5 % respektive låg: 9,8 %) (p < 
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0,05) vilket tyder på att det finns ett samband mellan Cd och preeklampsi. 

Medelfödelsevikten i varje exponeringsgrupp skiljde sig signifikant från de andra 

grupperna och en ökning av Cd-exponering visade en minskning av medelfödelsevikten. 

Låg födelsevikt i de måttliga och högexponerade grupperna var signifikant jämfört 

lågexponerade (p < 0,05). Vid analys av födelsevikt och Cd-halter i fostervatten genom 

icke parametrisk linjär regression så observerades en korrelation mellan minskning av 

födelsevikt och ökning av Cd i fostervattnet där en signifikant minskning av 

födelsevikten med ökade halter av Cd i fostervatten observeras. 

 

Möjlig orsaksmekanism/teori; ingen direkt kopplad till preeklampsi men det nämns att 

Cd har visat sig hämma enzymet 11β-HSD och minska 11β-HSD2 mRNA och protein i 

humana odlade trofoblastceller och relaterats till minskad intrauterin tillväxt. 

 

Graviditeternas längd redovisas inte, vilket hade kunnat sagt något om 

exponeringstidens duration, dock observerades inte något signifikant samband mellan 

Cd-halter och förtidigt födda. Kadmiumhalterna vid förlossningen i de olika grupperna 

indelades i: Låg < 1 µg/l, måttlig 1-10 µg/l, hög 10 µg/l. Då medelvärdet för Cd-

koncentrationen i fostervatten hos icke rökare var (0,78 ± 0,000231 µg/l) respektive hos 

rökare (13,4 ± 0,91 µg/l). Baserat på dessa medelvärden så är icke rökare generellt 

lågexponerade och rökare högexponerade. Preeklampsi förekom hos 26 % (n = 12) av 

de rökande kvinnorna och 10,5 % (n = 31) hos icke rökarna vilket var en signifikant 

skillnad (p < 0,05). 

 

5.6 Sammanfattning av studie 6: Increased Oxidative DNA Damage in 

Placenta Contributes to Cadmium-Induced Preeclamptic Conditions in 

Rat. Zhang et al. 2015. (38) 

 
5.6.1 Syfte 

Studiens syfte var att undersöka möjliga patofysiologiska mekanismer på in vivo-modell 

för Cd-inducerad preeklampsi hos dräktiga råttor. 

 

5.6.2 Metod 

Deltagare 

Honråttor av rasen Sprague Dawley. 

 

Studiens utformning och analyser 

28 dräktiga råttor delades slumpmässigt in i tre grupper: 0,5-gruppen (0,5 mg Cd/kg 

kroppsvikt) (n = 8), 0,25-gruppen (0,25 mg Cd/kg kroppsvikt) (n = 10) och 

kontrollgruppen (0 mg Cd/kg kroppsvikt) (n = 10). 12 icke dräktiga råttor med normalt 

systoliskt blodtryck delades in i två grupper: 0,5 + icke dräktig grupp (0,5 mg Cd/kg 

kroppsvikt) (n=6) och 0,25 + icke dräktig grupp (0,25 mg Cd/kg kroppsvikt) (n=6). 

Kadmiumklorid upplöst i koksaltlösning gavs med intraperitoneal injektion i nämnd 

koncentration per kg kroppsvikt och dag under dräktighetsdagarna 4 till 19 medan de 

icke dräktiga råttorna fick sina injektioner kontinuerligt under 16 dagar. Det systoliska 

blodtrycket var från början normalt och innan dräktigheten (82-120 mmHg). 

Blodtrycket mättes på morgonen dräktighetsdagarna 3,11 och 18 och hos de icke 

dräktiga råttorna vid samma tidpunkt. Dräktighetsdag 20 bedövades och avlivades 

råttorna och ungarna förlöstes med kejsarsnitt. Blodprov togs via hjärtpunktion. 

Urinprov togs med blåspunktion där proteinkoncentrationer i urinen mättes med BCA 

protein analys.  
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Kadmium i maternellt blod mättes med ICP-MS. Tre placentor och en njure valdes 

slumpmässigt ut från varje dräktig råtta för hematoxylin-eosin-färgning eller 

immunhistokemi. Immunhistokemi användes för att analysera uttrycket av 8-OHdG (8-

hydroxy-2′-deoxyguanosine). 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine bildas vid oxidativ DNA-

skada och används som biologisk markör för utvärdering av oxidativ stress (39). Total 

nitrit (NOX), dvs. ansamlingar av kvävedioxid (NO2) och nitrater (NO3), stabila 

oxidativa produkter från kväveoxid (NO) mättes i serum och placenta. Total nitrit 

används om biomarkör för oxidativ stress då det reflekterar halterna av NO i kroppen 

(40). Total antioxidantkapacitet (TAC) mättes i serum och placenta. För att neutralisera 

skadliga fria radikaler så är organismer utrustade med en uppsättning antioxidativa 

faktorer med både enzymatiska och icke enzymatiska antioxidanter, TAC reflekterar 

summan av antioxidantaktivitet i systemet (41). För att undersöka om CdCl2 påverkade 

DNA-reparationssystem i placenta hos dräktiga råttor så valdes för analys APE1 

(Apurinic/apyrimidinic (AP) endonuclease), som är involverad i base excision repair 

samt p53, en tumörsuppressorgen, vilka är två typiska markörer för för DNA-

skada/reparation. mRNA-utryck och proteinnivåer i placenta för APE1 och p53 

bestämdes med qPCR och Western blot. Kadmium kan inducera oxidativ stress (39). 

Antioxidanter som glutationreduktas (GR), tioredoxin (TRX) och superoxiddismutas 1 

(SOD1) finns i kroppen för att skydda mot oxidativ stress och är viktiga för att 

eliminera ROS och reaktiva kväveföreningar (RNS). Nuclear factor (erythroid-derived 

2)-like 2 (Nrf-2) reglerar transkriptionen för dess nedströms antioxidanter som 

exempelvis TRX eller fas II detoxifierande enzym gener (42) som skyddar mot oxidativ 

stress eller andra giftiga substanser. Glutationreduktas, TRX, SOD1 och NRF-2 

analyserades från placenta med western blot. 

 

Statistisk analys 

Data uttrycktes i medelvärde ± SEM. Statistisk signifikans p < 0,05. För övriga utförda 

statistiska analyser hänvisas till artikeln. 

 

5.6.3 Resultat 

Det var ingen större förändring i det genomsnittliga systoliska blodtrycket under hela 

tiden hos kontrollgruppen och icke dräktiga råttor. I båda grupperna med dräktiga råttor 

som exponerats för Cd så hade det systoliska blodtrycket stigit till dräktighetsdag 11 

och 18 (p < 0,01). Dräktighetsdag 20 så hade båda grupperna med dräktiga råttor som 

exponerats för Cd även ökat protein (albumin) i urinen jämfört med kontrollgruppen (p 

< 0,01). 0,5-gruppen hade även ökat protein (albumin) jämfört med 0,25-gruppen (p < 

0,01). 

 

Morfologiska förändringar hos de dräktiga råttorna som exponerats för 0,25 mg Cd/kg 

kroppsvikt undersöktes i ljusmikroskåp. I placenta från 0,25-gruppen observerades ett 

stort antal infiltrerade inflammatoriska celler, förtjockade kärlväggar med grov 

kärlintima och avsmalnade kärllumen. I samma grupp observerades i njurvävnad 

förändringar som antydde glomerulär endotelios, kännetecknad av glomerulär endotelial 

hyperplasi med inflammatoriska celler och avsmalnat Bowmans rum dvs. området inne 

i Bowmans kapsel dit den första filtrationen från glomerulus sker. 

 

Fostertillväxt och utveckling i 0,5-gruppen var sämst av alla tre grupperna. Antalet 

levande foster minskade signifikant med Cd-exponeringen jämfört med kontrollgruppen 

där medelantalet var (13,00 ± 0,63), i 0,25-gruppen (10,20 ± 0,80) och i 0,5-gruppen 

(6,50 ± 1,44) (p < 0,01). Antalet döda foster var i medelantal 0 i kontrollgruppen, (0,60 
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± 0,43) i 0,25-gruppen och (3,63 ± 1,12, p < 0,01: jämfört med 0,25-gruppen) i 0,5-

gruppen. 

 

Kadmiumkoncentrationen i blodet var i 0,5-gruppen (31,4 ± 0,1 µg/l) och i 0,25-

gruppen (15,1 ± 0,2µg/l) dvs. skillnaden var signifikant. I kontrollgruppen var det under 

detekterbar nivå (15 µg/l). Kadmiumklorid verkar som en inducerare till ROS och RNS 

och ökade NOx i både serum (5,54 ± 0,97 µmol/l, p < 0,01) och placentavävnad (1,91 ± 

0,07 µmol/g protein, p < 0,01) hos dräktiga råttor i 0,25-gruppen jämfört med 

kontrollgruppen (2,18 ± 0,22 µmol/l, 1,45 ± 0,04 µmol/g protein). Total 

antioxidantkapacitet var lägre i både serum (0,30 ± 0,01 mmol/l, p < 0,01) och placenta 

(0,08 ± 0,01 mmol/g protein, p < 0,01) i 0,25-gruppen jämfört med kontrollgruppen 

(0,74 ± 0,16 mmol/l, 0,17 ± 0,01 mmol/g protein). Uttrycken för GR, TRX, SOD1 och 

Nrf-2 protein i placentavävnad uppreglerades av CdCl2 (p < 0,01). 8-hydroxy-2′-

deoxyguanosine uttrycktes i placentacellkärnor hos både 0,25-gruppen och kontrollen 

dock var andelen procentuellt högre hos den Cd-exponerade gruppen (p < 0,05). I 

placenta observerades ökat uttryck av både mRNA och protein för både APE1 och p53 i 

0,25-gruppen. Immunhistokemi visade en stor andel APE1 i trofoblastkärnorna vilket 

även observerades mer vanligt förekommande i placenta från Cd-exponerade råttor (p < 

0,05). 

 
5.6.4 Slutsats 

Författarnas slutsats är att dräktiga råttor som exponerats för Cd utvecklar karakteristika 

som vid mänsklig preeklampsi, som högt blodtryck och proteinuri. Studien visar att 

ökad oxidativ DNA-skada i placenta kan bidra till utvecklingen av ett preeklamptiskt 

tillstånd hos råttor. 

 

Sammanfattning av resultat med frågeställningarna som utgångspunkt 

Dräktiga råttor som exponerats för Cd utvecklar karakteristika som vid preeklampsi hos 

människor med högt blodtryck och proteinuri. Blodtrycket hade stigit till dag 11 och 18 

hos båda dräktiga Cd-grupperna (p < 0,01). Icke dräktiga råttor som exponerats för Cd i 

samma koncentrationer som de dräktiga råttorna uppvisar ingen signifikant förändring 

av blodtrycket. Dräktighetsdag 20 hade båda Cd-grupperna med dräktiga råttor ökat 

protein jämfört med kontrollgruppen (p < 0,01) och 0,5-gruppen hade ökat jämfört med 

0,25-gruppen. Det observerades även morfologiska förändringar i placenta hos dräktiga 

råttor som exponerats för 0,25 mg Cd/kg kroppsvikt (vilka var den grupp som 

undersöktes) med ett stort antal infiltrerade inflammatoriska celler, förtjockade 

kärlväggar med grov kärlintima och avsmalnade kärllumen. I samma grupp 

observerades i njurvävnad förändringar som antydde glomerulär endotelios, 

kännetecknad av glomerulär endotelial hyperplasi med inflammatoriska celler och 

avsmalnat Bowmans rum. Fostertillväxt och utveckling i 0,5-gruppen var sämst av alla 

tre grupperna. 

 

Möjlig orsaksmekanism/teori; ökad oxidativ DNA-skada i placenta kan bidra till 

utvecklingen av ett Cd-inducerat preeklampsiliknande tillstånd hos råttor. 

 

Kadmiumkoncentrationen i blodet dräktighetsdag 20 var i 0,5-gruppen (31,4 ± 0,1 µg/l) 

och i 0,25-gruppen (15,1 ± 0,2µg/l). I kontrollgruppen var den under detekterbar nivå 

(15 µg/l). Kadmiumexponeringen skedde dräktighetsdag 4-19.  
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5.7 Sammanfattning av studie 7: Catalase Activity, Serum Trace 

Element and Heavy Metal Concentrations, and vitamin A, D and E 

Levels in Pre-eclampsia. Kolusari et al. 2008. (43) 

 

5.7.1 Syfte 

Studiens syfte var att mäta katalasaktivitet och koncentrationer av koppar, järn, Zn, Cd, 

kobolt, vitamin A (retinol), D (kolekalciferol) och E (α-tokoferol) i serum hos gravida 

kvinnor med preeklampsi, friska gravida kvinnor samt friska icke gravida kvinnor. 

 

5.7.2 Metod 

Deltagare 

145 kvinnor. 

 

Studiens utformning och analyser 

Under perioden juni 2007 till april 2008 rekryterades studiedeltagare hos sökande till 

lokal öppenvårdsmottagning och inlagda på Ward of the Department of Obstetrics and 

Gynaecology, Yüzüncü Yil University Faculty of Medicine i Turkiet. 

Inklusionskriterier: normalt blodtryck under de första 20 gravidtitetsveckorna; ingen 

tidigare njursjukdom, kroniskt högt blodtryck, metabol störning eller diabetes; ingen 

tidigare medicinering med acetylsalisylsyra, blodtrycksmedicin eller antioxidanter. Inga 

typer av droger fick tas i samband med blodprovstagningen. Preeklampsi definierades 

av ihållande (> 6 timmar) 15 mmHg ökat diastoliskt blodtryck eller 30 mmHg ökat 

systoliskt blodtryck eller 140/90 mmHg samt proteinuria ≥ 0,3 g/l (alternativt 1+ på 

urinsticka) vid två olika tillfällen med minst 4 timmars mellanrum. De 145 kvinnorna 

delades in i tre grupper; 47 stycken med preeklampsi, 48 stycken friska gravida och 50 

stycken friska icke gravida. Venöst blodprov togs efter nattfasta under 

graviditetsveckorna 29-38. Katalasaktiviteten i erytrocyter mättes med spektrofotometri. 

Serumkoncentrationer av Cd, Zn, Co, Cu och Fe bestämdes med AAS. Vitamin A, D3 

och E bestämdes med högupplösande vätskekromatografi. Kopparinnehållande 

ceruloplasmin och Fe-innehållande transferrin verkar som antioxidanter. Kobalamin 

(vitamin B12) vilket innehåller Co har även setts ha antioxidativa egenskaper vid in 

vitro studier (44). 

 

Statistisk analys 

Data presenteras som medelvärde ± SD. P värden < 0,05 ansågs statistiskt signifikanta. 

För övriga utförda statistiska analyser hänvisas till artikeln. 

 

5.7.3 Resultat 

Det fanns inga signifikanta skillnader gällande mödrarnas ålder eller graviditetens längd 

(när proverna togs) mellan de gravida grupperna; preeklampsi (27,91 ± 5,21 år; 34,87 ± 

2,34 veckor) och friska gravida (27,92 ± 4,25 år; 35,41 ± 1,62 veckor). Födelsevikten 

samt systoliskt och diastoliskt blodtryck uppvisade skillnader med statistisk signifikans  

p < 0,001; hos preeklampsi-gruppen (2263,66 ± 914,31 g; 166,52 ± 22,13 mmHg; 

103,04 ± 15,69 mmHg) hos friska gravida (3215,79 ± 408,27 g; 119,60 ± 9,78 mmHg; 

75,60 ± 7,68 mmHg) och hos icke gravida (116,04 ± 10,93 mmHg; 74,17 ± 7,61 

mmHg). I gruppen med preeklampsi föddes barnen tidigare (dock framkommer inte hur 

mycket tidigare) därav lägre födelsevikt. Katalaskoncentrationen uttryckt i enheter per 

gram hemoglobin (U/g Hb) var signifikant lägre i gruppen med preeklampsi (2,11 ± 

1,34 U/g Hb) jämfört med friska gravida (3,99 ± 3,15 U/g Hb) och icke gravida (11,86 ± 

7,56 U/g Hb) p < 0,05. Serumnivåer av vitamin A, D och E var också signifikant lägre i 
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preeklampsi-gruppen (0,39 ± 0,21 mmol/l; 0,016 ± 0,008 mmol/l; 4,16 ± 1,81 mmol/l) 

jämfört med grupperna friska gravida (0,57 ± 0,15 mmol/l; 0,020 ± 0,006 mmol/l; 5,21 

± 1,23 mmol/l) och icke gravida (0,74 ± 0,16 mmol/l; 0,022 ± 0,006 mmol/l; 6,36 ± 

0,98mmol/l) p < 0,05. Serumnivåer av Cd var signifikant högre hos kvinnorna med 

preeklampsi (0,33 ± 0,20 µg/l) jämfört med grupperna friska gravida (0,29 ± 0,27 µg/l) 

och icke gravida (0,29 ± 0,21 µg/l) p < 0,05, liksom serumnivåerna av Cu och Fe var 

signifikant högre i preeklampsi-gruppen (26,5 ± 7,6 µg/l) (44,8 ± 33,5 µg/l) mot 

grupperna friska gravida (20,8 ± 4,6 µg/l) (19,7 ± 13,2 µg/l) och icke gravida (18,1 ± 

4,0 µg/l) (30,1 ± 18,2 µg/l) p < 0,05. Serumnivåerna av Co och Zn var signifikant lägre i 

både gruppen med preeklampsi (1,27 ± 1,09 µg/l) (10,6 ± 4,4 µg/l) och hos friska 

gravida (2,23 ± 1,12 µg/l) (12,7 ± 4,1 µg/l) jämfört med icke gravida (2,44 ± 1,88 µg/l) 

(18,8 ± 4,0 µg/l) p < 0,05.  

 

5.7.4 Slutsats 

Författarnas slutsats är att utvärdering av obalans mellan oxidanter och antioxidanter 

hos gravida kvinnor skulle kunna användas för att tidigt upptäcka preeklampsi samt att 

antioxidanttillskott tidigt i graviditeten skulle kunna förbättra det maternella och 

perinatala utfallet. 

 

Sammanfattning av resultat med frågeställningarna som utgångspunkt  

Studien visar att Cd-serumhalter hos kvinnor med preeklampsi är signifikant högre p < 

0,05 jämfört med friska gravida och friska icke gravida kvinnor.  

 

Orsaksmekanismer/teorier; oxidativ stress anses vara en viktig bidragande faktor i 

preeklampsins patogenes. Otillräckligt med antioxidanter ger lipidoxidering och 

oxidativa skador. Studien visar att katalaskoncentrationen och serumkoncentrationerna 

av vitamin A, D och E var signifikant lägre hos kvinnor med preeklampsi jämfört med 

hos friska gravida och icke gravida kvinnor.  

 

Proverna togs vecka 29-38 i graviditeten. 
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5.8 Tabeller  
5.8.1 Tabell 1 

Artikel Karakteristika vid experimentell exponering Möjlig orsaksmekanism/teori 

Cadmium-induced immune 

abnormality is a key 

pathogenic event in human 

and rat models of 

preeclampsi.  

Zhang. et al. 2016. 

Dräktiga råttor som fick CdCl2
 (0,125 mg Cd/kg 

kroppsvikt) fick en signifikant ökning av det 

systoliska blodtrycket dräktighetsdag 19 jämfört 

med Non-p + Cd (p < 0,01), signifikant högre 

än i grupperna NP och NP + NS (p < 0,01). De 

uppvisade även en ökning av protein i urinen (p 

< 0,001), signifikant högre än i gruppen med NP 

och NP +NS (p < 0,001).  

Ungarna var signifikant mindre hos 0,125 mg 

Cd/kg kroppsvikt-gruppen än NP-gruppen. 

Svullnad av endotelceller i njurarna 

observerades hos råttorna som fick CdCl2 (0,125 

mg Cd/kg kroppsvikt), detta verkade minska 

kapillärutrymmet dessutom sågs förtjockning av 

media i njurens kärlväggar samt protein i 

njurtubuli. Det observerades även förtjockning 

av spiralartärväggar i decidua samt degeneration 

av placental labyrinth och förtjockning av media 

i placentas kärlväggar. Dessutom observeras en 

ruptur i aortas inre elastiska membran. 

Artikelns resultat och slutsats tyder 

på att Cd kan påverka 

immunsystemet genom dess 

östrogenlika effekter och därigenom 

öka produktionen av 

autoantikropparna AT1 genom att 

öka uttrycket av AID hos B celler. 

Den AT1-AA medierade AT1R- 

aktiveringen ökar C5 och förhöjt C5a 

via C5aR-aktivering och medverkar 

till preeklampsins nyckelsymtom. 

 

miRNAs as common 

regulators of the transforming 

growth factor (TGF)-β 

pathway in the preeclamptic 

placenta and cadmium-

treated trophoblasts: Links 

between the environment, the 

epigenome and preeclampsia. 

Brooks et al. 2016. 

TGF-β-signalvägsriktade miRNA sågs ha 

samband med Cd i placenta från både kvinnorna 

med preeklampsi och normotensiva samt hos 

trofoblasterna. miRNA som tidigare associerats 

med preeklampsi. 

Cd påverkar miRNA som påverkar 

TGF-β-signaleringen och påverkar 

framskridandet av preeklampsi. 

Trofoblastmigrationen skulle kunna 

minska genom att den dysreglerade 

miRNA signaleringen påverkar 

signalvägen hos TGF-β. 

Placental Cadmium Levels 

Are Associated with Increased 

Preeclampsia Risk.  

Laine et al. 2015. 

Ingen uppgift. Ingen testad. 

Nämner att Cd inducerar oxidativ 

stress och/eller ROS vilket bl a 

försämrar placentas funktion.  

Zn och Se är båda antioxidanter som 

har setts hämma Cd-inducerad 

toxicitet. 

Preeclampsia induced by 

cadmium in rats is related to 

abnormal local glucocorticoid 

synthesis in placenta.  

Wang et al. 2014 

Det systoliska blodtrycket var signifikant högre 

hos dräktiga råttor i 0,5 mg Cd/ kroppsvikt-

gruppen jämfört med kontrollgruppen (p < 0,01) 

och 0,25 mg Cd/kg kroppsvikt-gruppen (p < 

0,01) dräktighetsdag 19. De dräktiga råttorna i 

0,5 mg Cd/kg kroppsvikt-gruppen uppvisade vid 

dräktighetsdag 19 ett signifikant ökat systoliskt 

blodtryck jämfört med icke dräktiga råttor som 

fått samma koncentration Cd (p < 0,01). 

En ökning av albumin i urinen (proteinuri) 

syntes i alla fyra grupperna dräktighetsdag 19 

men dräktiga råttor som fick 0,5 mg Cd/kg 

kroppsvikt uppvisade en signifikant ökning 

jämfört med de samtliga tre andra grupperna (p 

< 0,01). 

Ungarnas vikt var signifikant minskad (28%) 

hos gruppen 0,5 mg Cd/kg kroppsvikt jämfört 

med kontrollgruppen (p < 0,05). Jämfört med 

kontrollgruppen var hjässa-kokkyxlängd 

Exponering av Cd under dräktighet 

observerades inducera lokalt 

syntetiserade glukokortikoider i 

placenta vilket tycks kunna bidra till 

preeklampsi hos råttor.  

Enzym som är nödvändiga för 

glukortikoidproduktion observerades 

i placenta vilket ger stöd för att 

råttors placenta kan syntetisera lokal 

produktion av kortikosteroider efter 

Cd-exponering. 

Prenatal Cd-exponering observerades 

även inducera nedreglering av enzym 

(11β-HSD2) i placenta vilket ger en 

ökad lokal glukokortikoid aktivitet. 
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signifikant mindre i 0,5 mg Cd/kg kroppsvikt-

gruppen (p < 0,01) och 0,25 mg Cd/kg 

kroppsvikt-gruppen (p < 0,05). I gruppen som 

fick 0,5 mg Cd/kg kroppsvikt observerades i 

placenta förtjockning av media i kärlväggar och 

överdriven perivillös fibrininlagring i placental 

labyrinth. Decidua observerades i samma grupp 

vakuoliserad och svullen. I njurarna 

observerades svullna endotelceller som verkade 

minska kapillär spacet (glomerulär endotelios) 

samt även förtjockning av media i kärlväggar. I 

både njurar och placenta sågs ansamlingar av 

leukocyter. 

The association of amniotic 

fluid cadmium levels with the 

risk of preeclampsia, 

prematurity and low birth 

weight.  

Ebrahim & Ashtarinezhad. 

2015. 

Låg födelsevikt (se diskussion) i de för Cd 

måttligt och högexponerade grupperna vilket 

var signifikant jämfört lågexponerade (p < 

0,05). Korrelationen mellan minskning av 

födelsevikt och ökning av Cd i fostervattnet 

observerades vara signifikant.  

Ingen testad. 

Nämner att Cd har visat sig hämma 

enzymet 11β-HSD och minska 11β-

HSD2 mRNA och protein i humana 

odlade trofoblastceller som relaterats 

till minskad intrauterin tillväxt. 

Increased Oxidative DNA 

Damage in Placenta 

Contributes to Cadmium-

Induced Preeclamptic 

Conditions in Rat.  

Zhang et al. 2015 

I båda grupperna med dräktiga råttor som 

exponerats för Cd (0,25 och 0,5 mg Cd/kg 

kroppsvikt) så hade det systoliska blodtrycket 

stigit till dräktighetsdag 11 och 18 (p < 0,01). 

Dräktighetsdag 20 hade båda grupperna med 

dräktiga råttor som exponerats för Cd även ökat 

protein (albumin) i urinen jämfört med 

kontrollgruppen (p < 0,01). 0,5-gruppen hade 

även ökat protein (albumin) jämfört med 0,25-

gruppen (p < 0,01). 

Fostertillväxt och utveckling i 0,5-gruppen var 

sämst av alla tre grupperna. 

I placenta från 0,25-gruppen observerades ett 

stort antal infiltrerade inflammatoriska celler, 

förtjockade kärlväggar med grov kärlintima och 

avsmalnade kärllumen. I samma grupp 

observerades förändringar i njurvävnad vilket 

antydde glomerulär endotelios, kännetecknad av 

glomerulär endotelial hyperplasi med 

inflammatoriska celler och avsmalnat Bowmans 

rum.  

Ökad oxidativ DNA-skada i placenta 

kan bidra till utvecklingen av ett Cd-

inducerat preeklamptiskt tillstånd hos 

råttor. 

CdCl2 verkar som en inducerare till 

ROS och RNS och ökade NOx i både 

serum (p < 0,01) och placentavävnad 

(p < 0,01) hos dräktiga råttor i 0,25-

gruppen jämfört med 

kontrollgruppen.  

TAC var lägre i både serum (p < 

0,01) och placenta p < 0,01) i 0,25-

gruppen jämfört med 

kontrollgruppen. 

Uttrycken för antioxidanterna GR, 

TRX, SOD1 och 

transkriptionsfaktorn Nrf-2 protein i 

placenta vävnad uppreglerades av 

CdCl2 (p < 0,01) 

 

Catalase Activity, Serum 

Trace Element and Heavy 

Metal Concentrations, and 

vitamin A, D and E Levels in 

Pre-eclampsia.  

Kolusari et al. 2008. 

Födelsevikten (se diskussion) samt systoliskt 

och diastoliskt blodtryck uppvisade skillnader 

med statistisk signifikans p < 0,001 hos 

preeklampsi-gruppen. 

Oxidativ stress anses vara en viktig 

bidragande faktor i preeklampsis 

patogenes. Otillräckligt med 

antioxidanter, ger lipidperoxidering 

och oxidativa skador.  

Katalaskoncentrationen och 

serumkoncentrationerna av vitamin 

A, D och E var var signifikant lägre i 

gruppen med preeklampsi jämfört 

med friska gravida och icke gravida p 

< 0,05.  
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5.8.2 Tabell 2 

Artikel Deltagare Dos störst 

effekt 

Tidpunkter 

provtagning/störst 

effekt 

Exponeringssätt Halt uppmätt i 

samt metod 

Halter normal 

graviditet/dräktighet 

medelvärde  

Halter 

preeklampsi 

medelvärde 

P-värde 

Cadmium-

induced immune 

abnormality is a 

key pathogenic 

event in human 

and rat models of 

preeclampsi. 

Zhang. et al. 

2016. 

Kvinnor 

40 

 

 

 

 

 

 

Råttor 

85+ 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

0,125 mg 

Cd/kg 

kroppsvikt 

Graviditetsvecka 

28-40  

 

 

 

 

 

 

Dräktighetsdag 9-14 

störst effekt 

- 

 

 

 

 

 

 

 

CdCl2 

intraperitoneal 

injektion 

Cd-halter i 

perifert blod 

ICP-MS 

 

Cd-halter i 

navelsträngsblod  

ICP-MS 

 

- 

18,65 ± 1,22 µg/l 

 

 

 

1,266 ± 0,0845 µg/l 

 

 

 

- 

37,65 ± 1,84 µg/l  

 

 

 

1,149 ± 0,126 µg/l 

 

 

 

- 

< 0,001 

 

 

 

Ingen skillnad 

 

 

 

- 

miRNAs as 

common 

regulators of the 

transforming 

growth factor 

(TGF)-β pathway 

in the 

preeclamptic 

placenta and 

cadmium-treated 

trophoblasts: 

Links between 

the environment, 

the epigenome 

and 

preeclampsia. 

Brooks et al. 

2016. 

Kvinnor 

16 

25 µM 

CdCl2 vid 

48 timmar 

uppvisade 

det största 

genomiska 

svaret in 

vitro på 

JEG-3 

cellerna 

med 

förändrat 

uttryck. 

Förlossning  - Cd-halt i placenta 

ICP-MS 

1,01-10,42 ng/g 

(intervall) 

0,35-8,01 ng/g 

(intervall) 

- 
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Placental 

Cadmium Levels 

Are Associated 

with Increased 

Preeclampsia 

Risk.  

Laine et al. 2015. 

Kvinnor 

172 

- Graviditetsvecka 

37-42 normotensiva 

respektive 

26-42 

preeklamptiska 

 

 

- Medelvärdet för 

Cd i placenta var 

3,6 ng/g (median: 

3,0; intervall: 

0,52-14,5 ng/g; 

SD = 2,0).  

ICP-MS 

 

3,5ng/g  3,7ng/g 0,44 

Preeclampsia 

induced by 

cadmium in rats 

is related to 

abnormal local 

glucocorticoid 

synthesis in 

placenta.  

Wang et al. 2014 

Råttor 

27 

0,5 mg 

Cd/kg 

kroppsvikt 

Gavs 

dräktighetsdagarna 

5-19 

Cd i steril 

koksaltlösning 

gavs med 

intraperitoneal 

injektion 

Cd-halter i blod 

ICP-MS 

 

 

 

 

Cd-halter i 

placenta 

ICP-MS 

 

 

Under detekterbar nivå 

15µg/l 

 

 

 

 

- 

 30,6 ± 0,2 µg/l  

 

 

 

 

 

2,81 ± 0,5 µg/g 

(torrvikt) 

Inget värde 

angett 

 

 

 

 

- 

The association of 

amniotic fluid 

cadmium levels 

with the risk of 

preeclampsia, 

prematurity and 

low birth weight. 

Ebrahim & 

Ashtarinezhad. 

2015 

Kvinnor 

341 

- Förlossning - Fostervatten 

<1 µg/l = låg 

exponering 

1-10 µg/l = 

måttlig 

exponering 

>10 µg/l = hög 

exponering 

AAS 

 

Icke rökare 

0,78±0,000231 

µg/l 

Rökare 13,4±0,91 

µg/l 

 

 Förekomst: 

9,8 % 

 

11,5 % 

 

 

21,4 % 

 

 

 

10,5 % 

 

 

26 % 

 

 

 

 

 

 

0,05 jämfört de 

båda andra 

grupperna 
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Increased 

Oxidative DNA 

Damage in 

Placenta 

Contributes to 

Cadmium-

Induced 

Preeclamptic 

Conditions in 

Rat.  

Zhang et al. 2015 

Råttor 

28 

0,5 mg 

Cd/kg 

kroppsvikt 

proteinuri 

och 

fostertillväxt 

 

0,25 mg 

Cd/kg 

kroppsvikt 

(var den 

som 

undersöktes) 

placenta och 

njurar 

Gavs 

dräktighetsdagarna 

4-19 

CdCl2 i 

koksaltlösning 

Cd-koncentration 

i blodet 

ICP-MS 

- I 0,5-gruppen  

31,4 ± 0,1 µg/l och 

i 0,25-gruppen 15,1 

± 0,2µg/l  

0,05 

Catalase Activity, 

Serum Trace 

Element and 

Heavy Metal 

Concentrations, 

and vitamin A, D 

and E Levels in 

Pre-eclampsia. 

Kolusari et al. 

2008. 

Kvinnor 

145 

- Graviditetsvecka 

29-38 

- Serum-Cd 

AAS 

 

0,29 ± 0,27 µg/l 0,33 ± 0,20 µg/l 

 

 

0,05 
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6 Diskussion 

6.1 Sambanden kadmium och preeklampsi 

Samtliga artiklar visar att det finns ett samband mellan Cd och preeklampsi (28, 30, 33, 

35, 37, 38, 43). I de experimentella studierna uppvisar försöksdjuren tydliga 

karakteristika förenliga med preeklampsi hos människa men är dock till stor del utförda 

på råttor (28, 35, 38), se tabell 1. Studierna på människor (28, 30, 33, 37, 43) som 

innefattar totalt 714 kvinnor visar också på samband som signifikant högre Cd-halter i 

blod hos kvinnor med preeklampsi jämfört med normotensiva gravida kvinnor (28) samt 

signifikant högre Cd-halter i serum hos kvinnor med preeklampsi jämfört med friska 

gravida och friska icke gravida kvinnor (43). Sannolikheten att drabbas av preeklampsi 

är 1,5 gånger större vid varje enhetsökning (ng/g) av Cd-halter i placenta, detta efter att 

ha justerats för confounders (33). 21,4 % av en grupp gravida kvinnor med hög 

exponering av Cd mätt i fostervatten hade preeklampsi vilket var en signifikant skillnad 

mot lågt och måttligt exponerade. I den studien var det visserligen hög total 

förekomstfrekvens av preeklampsi (12,6 %) men enligt artikeln uppgavs Cd-

exponeringen vara hög för den allmänna befolkningen i staden (37). Möjligen skulle det 

kunna vara ett samband till preeklampsi eller också kunna bero på att de utvalda för 

studien hade sökt vård för preeklampsiliknande symtom.  

 

6.2 Orsaksmekanismer/teorier 

I studien av Zhang et al. från 2016 ansågs Cd kunna påverka immunsystemet via 

östrogenlikande effekter och öka produktionen av AT1-AA (28). Kadmium anses sedan 

tidigare vara hormonstörande (16) och har bland annat visat östrogenliknande effekter 

vid andra in vitro och in vivo studier (17). Brooks et al. utgår från att Cd påverkar 

miRNA som påverkar TGF-β-signaleringen och på så vis påverkar framskridandet av 

preeklampsi. Specifika miRNA som observerades har även vid tidigare studier visat sig 

vara förändrade vid preeklampsi (30). Exponering av Cd under dräktighet observerades 

inducera lokalt syntetiserade glukokortikoider i placenta, i studien av Wang et al., vilket 

tycks kunna bidra till preeklampsi hos råttor. Studien visar att enzym som är 

nödvändiga för glukortikoidproduktion ses i placenta efter Cd-exponering samt att 

prenatal Cd-exponering kan inducera nedreglering av 11β-HSD2 i placenta vilket ger en 

ökad lokal glukokortikoid aktivitet (35). Höga kortisolnivåer har ett samband med högt 

blodtryck och endoteldysfunktion, vilket ses vid preeklampsi (38). Även om det hos 

råttor ser ut att kunna finnas ett orsakssamband så är det viktigt att påpeka att det finns 

skillnader mellan placenta hos människa och gnagare i både morfologi såväl som i 

endokrina funktioner (45). Fortsatta studier för att vidare undersöka den endokrina 

mekanismen på human placenta borde vara genomförbara. 

 

Kadmium inducerar ROS och/eller oxidativ stress (14) vilket anses vara en viktig 

bidragande faktor i preeklampsis patogenes (43). Detta försämrar bland annat placentas 

funktion och är en mekanism som Laine et. al nämner i sin studie (33). Samma studie 

undersöker även Zn och Se i interaktion med Cd. Zink och Se är båda antioxidanter som 

har setts hämma Cd-inducerad toxicitet (34). Att dräktiga råttor som exponerats för Cd 

utvecklar samma karakteristika som vid mänsklig preeklampsi och att ökad oxidativ 

DNA-skada i placenta kan bidra till utvecklingen av preeklampsiliknande tillstånd hos 

råttor tyder studien av Zhang et al. från 2015 på (38). Total nitrit ökade i både serum 

och placentavävnad hos dräktiga råttor som utsattes för Cd-exponering jämfört med en 

kontrollgrupp. Kväveoxidökningen tyder på att den oxidativa stressen ökade hos de som 

fick Cd. Artikeln hänvisar till Palmer et al. (46) som påvisade att ett överskott av NO 

kan skada kärlendotel, vilket är känneteckande vid preeklampsi (3). Uttrycken för 
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antioxidanterna GR, TRX, SOD1 och transkriptionsfaktorn Nrf-2 i placentavävnad 

uppreglerades signifikant av CdCl2 medan TAC var signifikant lägre i både serum och 

placenta i den Cd-exponerade gruppen jämfört med kontrollgruppen. Artikeln nämner 

även att enzymatiska aktiviteter av antioxidanter kan bli modifierade av Cd (38). Den 

ökade oxidativa DNA-skadan kanske även kan ses som ett resultat av preeklampsi och 

inte endast som dess orsak. Studien av Kolusari et al. visar att katalaskoncentrationen 

och serumkoncentrationerna av vitamin A, D och E var signifikant lägre hos kvinnor 

med preeklampsi jämfört med hos friska gravida och icke gravida kvinnor (43). Katalas 

kan hämmas av Cd (12). Otillräckligt med antioxidanter ger lipidperoxidering och 

oxidativa skador. Nivåerna av antioxidanter hos kvinnor med preeklampsi har setts vara 

onormalt låga (43). Exempelvis har minskade nivåer av vitamin E i maternellt blod 

tidigare påvisats vid preeklampsi (47, 48) liksom minskat vitamin C och β-karoten 

(förstadie till vitamin A) (48). Placentans produktion av prooxidanter har i tidigare 

studier setts vara ökad medan bildningen av antioxidanter är minskad vilket kan leda till 

oxidativ stress (23). 

 

6.3 Cd-exponering, tidpunkt och halter 

I studien av Zhang et al. från 2016 var det inte den högsta exponeringen av Cd på 

dräktiga råttor som visade störst effekter utan där ansågs Cd kunna påverka 

immunsystemet via östrogenlikande effekter (28). Icke-monotona dos-responskurvor 

dvs en kurva vars lutning ändrar riktning inom dosintervallet kopplas ofta ihop med 

endokrinstörande ämnen (49) och skulle kunna vara en möjlig förklaring till detta. 

 

Råttorna i de experimentella studierna fick intraperitoneala injektioner med Cd. Med 

säkerhet kan vi säga att kvinnorna exponerats via kosten och somliga genom rökning. 

Ebrahim & Ashtarinezhad uppgav även att det inte förekommit yrkesexponering för Cd 

i deras studie (37). I studierna med råttor så skedde Cd-exponering under dräktigheten 

vid olika dagar, se tabell 2. De testade halterna i studierna som hos råttor sågs ge högst 

effekter varierade mellan 0,125; 0,25 och 0,5 mg Cd/kg kroppsvikt (28, 35, 38). 

Resultaten från studierna gav inget tydligare svar än så. Den lägsta dosen som 

uppvisade symtom från studierna motsvarar för en människa som väger 70 kg 8,75 mg 

Cd/dag (CdCl2) och är därmed mycket höga doser jämfört med vad vi beräknas få i oss 

via kosten. Medelhalterna av Cd i blod hos kvinnorna med preeklampsi från studien av 

Zhang et al.från 2016 var (37,65 ± 1,84 µg/l) vilket var signifikant högre jämfört hos 

kvinnorna med en normal graviditet (18,65 ± 1,22 µg/l) (28). Detta bör dock ställas mot 

de svenska medel- och medianvärdena som ligger på (0,25-0,85 µg/l) (1). I blod är Cd-

halterna högre än i serum (50). Studien av Kolusari et al. visar att serumnivåer av Cd 

visade sig vara högre hos kvinnorna med preeklampsi (0,33 ± 0,20 µg/l) jämfört med 

grupperna friska gravida (0,29 ± 0,27 µg/l) och icke gravida (0,29 ± 0,21 µg/l) (43). 

Nivåerna ser inte ut att skilja så mycket men de visar på statistisk signifikant skillnad. I 

studierna av Zhang et al. från 2016 och Brooks et al. exponerades celler in vitro för Cd 

(CdCl2) för att försöka påvisa mekanismer (28, 30). Kadmiumexponeringen i dessa 

studier är mycket hög. För exempelvis studien av Brooks et al., där det högsta 

genomiska svaret sågs vid 25 µM (30), motsvarar ca 2,8 mg Cd/l. 

 

6.4 Begränsningar 
6.4.1 Metod 

Eftersom en frågeställning gällde orsaksmekanismer, alternativt teorier, vid ett 

eventuellt samband mellan Cd och preeklampsi så är det presenterade resultaten från de 

olika studierna delvis mycket omfattande. Detta sammantaget med att det är många 
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olika faktorer till vad som kan tänkas ligga bakom gör att resultatet kan bli något 

svåröverskådligt. Vissa detaljer har redovisats för att få en förståelse, medan andra 

detaljer har behövts lämnats ute. Detta har dock inte påverkat slutresultatet men 

möjligtvis djupet av förståelsen. Begränsad tid och i viss mån även kunskaper gör att 

speciellt artikeln miRNAs as common regulators of the transforming growth factor 

(TGF)-β pathway in the preeclamptic placenta and cadmium-treated trophoblasts: 

Links between the environment, the epigenome and preeclampsia var svårtolkad för 

författaren som trots detta tycker att den tillför en del till det samlade resultatet. 

 
6.4.2 Interaktioner  

I studien av Laine et al. observerades att lägre halter av Se i placenta i samband med 

högre Cd ytterligare ökade sannolikheten att drabbas av preeklampsi. Kan Se då skydda 

mot preeklampsi? Det finns studier som tyder på det, vilket artikeln hänvisar till, där 

minskade Se-halter hos modern kopplas till preeklampsi samt att Se-tillskott kan minska 

risken. Laine et al. visade också att både högre och lägre Zn-halter ökade sannolikheten 

att drabbas av preeklampsi, dock utan signifikant samband (33). Zink anses minska Cd-

upptaget (12). Serumnivåer av Fe var högre i preeklampsi-gruppen jämfört med friska 

gravida och icke gravida i Kolusari et al. studien (43), vilket kan ses som intressant då 

järnbrist ökar Cd-upptaget (5). Dock framkommer inte om det var samma kvinnor som 

hade höga Cd-nivåer också. Att det förekommer många möjliga interaktioner som 

påverkar Cd-exponering gör att Cd-effekterna blir mer svårbedömda. 

 
6.4.3 Låg födelsevikt och preeklampsi 

Preeklampsi leder ofta till hämmad fostertillväxt (22). I studien av Ebrahim & 

Ashtarinezhad framkommer egentligen inte om det är just kvinnorna med preeklampsi 

som har fått barn med lägre medelfödelsevikt utan bara att låg födelsevikt förekommer i 

större utsträckning i de grupper som var måttligt och högt exponerade för Cd. Inte heller 

redovisas vid vilken graviditetsvecka barnen föddes vilket är av stor betydelse för 

födelsevikt. Däremot hittade man inget samband mellan Cd-halter och förtidigt födda 

(37). Kolusari et al. studien uppvisade signifikant lägre födelsevikt hos de barn vars 

mödrar hade preeklampsi dock föddes barnen i den gruppen tidigare. Från studien 

framgår inte hur mycket lägre vikt de föddes med eller hur mycket för tidigt de föddes 

(43). 

 
6.4.4 Rökning och preeklampsi 

I studien av Ebrahim & Ashtarinezhad så observeras att rökning inte oväntat ger en 

ökad medelkoncentration av Cd i fostervatten. Det var också en signifikant högre 

förekomst av preeklampsi hos 26 % av de rökande kvinnorna och 10,5 % hos icke 

rökarna i studien. Det framkommer dock inte hur stor andel av rökarna i den 

högexponerade gruppen som hade preeklampsi och hur stor andel icke rökare i de lägre 

exponerade grupperna som inte utvecklade preeklampsi (37). Kadmiumhalter i placenta 

hos rökare jämfört med icke rökare var förhöjda i Laine et al. studien, dock inte med 

statistisk signifikans (33). Värt att tilläggas är att rökning verkar ha en skyddande effekt 

mot preeklampsi (22). 

 

7 Slutsats 
Att det finns ett samband mellan Cd och preeklampsi är enligt dessa studier tydligt men 

om det rör sig om ett orsakssamband går dock inte att säga utan flera andra studier. 

Multipla interaktioner och faktorer komplicerar möjligheterna att utröna orsakssamband 

men är inte omöjligt med bra studiedesign.
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