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Kvicksilver är en mycket giftig metall. Den sprids till havet från kolkraftverk, småskalig 
guldframställning och klor-alkaliindustri. Vattenlevande mikroorganismer omvandlar 
oorganiskt kvicksilver till metylkvicksilver, som är en organisk form. Metylkvicksilver sprids 
i näringskedjan från plankton till fiskar som äter plankton, sedan till rovfiskar och vidare till 
sälar och människor. Människor är toppredatorer, vilket innebär att vi är högst upp i 
näringskedjan. För varje steg i näringskedjan blir koncentrationen av metylkvicksilver högre, 
eftersom det lagras i biologisk vävnad. Detta kallas biomagnifikation. Människor med hög 
konsumtion av fisk och säl riskerar att få extremt höga halter av metylkvicksilver. Hjärnan är 
mest känslig för metylkvicksilver. Främst drabbas lillhjärnan och storhjärnan, vilket leder till 
allvarliga sensoriska och motoriska störningar, synskador, hörselskador och nedsatt förmåga 
att uppleva lukt och smak. Hjärnskadorna kan i värsta fall leda till döden. 
 
Toxiciteten hos metylkvicksilver beror på att metylkvicksilver binder till svavel och selen i 
proteiner. Detta leder till ökning av reaktiva syreföreningar, störd proteinfunktion och 
störning av kalciumnivåerna inuti hjärnceller. De toxiska effekterna kan slutligen orsaka 
celldöd. 
 

 
 
Figur. Föreslagen sammanfattning av mekanismerna för metylkvicksilvers toxicitet. Tiolgrupp är en grupp som 
innehåller svavel och väte, och selenolgrupp är en grupp som innehåller selen och väte. ROS = reaktiva 
syreföreningar. Intracellulära betyder inuti celler. 
 
Behandling av metylkvicksilverförgiftning syftar till att undvika nervcellsdöd. Det är viktigt 
att sätta in behandlingen i ett tidigt skede av förgiftningen, eftersom nervcellsdöd är ett 
irreversibelt tillstånd som inte går att bota. I nödfall vid akut förgiftning måste 
utbytestransfusion eller hemdialys användas. Vid hög belastning av kvicksilver är det lämpligt 
att använda läkemedlet N-acetylcystein, eftersom det snabbt kan öka utsöndringen av 
metylkvicksilver. Andra behandlingsmetoder är selenterapi med oorganiskt selen eller 
selenocystein samt antioxidantterapi med flera olika antioxidanter. 
 
Problematiken med kvicksilver väcker frågan om vi någonsin kommer att lyckas i kampen 
mot kvicksilver. Svaret är att det finns hopp. FN har med Minamatakonventionen satt 
mänskligheten i ett tryggt skepp, och tack vare forskning är kunskapen om kvicksilver god. 
Mänsklighetens skepp vajar inte längre på okunnighetens hav, utan det flyter lugnt på 
kunskapens hav. När det blir problem med kvicksilver, tänds alltid en gnista av hopp, för 
kunskapens hav är alltid upplyst. 
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